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Regionstyrelsen

Riktlinjer för komponentredovisning av materiella
anläggningstillgångar
Förslag till beslut i regionstyrelsen

•

Förslaget till ”Riktlinjer för komponentredovisning av materiella
anläggningstillgångar” antas att gälla från 2017. Den del av riktlinjerna som avser
tillkommande utgifter på befintliga anläggningstillgångar ska börja tillämpas från
och med 2018.

Sammanfattning

Materiella anläggningstillgångar med begränsad nyttjandeperiod ska skrivas av
systematiskt över nyttjandeperioden enligt en plan som fastställs vid anskaffningstillfället. Den kommunala redovisningslagen föreskriver inte någon speciell
avskrivningsmetod. Den metod som tillämpas ska avspegla hur tillgångars värde
och/eller servicepotential successivt förbrukas.
Praxis inom offentlig och privat sektor har tidigare varit att schablonmässiga
avskrivningstider tillämpats t.ex. 33 år för byggnader.
Rådet för kommunal redovisning (RKR) beslutade i december 2013 att revidera sin
rekommendation om materiella anläggningstillgångar (rek. 11.4). Den reviderade
rekommendationen innebär ett explicit krav på att komponentredovisning ska
tillämpas för materiella anläggningstillgångar som består av betydande komponenter
och där komponenternas nyttjandeperiod väsentligt skiljer sig åt.
För Region Gotlands del innebär de skärpta kraven i huvudsak att fastigheter, vattenoch avloppsanläggningar och hamnar omfattas av kraven på komponentredovisning.
Komponentredovisning medför en utökad särredovisning både i investeringsredovisningen och i anläggningsreskontran genom att varje tillgång måste delas upp i
komponenter. Hanteringen innebär att mer administrativ tid krävs för att kunna
uppfylla redovisningskraven.
Komponentredovisning medför att en större del av underhållsåtgärderna kommer att
redovisas som utbyte av komponent och därmed redovisas som investering. Det
innebär att investeringsutgifterna och anläggningstillgångarna ökar medan
driftkostnaderna för underhåll minskar i motsvarande grad.
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Initialt kommer driftkostnaderna att påverkas positivt av komponentredovisning
genom att ca 35-50 mnkr av kostnaderna för planerat underhåll kommer att
redovisas som investering istället. Driftkostnaderna för avskrivningar kommer sedan
att successivt öka som en följd av de högre investeringarna för utbyte av
komponenter. Sammantaget kommer de totala kostnaderna för planerat underhåll
och avskrivningar över tid inte att bli högre på grund av bytet till
komponentredovisning.
I beredningen av strategisk plan och budget för 2018 behöver närmare utredas hur
stort belopp som ska flyttas från driftbudgeten till investeringsbudgeten. Att
budgeten för planerat underhåll flyttas från drift- till investeringsbudget påverkar inte
likviditeten.
Ärendebeskrivning

Materiella anläggningstillgångar med begränsad nyttjandeperiod ska skrivas av
systematiskt över nyttjandeperioden enligt en plan som fastställs vid anskaffningstillfället. Den kommunala redovisningslagen föreskriver inte någon speciell
avskrivningsmetod. Den metod som tillämpas ska avspegla hur tillgångars värde
och/eller servicepotential successivt förbrukas.
Praxis inom offentlig och privat sektor har tidigare varit att schablonmässiga
avskrivningstider tillämpats t.ex. 33 år för byggnader.
Rådet för kommunal redovisning (RKR) beslutade i december 2013 att revidera sin
rekommendation om materiella anläggningstillgångar (rek. 11.4). Den reviderade
rekommendationen innebär ett explicit krav på att komponentredovisning ska
tillämpas för materiella anläggningstillgångar som består av betydande komponenter
och där komponenternas nyttjandeperiod väsentligt skiljer sig åt.
I mars 2014 kom RKR med en information om hur övergången till komponentredovisning ska genomföras. Fokus ligger på att nya investeringar i första hand
ska komponentredovisas. För befintliga anläggningstillgångar ska anläggningstillgångar med högt bokfört värde och lång kvarvarande nyttjandeperiod i första
hand komponentredovisas.
Syftet med att tillämpa komponentredovisning är att ge en mer rättvisande kostnadsoch tillgångsredovisning.
För Region Gotlands del innebär de skärpta kraven i huvudsak att fastigheter, vattenoch avloppsanläggningar och hamnar omfattas av kraven på komponentredovisning.
En arbetsgrupp med deltagare från serviceförvaltningen och teknikförvaltningen har
under ledning av redovisningschefen arbetat med en övergång till
komponentredovisning sedan 2014. Arbetsgruppen har involverat projektledare från
teknikförvaltningen för teknisk kompetens avseende komponentindelning och
nyttjandeperioder.
Arbetet har varit inriktat på att se till att nya stora investeringar blivit komponentredovisade under hand samt att arbeta fram ett förslag till riktlinjer och rutiner
för hur komponentredovisningen ska tillämpas i regionen.
Bedömning

Komponentredovisning medför en utökad särredovisning både i investeringsredovisningen och i anläggningsreskontran genom att varje tillgång måste delas upp i
komponenter. Hanteringen innebär att mer administrativ tid krävs för att kunna
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uppfylla redovisningskraven. Komponentredovisningen ställer också stora krav på
ekonomisystemet. Krav som systemleverantören på sikt kommer att kunna tillgodose
bättre.
Komponentredovisning innebär att kostnaderna för avskrivningar blir högre de
första åren under avskrivningsperioden och lägre de sista åren jämfört med den
schablonmässiga avskrivningsmetoden.
Komponentredovisning medför att en större del av underhållsåtgärderna kommer att
redovisas som utbyte av komponent och därmed redovisas som investering. Det
innebär att investeringsutgifterna och anläggningstillgångarna ökar medan
driftkostnaderna för underhåll minskar i motsvarande grad.
Driftkostnaderna för avskrivningar kommer sedan att successivt öka som en följd av
de högre investeringarna för utbyte av komponenter.
Investeringsbudgeten behöver utökas samtidigt som driftbudgeten för planerat
underhåll kan reduceras i motsvarande omfattning.
För att underlätta införandet och tillämpningen av komponentredovisning har
avgränsningar gjorts i riktlinjerna dels vad gäller typer av materiella anläggningstillgångar som ska komponentredovisas dels vad gäller beloppsgränser.
Bedömningen är att de anläggningstillgångar som består av betydande komponenter
och med olika lång avskrivningstid i allt väsentligt kommer att bli komponentredovisade.
Initialt kommer driftkostnaderna att påverkas positivt av komponentredovisning
genom att ca 35-50 mnkr av kostnaderna för planerat underhåll kommer att
redovisas som investering istället. Driftkostnaderna för avskrivningar kommer sedan
att successivt öka som en följd av de högre investeringarna för utbyte av
komponenter. Sammantaget kommer de totala kostnaderna för planerat underhåll
och avskrivningar över tid inte att bli högre på grund av bytet till
komponentredovisning.
I beredningen av strategisk plan och budget för 2018 behöver närmare utredas hur
stort belopp som ska flyttas från driftbudgeten till investeringsbudgeten. Att
budgeten för planerat underhåll flyttas från drift- till investeringsbudget påverkar inte
likviditeten.
Det utrymme som initialt uppstår i driftbudgeten kommer successivt under en följd
av år att minska genom att avskrivningskostnader ökar varför budgetutrymmet inte
kan omfördelas till annan verksamhet.
Beslutsunderlag

Förslag till riktlinjer för komponentredovisning av materiella anläggningstillgångar.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Alla förvaltningschefer och ekonomichefer

3 (3)

RIKTLINJER

Riktlinjer för
komponentredovisning av materiella
anläggningstillgångar]
Fastställd av regionstyrelsen
Framtagen av Välj ett objekt
Datum [Beslut/Publiceringsdatum]
Gäller 2017-Ärendenr RS 2017/89
Version [1.0]

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Riktlinjer för komponentredovisning av materiella
anläggningstillgångar]

Riktlinjer för komponentredovisning av materiella
anläggningstillgångar]
Innehåll
1. Inledning ..................................................................................................................3
1.1 Definition ............................................................................................................................... 3
1.2 Syfte ...................................................................................................................................... 3
1.3 Avgränsningar ........................................................................................................................ 3
1.3.1 Nya investeringar ............................................................................................................. 3
1.3.2 Befintliga materiella anläggningstillgångar .......................................................................... 3
1.4 Effekter på balans- och resultaträkning ..................................................................................... 4

2. Komponentindelning ................................................................................................ 4
2.1 Principer för komponentindelning ............................................................................................. 4
2.2 Rutin vid upphandling.............................................................................................................. 5

3. Tillkommande utgifter .............................................................................................. 5
3.1 Allmänt om tillkommande utgifter ............................................................................................. 5
3.2 Planerat underhåll ................................................................................................................... 5
3.3 Felavhjälpande underhåll ......................................................................................................... 6
3.4 Ny-, om- och tillbyggnad ......................................................................................................... 6

4. Redovisningsrutiner .................................................................................................6
4.1 Investeringsredovisning och aktivering ...................................................................................... 6
4.2 Investeringar vid nyproduktion ................................................................................................. 6
4.3 Planerat underhåll över 400 tkr ................................................................................................ 6
4.4 Projektgemensamma investeringsutgifter .................................................................................. 7

Ärendenr RS 2017/89 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

5. Utrangering av komponent ......................................................................................7

2 (7)

Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Riktlinjer för komponentredovisning av materiella
anläggningstillgångar]

1. Inledning
Enligt Rådet för kommunal redovisnings (RKR) rekommendation om materiella anläggningstillgångar ska komponentredovisning tillämpas från och med 2014.
I de här riktlinjerna beskrivs hur komponentredovisning av materiella anläggningstillgångar
ska tillämpas i Region Gotland.
Riktlinjer för redovisning av investeringar, som antogs av regionstyrelsen 2016, gäller i tillämpliga delar även för de anläggningstillgångar som ska komponentredovisas.
1.1 Definition

Materiella anläggningstillgångar som består av betydande komponenter och där komponenternas nyttjandeperiod väsentligt skiljer sig åt ska komponentredovisas. Det innebär att
anläggningstillgångens olika delar/komponenter redovisas som separata enheter med olika
avskrivningstid.
När en komponent ersätts så betraktas detta som en ersättningsinvestering som skrivs av
baserat på den aktuella komponentens förväntade nyttjandeperiod.
1.2 Syfte

Syftet med att tillämpa komponentredovisning är att ge en mer rättvisande kostnads- och
tillgångsredovisning.
Kostnadsredovisningen blir mer rättvisande dels beroende på att underhållsutgifter som är
betydande och har lång nyttjandeperiod aktiveras i balansräkningen och skrivs av, dels eftersom att avskrivningarna baseras på respektive komponents nyttjandeperiod istället för
tillgångens nyttjandeperiod som helhet.
Det bokförda värdet på tillgången blir mer relevant då väsentliga underhållsåtgärder och
byten av komponenter redovisas som tillgång istället för som kostnad.
1.3 Avgränsningar

För att underlätta införandet av komponentredovisning har avgränsningar gjorts dels vad
gäller typer av materiella anläggningstillgångar som ska komponentredovisas dels vad gäller
beloppsgränser.
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Bedömningen är att de anläggningstillgångar som består av betydande komponenter och
med olika lång avskrivningstid i allt väsentligt kommer att bli komponentredovisade.
1.3.1 Nya investeringar

Nya investeringar i byggnader och större tekniska anläggningar såsom vatten- och avloppsverk, vatten- och avloppsledningar samt hamnar ska komponentredovisas om investeringsutgiften överstiger 10 mnkr.
1.3.2 Befintliga materiella anläggningstillgångar

Befintliga anläggningstillgångar har i huvudsak inte komponentindelats. Anledningen är att
komplexiteten i anläggningsreskontran är stor och att risken för att framtida avskrivningar
skulle bli felaktigt beräknade har bedömts vara för stor. Däremot kommer framtida investeringar på befintliga anläggningstillgångar att komponentindelas. Det innebär att det över
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tid blir en successiv övergång till komponentredovisning för befintliga anläggningstillgångar; byggnader, vatten- och avloppsverk, vatten- och avloppsledningar samt hamnar.
1.4 Effekter på balans- och resultaträkning

Komponentredovisning innebär att kostnaderna för avskrivningar blir högre de första åren
under avskrivningsperioden och lägre de sista åren jämfört med den schablonmässiga avskrivningsmetoden.
Komponentredovisning medför att en större del av underhållsåtgärderna kommer att redovisas som utbyte av komponent och därmed redovisas som investering. Det innebär att
investeringsutgifterna och anläggningstillgångarna ökar medan driftkostnaderna för underhåll minskar i motsvarande grad. Driftkostnaderna för avskrivningar kommer sedan att
successivt öka som en följd av de högre investeringarna för utbyte av komponenter. Sammantaget kommer de totala kostnaderna för planerat underhåll och avskrivningar över tid
inte att öka på grund av bytet till komponentredovisning.

2. Komponentindelning
2.1 Principer för komponentindelning

Huvudprincipen för indelning av komponenter baseras på komponenternas bedömda nyttjandeperiod. Komponenter med samma bedömda nyttjandeperiod bildar en komponentgrupp som särredovisas. Antalet komponentgrupper för en anläggningstillgång bör inte
överstiga tio stycken.
Komponentmallar för olika typer av byggnader, vattenverk och avloppsreningsverk har
tagits fram i samråd med personal med teknisk kompetens inom respektive område. Komponentmallarna ska användas men kan vid behov anpassas efter specifika förhållanden när
det bedöms ge en mer rättvisande redovisning.
I de fall en komponentmall behöver tas fram bör de olika komponentgruppernas andel av
total investeringsutgift baseras på uppgifter från antagen entreprenör.
Ansvarig för att en komponentmall fylls i är respektive projektledare. Komponentmallen
ska dokumenteras och sedan användas som underlag vid ifyllande av blanketten ”Grunduppgifter investering”. Komponentmall och blanketten ”Grunduppgifter investering” ska
sedan skickas till ansvariga för anläggningsreskontran på regionstyrelseförvaltningen.
Exempel på komponentindelning av byggnad

Ärendenr RS 2017/89 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

(indelning i komponentgrupp baserad på nyttjandeperiod)
Nr Komponentgrupp
1
2
3
4
5
6

Stomme
Fasader, yttertak, ledningsnät, värme och sanitet, ventilation
Fönster, papptak, elledningar och -centraler, ventilation,
sanitetsporslin
Entrépartier, ventilationsaggregat, storkök, asfaltytor mm
Styr- och reglerutrustning, belysning, inbrottslarm mm
Teletekniska anläggningar, målning

Nyttjandeperiod
60 år
40 år
30 år
20 år
15 år
10 år
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I de fall en indelning av komponenter baserat på funktion bedöms vara bättre än en indelning baserat på nyttjandeperiod kan en sådan komponentindelning tillämpas för vissa tekniska anläggningar.
2.2 Rutin vid upphandling

Vid upphandling av entreprenad ska i förfrågningsunderlag ställas krav på att antagen entreprenör förbinder sig att lämna uppgifter på hur anbudssumman fördelas på olika komponenter enligt regionens mall för komponentindelning innan entreprenaden påbörjas.
Komponentindelningen jämförs sedan mot regionens motsvarande komponentmall. Vid
behov anpassas regionens komponentmall för aktuell investering.

3. Tillkommande utgifter
3.1 Allmänt om tillkommande utgifter

Grundprincipen för tillkommande utgifter på en befintlig materiell anläggningstillgång är
att tillkommande utgifter endast kan redovisas som investering om det förbättrar tillgångens prestanda och/eller servicepotential jämfört med tillgångens anskaffningstillfälle.
När komponentredovisning tillämpas görs undantag från ovannämnda grundprincip för
tillkommande utgifter på befintlig materiell anläggningstillgång. Det innebär att tillkommande utgifter för underhåll betraktas som utbyte av komponent och ska redovisas som
investering. Undantaget är utgifter för felavhjälpande underhåll som ska redovisas som
driftkostnader.
Komponentredovisning innebär att gränsdragningen mellan vad som är standardförbättring
och vad som innebär vidmakthållande av tillgången underlättas eftersom alla insatser utom
felavhjälpande underhåll klassificeras som investering. För att inte få en orimlig administrativ börda måste emellertid en beloppsgräns användas för vad som ska redovisas som investering.
3.2 Planerat underhåll

Med planerat underhåll avses underhåll som är planerat till tid, art och omfattning.

Ärendenr RS 2017/89 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Utgifter för planerat underhåll av en materiell anläggningstillgång som komponentredovisas
betraktas som utbyte av komponent och ska redovisas som en investering den period de
uppkommer om det sammanlagda beloppet för investeringsutgifterna överstiger 400 tkr
per anläggningstillgång.
Eventuellt kvarvarande bokfört värde på den komponent som byts ut ska utrangeras, vilket
innebär att det kvarvarande värdet ska redovisas som driftkostnad i aktuell redovisningsperiod.
För att inte få en orimlig administrativ arbetsbörda ska planerade underhållsåtgärder som
understiger 400 tkr per anläggningstillgång istället redovisas som en driftskostnad när de
inträffar.
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3.3 Felavhjälpande underhåll

Felavhjälpande underhåll syftar till att återställa en funktion som oförutsett nått en oacceptabel nivå. Med oförutsett avses att det inte är möjligt att förutse vilken tillgång som drabbas av funktionsnedsättningen eller tidpunkten för denna.
Felavhjälpande underhåll indelas i akut underhåll och övrigt felavhjälpande underhåll. Det
utförs normalt genom reparation eller utbyte efter felanmälan från slutanvändare, tillsynsrapportering eller larm.
Utgifter för felavhjälpande underhåll redovisas som driftkostnad när de uppkommer. Som
exempel ska lagning av ett läckande tak kostnadsföras medan omläggning av hela taket
normalt ska redovisas som investering.
3.4 Ny-, om- och tillbyggnad

För befintliga byggnader, vatten- och avloppsverk, vatten- och avloppsledningar samt
hamnar som inte tidigare är komponentredovisade så ska de tillkommande investeringsutgifterna komponentredovisas om investeringsutgiften överstiger 400 tkr.

4. Redovisningsrutiner
4.1 Investeringsredovisning och aktivering

De redovisningsrutiner som beskrivs i riktlinjerna för investeringsredovisning gäller även
för de anläggningstillgångar som ska komponentredovisas.
Komponentredovisning innebär att en anläggningstillgång ska delas upp i olika delar/
komponenter med olika avskrivningstid. I ekonomisystemets anläggningsreskontra kommer då varje komponent att redovisas som en unik anläggningstillgång med en unik objektsidentitet.
I investeringsredovisningen behöver kodsträngen för varje komponent vara unik så att den
kan kopplas ihop med rätt anläggning/objektsidentitet i anläggningsreskontran.
Huvudprincipen är att komponentredovisningen ska ske direkt när den ekonomiska händelsen inträffar exempelvis när leverantörsfakturor konteras. Särskilda konteringsmallar ska
tas fram för att dessa rutiner ska fungera. I undantagsfall kan fördelning på komponenter
ske före aktiveringstillfället vid varje tertial.
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4.2 Investeringar vid nyproduktion

Investeringar i nyproduktion av byggnader och tekniska anläggningar som överstiger gränsvärdet för komponentredovisning upphandlas vanligtvis som entreprenader. Av leverantörsfakturorna framgår då inte hur fakturabeloppet fördelar sig på de olika komponenterna
som ska redovisas.
Konteringen av fakturorna ska då baseras på en procentuell fördelning enligt den komponentmall som tagits fram med uppgifter från entreprenören enligt avsnitt 2.2.
4.3 Planerat underhåll över 400 tkr

Planerade underhållsåtgärder som överstiger 400 tkr ska redovisas som investering och
därmed komponentindelas.
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Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Riktlinjer för komponentredovisning av materiella
anläggningstillgångar]

Vid planerade underhållsåtgärder kan komponenterna identifieras på fakturan och ska konteras med en kodsträng som är kopplad till rätt objektsidentitet i anläggningsreskontran.
I de fall en anläggningstillgång inte tidigare är komponentredovisad behöver en komponentindelning av underhållsåtgärderna göras. Komponentindelningen ska dokumenteras i
blanketten ”Grunduppgifter för investering” som sedan skickas till ansvariga för anläggningsreskontran.
I anläggningsreskontran behöver nya objektsidentiteter som motsvarar respektive komponent läggas upp med stöd av den inskickade blanketten ”Grunduppgifter för investering”.
4.4 Projektgemensamma investeringsutgifter

Gemensamma investeringsutgifter som inte kan härledas till en enskild komponent ska
fördelas på de egentliga komponenterna enligt komponentmallens fördelningsgrund. Exempel på gemensamma utgifter är förstudie, förprojektering, projektering och projektledning.

5. Utrangering av komponent
Vid utbyte av komponent ska eventuellt kvarvarande bokfört värde för den ersatta komponenten utrangeras. I anläggningsreskontran redovisas varje komponent som en unik anläggningstillgång. Utrangering innebär att tillgången tas bort ur anläggningsreskontran och
att det kvarvarande bokförda värdet på tillgången kommer att redovisas som en driftkostnad i den verksamhet som nyttjat tillgången.

Ärendenr RS 2017/89 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

En tjänsteskrivelse ska upprättas av ekonomichef i berörd förvaltning. Av skrivelsen ska
tydligt framgå vilken anläggningstillgång som ska utrangeras och anledningen till detta. Beslutsunderlaget ska sedan skickas till ansvariga för anläggningsreskontran.
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Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/54
17 januari 2017

Mats Jansson

Regionstyrelsen

Kryssningsdestination Gotland 2017-2019
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen godkänner förslaget till reviderad organisation av arbetet med
kryssningskaj, infrastruktur samt samverkan med och inom Gotland Cruise
Network.

Ärendebeskrivning

Regionstyrelsen fattade 2014-11-26, RS 2013/766, beslut om organisation och
finansiering av arbetet med ny kryssningskaj i Visby och utveckling av
kryssningsturism. Arbetat har sedan organiserats i tre delar – kajbygget, infrastruktur
och exportmognad.
Under 2016 har på initiativ av Copenhagen Malmö Port, CMP och Region Gotland
en nätverksorganisation, Gotland Cruise Network, GCN, bildats. I nätverket ingår,
utöver CMP och RG även Inspiration Gotland, Gotlands Förenade Besöksnäring
och aktörer med koppling till kryssningsturismen.
En överenskommelse har tagits fram som reglerar ansvar och finansiering av
nätverkets verksamhet. Justeringar kan komma att göras efter dialog med nätverkets
övriga grundare. Nätverket drivs under uppstarten, 2017-2019, som ett projekt inom
ramen för GFB. För projektets genomförande kommer GCN att ansöka om
utvecklingsmedel från 1:1-anslaget.
Hösten 2016 har en arbetsgrupp under regiondirektören sett över organisering och
arbetsfördelning inom regionen och GCN. Detta innebär att GCN får en tydligare
roll kopplat till utveckling, paketering, försäljning och mottagande inom
kryssningsturismen.
Region Gotland har ett fortsatt tydligt ansvar för den infrastruktur som krävs kopplat
tillkryssningsturismen. Inom RG kvarstår två projekt – kajbygget och infrastruktur.
Avdelning för regional utveckling får ansvaret att säkra samverkan mellan regionens
projekt och GCN. Förändringarna finns beskrivna i bifogad presentation.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2017/54

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att de förändringar i organisationen som nu
genomförts bättre tillgodoser krav på tydliga gränser mellan olika ansvars- och
arbetsområden.
Beslutsunderlag

Justering organisation Kryssningsdestination Gotland.
utkast Överenskommelse partnerskap GCN 2017 - 2019 v 170118
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
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Ärende nr. RS 2017/54
Överenskommelse om partnerskap mellan Region Gotland (RG), Copenhagen Malmö
Port (CMP), Gotlands Förenade Besöksnäring (GFB) och Inspiration Gotland (IG)
Bakgrund
Gotlands vision är att vara Östersjöns mest kreativa och magiska plats präglad av närhet och
hållbar tillväxt. I visionen formuleras ett antal övergripande mål som beskriver att Gotland ska ha
minst 65 000 invånare, att gotlänningarnas välstånd tillhör de bästa i landet och att Gotland är
den naturliga mötesplatsen i Östersjöregionen. Gotland strävar också efter att vara en världsledande ö-region i miljö- och klimatfrågor. Region Gotlands verksamhetsidé är att utifrån sitt
ansvar som kommun, landsting och region leverera kostnadseffektiv välfärd och rättssäker service
med hög tillgänglighet, valfrihet och god kvalitet till fast boende, besökare och näringsliv. Region
Gotland ska vara drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
I syfte att stimulera tillväxt i turism och besöksnäringar på Gotland beslutade Region Gotland att
investera i en ny kryssningskaj med tillhörande anläggningar för att kunna hantera
kryssningsanlöp på ett fullgott sätt.
Den 24 januari 2014 tecknades en avsiktsförklaring mellan RG och CMP för att gemensamt
utveckla kryssningsturismen i Östersjön med Visby som en självklar destination. I avsiktsförklaring var parterna överens om att arbeta enligt följande:
• Utveckla ett gemensamt affärskoncept för att bidra till att stärka CMP:s roll som Nordens
ledande turnaround hamn och Visby som framgångsrik kryssningsdestination.
• Arbeta fram en långsiktig funktions- och marknadsföringsplan samt finansieringsmodell
för en ny kryssningskaj med tillhörande faciliteter i Visby.
• Gemensamt och i samverkan med Gotlands näringsliv skapa nödvändiga
servicestrukturer för att öka intresset för Gotland som ett naturligt val när det gäller
kryssningsanlöp och besöksattraktioner.
Den 15 december 2014, träffade RG och CMP ett nyttjanderättsavtal rörande en kryssningskaj i
Visby hamn. Avtalet innebär att RG bygger kryssningskajen och CMP hyr kajen med tillhörande
landanläggningar under åren 2018 – 2038 med möjlighet till förlängning.
För att fullfölja intentionerna i avsiktsförklaringen och för att skapa ännu bättre förutsättningar
och engagemang för utveckling av kryssningsturismen, behöver ansvaret utökas till att omfatta
fler parter än bara RG och CMP.
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Överenskommelse om partnerskap
En överenskommelse upprättas mellan Region Gotland, Copenhagen Malmö Port AB,
Föreningen Gotlands Förenade Besöksnäring och Inspiration Gotland AB.
Under en begränsad projekttid ska parterna, gemensamt och i samverkan, ta ansvar för att alla
delar i Gotland Cruise Network samordnas och utvecklas i överenskommen riktning. Detta
innebär:
•

en attraktiv, hållbar och väl fungerande kryssningsdestination.

•

att näringsliv och invånare upplever kryssningsturismen positivt.

•

att den bidrar till tillväxt på ett hållbart sätt.

Parternas avsikt är att GCN, efter projekttiden, lever kvar som en självklar plattform för
utveckling av kryssningsturismen.
GCN är under projekttiden ett partnerskap och har ingen egen juridisk status.
Organisation
Under projekttiden 2017 – 2019 styrs GCN av en styrgrupp där parterna representeras av:
• RG - regiondirektör och regional utvecklingsdirektör
• CMP - verkställande direktör
• GFB - ordförande
• IG - verkställande direktör
Styrgruppen leds av ordförande i Gotlands Förenade Besöksnäring som också är projektägare
under perioden 2017 – 2019.
Styrgruppens roll:
•

Driva projektet GCN framåt och säkra att projektet får genomslagskraft genom att peka
ut riktning, informera om projektet, följa och följa upp att utveckling sker enligt
överenskommelse.

•

Gemensamt och i samverkan ta ansvar för att alla delar i Gotland Cruise Network
samordnas och utvecklas.

Parternas egna bidrag till det gemensamma åtagandet, se bilaga.
Information och kommunikation
•

Regiondirektör RG ansvarar för att löpande informera och förankra projektets utveckling
till berörda medarbetare, förtroendevalda och medborgare.

•

Verkställande direktör CMP ansvarar för att löpande informera och förankra projektets
utveckling inom CMP.

•

Ordförande GFB ansvarar för att löpande informera och förankra arbetet till Föreningens
medarbetare och till GCN:s och GFB:s medlemmar.
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•

Verkställande direktör IG ansvarar för att löpande informera och förankra projektets
utveckling inom IG.

•

GCN ansvarar för att sprida nätverkets Nyhetsbrev till besökare, näringsliv och
förtroendevalda.

Parternas ansvar för resurstilldelning
Respektive part ansvarar för bemanning utifrån projektets behov.
Projektet GCN finansieras dels av avgifter från medlemmar i nätverket, dels med regionala
tillväxtmedel.
Under projekttiden finansierar CMP och RG verksamheten i GCN med samma belopp, 250 000
kronor per part per år.
IG och GFB bidrar med personal och övriga resurser för att genomföra projektet.
Övriga medlemmar betalar årlig partneravgift enligt särskilda avtal.
Ekonomi och revision styrs enligt GFB:s regler.
Tid för överenskommelse
Denna överenskommelse för partnerskap gäller från 2017-01-XX till 2019-12-31.
Visby 14 februari 2017

För Region Gotland

För Copenhagen Malmö Port AB

………………………………………………………..

………………………………………………………..

Peter Lindvall
Regiondirektör

Johan Röstin
Verkställande direktör

För Föreningen Gotlands förenade
besöksnäring
………………………………………………………..
Carin Sjöberg
Ordförande

För Inspiration Gotland AB
………………………………………………………..
Michael Enlund
Tf. Verkställande direktör
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Program Kryssningsdestination Gotland
Regionfullmäktige
Regionstyrelsen

Gotland Cruise Network/projekt
Samverkan Kryssningsdestination Gotland

Tekniska
nämnden

Styrgrupp

Styrgrupp

kryssningsdestination
Gotland,
Region Gotland

Region Gotland, Copenhagen Malmö Port,
Inspiration Gotland, Gotlands Förenade
Besöksnäring

Projektägare
Projektledare och
projektgrupp

Styrgrupp

Styrgrupp

Avdelning Regional
utveckling

Projekt infra X

Säkra
samverkan
Följa upp

Delprojekt

Delprojekt

Infrastruktur & transport

Stadsmiljö & handel

Delprojekt

Delprojekt

Projekt
kryssningskaj

Delprojekt

Guider

Marknadsföring & PR

Inventering & utv. av produkter
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Version 2017-01-18

Vem gör vad i programmet kryssningsdestination Gotland

styrgrupp

Avdelning
Regional
utveckling

Projekt infra X

Säkra
samverkan
Följa upp

styrgrupp

Projektledare och
projektgrupp

Delprojekt

Projekt
kryssningskaj
Kryssningskaj med
landanläggningar

Trafik – förutsättningar
för bussar, busshållsplatser mm
Vägvisning/skyltning
Offentliga toaletter
Region Gotlands besöksplatser
Utveckling av stadsmiljö

Delprojekt

Infrastruktur & transport

Guider

Guideinventering
Guideutbildningar
Guideförmedling
Specialistguider
Guideutveckling –
guidens roll i framtiden
Hur generera fler
uppdrag till guider på
Gotland

Wifi – behov och innehåll
Infrastruktur i stort
Transportflöden till och från
kaj – shuttlebussar, tåg, båtar
Flöden och logistik

Delprojekt

Inventering & utv. av produkter

Servicehuset på kaj faciliteter - CMP
Ställpatser för bussar på kajområdet - CMP
Kollektivtrafiken - hur koppla till kryssningskaj,
övrigt på ön? RG

Version 2017-01-18

Inventering av befintliga
produkter
Idéer till nya produkter
Underhållning/mottagande
Besöksmål på landet –
inventering och utveckling

Delprojekt

Stadsmiljö & handel

Skyltning
Toaletter
Öppettider/valuta
Hur bemöta besökare – värdskap
Rastplatser på väg
Gångstråk och flöden
Kryssningsvärdar
Ställpatser i Visby för bussar
på rundtur

Delprojekt

Marknadsföring & PR

Appar/IT/VR/AR
Kartor
Turistinformation
Info Points i Visby
Införsäljningsmaterial
Gotland.com/cruise
Produktmaterial
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Parternas respektive åtaganden
Gotlands Besöksnäring ansvarar för att:
• Samordna privata näringslivet
• Delta på mässor
• Delta på kryssningsnätverk av olika slag. Medlem i Cruise Baltic nu IG övergår till
GCN/GFB, Medlem i Cruise Europe - hamnen TFK/TN
• Hemsida för interntbruk GCN
• Kommunicera till våra företagare kring utvecklingen i projektet i samråd med övriga
intressenter
• Arrangera visningsresor och liknande
• Ansvara för och administrera den samlade ekonomin för nätverket
• Vara projektägare, ordförande i och sammankallande av styrgruppen
• Projektledare som är föredragande i styrgrupp. Projektledaren ansvarar för att arbetet
fungerar väl och drivs framåt i nätverkets arbetsgrupper/delprojekt
• Finansiera projektet via medlemmarna i GCN
• Dela med sig av sina erfarenheter och kompetens
•
•

GCN ansvarar för information till företagen
GCN:s nyhetsbrev skickas direkt till förtroendevalda

Region Gotland ansvarar för att
• Bygga kaj, landanläggningar och infrastruktur (skyltar, gångbro, se detaljbeskrivning)
• Ha den juridiska kontakten med operatören av kaj och terminal. (Nyttjanderättsavtal)
• Samverkan fungerar väl mellan RG:s projekt och GCN:s arbetsgrupper
• Följa upp och rapportera till förtroendevalda
• Delta på kryssningsnätverk av olika slag. Medlem i Cruise Europe hamnen TFK/TN
• Delfinansiera projektet GCN 2017 – 2019
• Dela med sig av sina erfarenheter och kompetens
•

Region Gotland ansvarar för samhällsinformation

Inspiration Gotland ansvarar för att
• Ta fram och sprida externt marknadsföringsmaterial
• Utveckla Gotland.com inkl en kryssninsflik med nedladdningsbart
marknadsföringsmaterial
• Ta fram pressmaterial till journalister/rederier m.fl.
• Upprätthålla Bildbank - bildmaterial över Gotland
• Samordna exponering av rundturer/besöksplatser
• Säkerställa att det finns information på minst engelska till ovanstående rederier
• Dela med sig av sina erfarenheter och kompetens
5

CMP ansvarar för att
• Vidareutveckla den kryssningstrafik som företaget bedriver (nyttjanderättsavtal mellan
Region Gotland och Copenhagen Malmö Port AB)
• Bygga upp infrastruktur inom kajområdet (innanför grindarna)
• Medverka till att skapa förutsättningar så att gotländska aktörer på ett optimalt sätt kan
sälja sina produkter
• Delta på mässor och ha kontakt med rederier
• Införsäljning och avslut rörande anlöp
• Kontinuerligt rapportera status: bokningsläge, prognoser, trender mm
• Delfinansiering av utveckling verksamheten i GCN?
• Dela med sig av sina erfarenheter och kompetens
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Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen
Jan von Wachenfeldt

Ärende RS 2017/114
6 februari 2017

Regionstyrelsen

Samråd enligt 6 kap. 4 § miljöbalken om planerad
stamnätsförbindelse mellan fastlandet och Gotland
Förslag till beslut

Regionstyrelsen godkänner upprättat förslag till remissvar.

Ärendebeskrivning

Svenska Kraftnät har arbetat fram ett förslag till planerad stamnätsförbindelse mellan
fastlandet och Gotland. Förslaget går nu ut på remiss där Region Gotland bereds
möjlighet att yttra sig.
Det finns två starka motiv till att en ny stamnätsförbindelse planeras, dels för att
möjliggöra en storskalig utbyggnad av vindkraften på Gotland dels för att säkerställa
den långsiktiga elförsörjningen på Gotland eftersom Vattenfalls befintliga likströmskablar har en begränsad livslängd och behöver ersättas. Växelströmsförbindelsen ger
också en robustare elöverföring än den tidigare likströmsförbindelsen som var
beroende av en utrymmeskrävande omriktarstation.
Samrådet har föregåtts av en förstudie som presenterades 2012. Vid denna tidpunkt
förslogs att en ny 300 kV likströmsförbindelse skulle anläggas mellan Misterhult norr
om Oskarshamn och Stenkumla (Ygne) på Gotland. I förslaget fanns också en
omriktarstation sydost om Suderbys för omvandling av likström till växelström.
Regionstyrelsen ställde sig positiv till förslaget och ansåg att den föreslagna
sträckningen var väl vald mot bakgrund av ambitionen att minimera negativa
konsekvenser för människor och naturen.
Efter kompletterande utredningar har ovan nämnda förslag arbetats om såtillvida att
istället för den tänkta 300 kV likströmsförbindelsen kommer istället en 220 kV växelströmsförbindelse att anläggas. Därmed försvinner också behovet att bygga den
tidigare föreslagna stamnätsstationen. Den planerade växelströmsförbindelsen,
avseende sträckningen i havet, kommer att förläggas på samma sätt och i samma
sträckning som den tidigare likströmsförbindelsen varför miljökonsekvenserna inte
förändras från det tidigare förslaget. När det gäller sträckningen på Gotland har två
alternativa sträckningar – det västra respektive det östra alternativet - utretts.
Förslaget förordar det västra eftersom konsekvenserna för naturmiljön bedöms bli

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

mindre för denna sträckning. Sammanfattningsvis bedöms miljökonsekvenserna bli
små när det gäller sträckningen i havet, lokalt dock måttliga i vissa grundområden,
medan konsekvenserna för marksträckningen på Gotland bedöms bli obetydliga med
små till måttliga konsekvenser lokalt inom vissa områden med höga naturvärden.
Tidsplanen för den fortsatta processen är att såväl en koncessionsansökan som en
ansökan om vattenverksamhet kommer att lämnas in till sommaren 2017. Den
planerade byggstarten bedöms kunna inledas 2020.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen anser att det är positivt och viktigt att den planerade
stamnätsförbindelsen mellan Gotland och fastlandet snarast kommer till stånd så att
den storskaliga vindkraftutbyggnad som redovisas i ibland annat översiktsplanen för
Gotland i förlängningen kan realiseras. I och med att den tidigare omriktarstationen
utgår försvinner också de farhågor rörande lokaliseringen som regionstyrelsen framförde i samband med den tidigare förstudien. Konsekvenserna i övrigt bedöms vara
så begränsade att det inte föranleder några invändningar mot den föreslagna
sträckningen. Regionstyrelsen påpekade i remissvaret över den tidigare förstudien att
försiktighetsåtgärder kan vara befogade för att skydda befintliga vattenbrunnar i
samband med sprängningar och markarbeten under anläggningsfasen samt att
marken snarast bör återställas för att minimera negativ påverkan på landskapet.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Yttrande

Regionstyrelsen

Ärende RS 2017/114
23 februari 2017

Svenska Kraftnät
Registrator, dnr 2016/183
Box 1200
172 24 SUNDBYBERG

Samråd enligt 6 kap. 4 § miljöbalken om planerad
stamnätsförbindelse mellan fastlandet och Gotland
Ert dnr: 2016/183
Regionstyrelsen har beretts möjlighet att yttra sig i rubricerade ärende.
Regionstyrelsen anser att det är positivt och viktigt att den planerade stamnätsförbindelsen mellan Gotland och fastlandet snarast kommer till stånd så att den
storskaliga vindkraftutbyggnad som redovisas i ibland annat översiktsplanen för
Gotland kan realiseras. För att utbyggnadsmålen, 1000 MW, skall nås fullt ut krävs
det dock att ytterligare en stamnätsförbindelse anläggs. Tidpunkten för anläggandet
av kabeln har vid flera tillfällen skjutits fram. Eventuella ytterligare förseningar kan
leda till att vindkraftbranschen tappar intresset och väljer andra lokaliseringar vilket
vore förödande för Gotland.
I och med att den tidigare stamnätstationen utgår försvinner också de farhågor
rörande lokaliseringen som regionstyrelsen framförde i samband med den tidigare
förstudien. Konsekvenserna i övrigt bedöms vara så begränsade att det inte
föranleder några invändningar mot den föreslagna sträckningen. Försiktighetsåtgärder kan dock vara befogade för att skydda befintliga vattenbrunnar i samband
med sprängningar och markarbeten under anläggningsfasen. Marken bör också
snarast återställas för att minimera negativ påverkan på landskapet.

Regionstyrelsen

Björn Jansson
Ordförande

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Änr

SVENSKA
KRAFTNÄT

2017 -01- 3 O
REGION GOTLAND

Till berört kommunhus/bibliotek

Koncessioner och kommunikation
Eva Isaeus
010-475 8153
eva.isaeus@svk.se
2016/183

2017-01-27

MEDDELANDE

Samråd om planerad stamnatsforbindel.se mellan fastlandet och Gotland

Affärsverket svenska kraftnät (Svenska kraftnät) samråder med berörda och allmänheten om en planerad stamnätsförbindelse (kabel) mellan Gotland och fastlandet.
Vi översänder två exemplar av samrådsunderlaget till Er med detta brev och ber Er att
hålla detta underlag tillgänglig för allmänheten under samrådstiden på biblioteket/kommunhuset. Samrådsunderlaget bör finnas tillgänglig till och med den 10
mars 2017.
För ytterligare information kontakta gärna undertecknad.

Med vänlig hälsning

~~~^

Eva Isaeus

BOX 1200
172 24 SUNDBYBERG

STUREGATAN 1
SUNDBYBERG

TEL 010-475 80 00

REGISTRATOR@SVK.SE
WWW.SVK.SE
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REGION GOTLAND

Koncessioner och kommunikation
Eva Isasus
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INFORMATION

Samråd enligt 6 kap. 4 § miljöbalken om planerad stamnätsförbindelse
mellan fastlandet och Gotland

Svenska Kraftnät är ett statligt affärsverk med uppgift att förvalta Sveriges stamnät
för elkraft, som omfattar ledningar för 400 kV och 220 kV med stationer och utlandsförbindelser. Vi har också systemansvaret för el. Svenska Kraftnät utvecklar
stamnätet och elmarknaden för att möta samhällets behov av en säker, miljövänlig
och ekonomisk elförsörjning. Därmed har vi också en viktig roll i klimatpolitiken.
Samrådet pågår till och med den 10 mars 2017.
Du är välkommen att lämna skriftliga synpunkter senast den 8 mars 2017. Synpunkter skickas med brev till:
Postadress:
Svenska kraftnät
Registrator, dnr 2016/183
Box 1200,
172 24 Sundbyberg
Epost:
Registrator@svk.se, dnr 2016/183

Läs mer om Svenska Kraftnät på vår hemsida www.svk.se och om projektet på
www.svk.se/gotlandsforbindelsen

Med vänliga hälsningar

Eva Isa2us

BOX 1200
172 24 SUNDBYBERG

STUREGATAN 1
SUNDBYBERG

TEL 010-475 80 00

REGISTRATOR@SVK.SE
WWW.SVK.SE
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FÖRORD
Svenska kraftnät planerar en stamnätsförbindelse mellan
fastlandet och Gotland för att skapa förutsättningar för ytterligare vindkraftsproduktion på Gotland men också för att
säkerställa den långsiktiga elförsörjningen av Gotland.
Svenska kraftnät har under flera års tid utrett en elförbindelse mellan fastlandet och Gotland för att komma fram till
det bästa alternativet för denna förstärkning. Tidigare utredningar har visat att elförbindelsen lämpligen borde utföras
som en 300 kV-likströmsförbindelse. l oktober 2013 lämnade Svenska kraftnät in ansökan till Energimarknadsinspektionen om nätkoncession enligt ellagen för en planerad 300
kV-likströmsförbindelse mellan ;Stenkumla på Gotland och
Misterhult på fastlandet. Därefter, i mars 2014, ansökte
Svenska kraftnät om tillstånd enligt miljöbalken för vattenverksamhet kap. 11 miljöbalken. Mark- och miljödomstolen i
Växjö meddelade i mars 2015 tillstånd till vattenverksamhet
för likströmsförbindelsen (miljömål nr M 1168-14).
Under hösten 2015 genomfördes en förnyad gemensam
utredning av överföringsbehovet och den tekniska utformningen av Svenska kraftnät, Vattenfall och GEAB. Utredningsarbetet som pågått sedan dess har utförts tillsammans
med Vattenfall och Gotlands Energi (GEAB) för att finna det
bästa alternativet förförstärkningen. Den nya utredningen
visade att ledningen bör utföras som en 220 kV-växelströmsförbindelse.
Svenska kraftnät fördjupar nu sitt utredningsarbete för att
finna en lämplig ledningssträckning på fastlandet och på
Gotland. Den aktuella stamnätsförbindelsen ska anslutas till
växelströmsnätet på fastlandet via den befintliga stationen
Ekhyddan vid Oskarshamns kärnkraftverk på Simpevarpshalvön. På Gotland planeras anslutningen via en utbyggnad
av den befintliga stationen vid Ygne söder om Visby.
Detta dokument är ett samrådsunderlag som redogör för
hur den planerade förbindelsen kan komma att påverka olika
miljö- och samhällsintressen, l slutet av samrådsunderlaget
finns en översiktlig bedömning över de förväntade konsekvenserna som den planerade utbyggnaden kan komma att
medföra.
Samråd genomförs nu där berörda och statliga myndigheter, de kommuner, den allmänhet och de organisationer som
kan antas bli berörda ges möjlighet att inkomma med synpunkter på Svenska kraftnäts förslag på sträckning för den
planerade stamnätsförbindelsen.

PROJEKTORGANISATION

«

Svenska kraftnät

Box 1200
172 24 Sundbyberg

l
Svenska kraftnät
Projektledare
Projektledare Tillstånd
Kabelteknik

Daniel Svensson och Conny Arnfeldt
Eva Isaeus
Simon Hultgren
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€

Uppdragsledare/MKB-konsult;.^
MKB-konsult (sjökabel)
Biolog, naturinventering (NVI)
GIS och kartframställning

Marianne Lausten
Kristina Bernstén
Joel Almqvist
Anders Olsson

Stigfinnaren
Arkeologisk inventering (KMI)

Elise Hovanta
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SAMMANFATTNING
Svenska kraftnät har tidigare utrett möjligheten att förlägga
en likströmskabel mellan fastlandet och Gotland. Efter utredningar och samråd lämnade Svenska kraftnät i oktober 2013
in ansökan om nätkoncession enligt ellagen för en ny 300
kV- likströmsförbindelse (en så kallad HVDC-förbindelse)
mellan Misterhult norr om Oskarshamn och Stenkumla på
Gotland. Kort därefter ansökte Svenska kraftnät även om tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kap miljöbalken för sjökabeldelen, vilket erhölls ett år senare.
En förnyad gemensam utredning av överföringsbehovet
och den tekniska utformningen gjordes under hösten 2015 av
Svenska kraftnät, Vattenfall och Gotlands Energi (GEAB).
Utredningen resulterade i att en 220 kV-växelströmsförbindelse bedömdes vara det lämpligaste alternativet för att
både säkerställa elöverföringen mellan fastlandet och Gotland på lång sikt och för att möjliggöra en utbyggnad av vindkraft på Gotland. Eftersom detta innebär ett byte av teknik
och även möjliggör andra anslutningspunkter med mindre
markintrång återkallades den tidigare koncessionsansökan
sommaren 2016.
Svenska kraftnät avser att ansöka om tillstånd för en växelströmsförbindelse mellan station Ekhyddan på Simpevarpshalvön och station Ygne på Gotland.
Förbindelsen mellan fastlandet och Gotland innebär en ca
10 mil lång passage genom vatten och några kilometer på
land.

Förväntade miljökonsekvenser
Omfattande utredningar, detaljstudier och inventeringar har
genomförts för den planerade förbindelsen. Natur- och kulturvärdesinventeringar har gjorts både på fastlandssidan och
på Gotland. Det har även utförts kartläggning av marina miljöer, provtagning av mjukbottenfauna, riskanalyser för sjöfarten, hydrogeologiska undersökningar och brunnsinventering
samt utredning av påverkan på yrkesfisket. Kunskapen från
utredningarna har varit vägledande vid genomförandet av
sträckningsstudier samt fungerat som underlag vid beskrivning av nulägets förutsättningar samt förbindelsens förväntade konsekvenser på omgivningen.
Beskrivning av konsekvenser behandlar bland annat boendemiljö, skyddade natur- och kulturområden, områden av
riksintresse, landskapsbild, rekreation och friluftsliv och

naturresurser. Det geografiska påverkansområde som konsekvensbedömts för respektive intresse varierar beroende på
den aktuella påverkans art och utbredning.

Markkabel fastlandet
Landskapet på fastlandet är starkt påverkat av Oskarshamns
kärnkraftverk, stam- och regionnätsstationer samt befintliga
luftledningar. Området mellan station Ekhyddan fram till
landtagningen utgörs av en varierad natur. Här finns exempelvis lövängsrester, kärr och brukad skogsmark i småbruten
hällmarksmiljö.
Två alternativa kabelsträckor har studerats för anslutning
till den befintliga stationen Ekhyddan; "Planerad kabelsträckning" (förordat huvudalternativ) som utgörs av det östra
sträckningsalternativet och "Alternativ kabelsträckning" som
utgörs av det västra alternativet, se figur 1.3. Markkabelsträckorna har successivt anpassats till terrängformerna och
befintlig infrastruktur för att minimera bergsschakt samt
med hänsyn till natur- och kulturvärden. Konsekvenserna för
alternativen bedöms vara likvärdiga med avseende på
berörda intressen. Alternativ kabelsträckning, västra alternativet, kan dock komma att påverka kulturmiljön mer än planerad kabelsträckning eftersom fornlämningsområdet inom
utredningsområdet inte går att undvika. Om planerad kabelsträcka väljs bedöms totalt sett konsekvenserna för markkabelsträckan på fastlandet att bli obetydliga, Lokalt inom
identifierade kulturområden kan åtgärden emellertid medföra små konsekvenser. Alternativ kabelsträckning, västra
alternativet, bedöms medföra små till måttliga konsekvenser
lokalt inom identifierade kulturområden.
Konsekvenserna uppkommer i huvudsak under anläggningstiden. Genom att använda en schaktfri metod vid landtagning av sjökabeln lämnas hela strandzonen opåverkad.
Sjökabel
Sjökabeln kommer att spolas ner i havsbotten längs hela sjökabelsträckningen. På sträckor där nedspolning inte kan
genomföras kommer sjökabeln att skyddstäckas på annat
sätt om möjligt. Sjökabelns sträckning har succesivt anpassats för att minimera påverkan på skyddsvärda grundområden vid fastlandet och Gotland. Hänsyn har även tagits till
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marinarkeologiska intressanta objekt samt inverkan på
yrkesfisket och övrig sjötrafik.
Den planerade växelströmsförbindelsen kommer att förläggas på samma sätt och längs samma sträckning som den
tidigare planerade likströmsförbindelsen som fick tillstånd
för vattenverksamhet i mars 2015 (Mål nr M 1168-14).
Konsekvenserna, som är de samma som för likströmsförbindelsen, uppkommer i huvudsak under anläggningsskedet,
då främst på grund av den temporära grumlingen som uppkommer och att havsbotten tas i anspråk vid utläggning av
sjökabeln. Sammantaget bedöms konsekvenserna längs hela
sjökabeln som små. Lokalt i grundområden med skyddsvärd
miljö såsom ålgräsängar och annan bottenflora har konsekvenserna bedömts som måttliga.
Tillgängligheten i vattenområdet kommer inte att påverkas permanent och förutsättningarna för goda livsvillkor för
djur- och växtlivet bedöms inte försämras.

Markkabel Gotland
Föreslagen markkabelsträcka från landtagningspunkten vid
Lillklint fram till stationen vid Ygne är cirka 1,3 km. Större
delen av sträckan mellan Lillklint och stationsområdet vid
Ygne utgörs av kalkbarrskog, hällmarkstallskog eller älvarmark. Närmast stationsområdet finns öppna områden av torrängskaraktär och hällmarkstallskog.
Två alternativa kabelsträckor har studerats för anslutning
till befintlig station Ygne på Gotland, "Planerad kabelsträckning" (förordat huvudalternativ) som utgörs av det västra
sträckningsalternativet och "Alternativ kabelsträckning" som
utgörs av det östra alternativet, se figur 1.4. Genom att välja
planerad kabelsträckning på Gotland kan påverkan på förekommande natur- och kulturmiljöer minimeras. Längs större
delen av sträckan på Gotland är markkablarna planerad intill
mindre vägar. Lokalt och på en liten del av sträckan, vid landtagningspunkten, har konsekvenserna bedömts som måttliga. Detta gäller för områden som utgörs av alvarmark och
kalkbarrskog, med mycket höga naturvärden, där bland annat
återetablering av markfloran inte går att säkerställa och
a.vverkning av äldre träd kan komma att bli aktuellt. Konsekvenserna för alternativen bedöms i stort vara likvärdiga
med avseende på berörda intressen. Alternativ kabelsträckning, östra alternativet, bedöms emellertid påverka naturmiljön något mer än planerad kabelsträckning, västra
alternativet, då det förekommer fler naturvärdesområden
med högre naturvärden längs denna sträcka. Planerad kabelsträckning är också kortare än den alternativa kabelsträckningen vilket generellt sett innebär ett mindre markintrång.
Om planerad kabelsträcka väljs bedöms totalt sett konsekvenserna för markkabelsträckan på Gotland bli obetydliga,
med små till måttliga konsekvenser lokalt inom identifierade
naturområden med höga värden.
Konsekvenserna uppkommer i huvudsak under anläggningstiden. Genom att använda en schaktfri metod vid landtagning av sjökabeln lämnas hela strandzonen opåverkad.

Samlad bedömning
l ett infrastrukturprojekt av den här storleken kan omgivningspåverkan aldrig helt undvikas. Två alternativa sträckor
har studerats för anslutning till respektive station; station
Ekhyddan på fastlandet och station Ygne på Gotland. Genom
att välja det östra sträckningsalternativet på fastlandet och
det västra sträckningsalternativet på Gotland kan påverkan
på förekommande natur- och kulturmiljöer minimeras och i
princip bli obetydlig.
Sjökabelsträckan bidrar till den största påverkan totalt
sett. För att minimera påverkan har sjökabelns sträckning
succesivt anpassats, bland annat med hänsyn till skyddsvärda grundområden vid fastlandet och Gotland. Hänsyn har
även tagits till marinarkeologiska intressanta objekt samt
inverkan på yrkesfisket och övrig sjötrafik. Den föreslagna
sträckningen för sjökabeln är den samma som för den tidigare planerade likströmsförbindelsen.
Den största omgivningspåverkan sker under anläggningsskedet. För Sjökabelsträckan är det främst den temporära
grumlingen som ger upphov till störning. Sammantaget
bedöms konsekvenserna längs hela sjökabeln som små men
då grundområden med skyddsvärd miljö såsom ålgräsängar
och annan bottenflora är svåra att helt undvika har konsekvenserna på dessa områden lokalt bedömts som måttliga.
Den samlade bedömningen för sjökabeln är den samma
som för den tidigare planerade likströmsförbindelsen.
Vid landtagningspunkterna har en schaktfri förläggningsmetod valts för att minimera påverkan vid dessa känsliga
passager. Genom denna metod undviks det strandskyddade
området helt på Gotland vilket inte är möjligt på fastlandet
då strandskyddet här är utvidgat. Placeringen av borrgropen
på fastlandet har gjorts med hänsyn till terrängen och för att
minska påverkan på de strandnära hällarna.
Tillgängligheten i vattenområdet kommer inte att påverkas permanent och förutsättningarna för goda livsvillkor för
djur- och växtlivet bedöms inte försämras.
Sammanfattningsvis bedöms konsekvenserna av installation och drift av planerad förbindelse mellan fastlandet och
Gotland som små.
Konsekvenserna är i huvudsak temporära då de främst uppkommer under anläggningsskedet.
Samrådsprocessen ger möjlighet att uppmärksamma
eventuell negativ påverkan tidigt i processen. Svenska kraftnät kommer att beakta inkomna yttranden och synpunkter
vilka bidrar till att minimera omgivningspåverkan och de
eventuella negativa konsekvenserna av stamnätsförbindelsen.
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Remiss - Planering och beslut för hållbar utveckling,
Miljöbalkens hushållningsbestämmelser (SOU 2015:99)
Förslag till beslut

•

Redovisat förslag till remissyttrande inges till Miljödepartementet

Sammanfattning

Miljöbalkens hushållningsbestämmelser i 3 kap. MB är en viktig grund för hur värden
kopplade till mark och vatten beaktas i planer och beslut om markanvändning.
Utredningen har analyserat hur allmänna intressen och riksintressen beaktas.
Slutsatsen är ett förslag till revidering av detta kapitel för att få in en bredare syn på
vilka intressen som ska tillgodoses i den översiktliga planeringen och tillföra en
precisering av områden av riksintresse. Det ses som en anpassning till dagens anspråk
på mark och vatten. Förslaget ger en rad följduppdrag till berörda statliga
sektorsmyndigheter, kompletterande ändring av plan och bygglagen och fler berörda
lagar och ett mer komplext uppdrag såväl till länsstyrelser som till kommuner.
När allt fler intressen, enligt utredningens förslag, ska tillgodoses i anspråken på mark
och vatten, finns också risken att snävare samhällsekonomiska bedömningar ger
företräde för exploatering framför långsiktig hushållning med mark- och vattenresurserna. Utredningen har inte värderat detta. För en effektivare och mer
ändamålsenlig planering är det positivt med utredningens ambitioner till en bredare
ansats, men särskilt behövs ett förtydligande av riksintressena genom mer precisa
värdebeskrivningar av dessa. Vår bedömning är att tidplanen för utredningens
förslag inte är realistisk. Men genomförs utredningens förslag så bedöms de resultera
i underlag för mer ändamålsenliga avvägningar i planer och beslut och på sikt kortare
handläggningstider.
Ärendebeskrivning

Planering och beslut för hållbar utveckling, Miljöbalkens hushållningsbestämmelser är den s.k.
”riksintresseutredningens” slutbetänkande.
Miljöbalkens bestämmelser om riksintressen tillämpas främst vid beslut enligt planoch bygglagen. De båda lagarna är tätt sammanvävda.
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Nuläge

Områden av allmänt samhällsintresse som enligt Miljöbalken 3 kap. ska skyddas så
långt möjligt är:
Stora mark- och vattenområden som inte alls eller endast obetydligt är påverkade
av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön,
2. Mark- och vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt,
brukningsvärd jordbruksmark,
3. Skogsmark som har betydelse för skogsnäringen.
4. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av tätorter ska därutöver
beaktas.
Områden av allmänt samhällsintresse enligt ovan och som dessutom kan utses till
riksintresseområden enligt Miljöbalken 3 kap.
1.

5.
6.
7.
8.

9.

Mark- och vattenområden som har betydelse för rennäringen eller yrkesfisket,
Områden som är av betydelse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet,
Områden som innehåller fyndigheter av ämnen eller material,
Mark- och vattenområden som är särskilt lämpliga för anläggningar för industriell
produktion, energiproduktion, energidistribution, kommunikationer,
vattenförsörjning eller avfallshantering inklusive kärnavfall,
Områden som behövs för totalförsvarets anläggningar.

Besluten får inte strida mot bestämmelserna i 4 kap. MB som ger särskilt skydd, i
varierande grad, åt utpekade områden i Sverige. Till exempel har de angivna
nationalälvarna ett starkt skydd, men utpekande av Gotland som riksintresse för
friluftslivet får en vagare betydelse som dock kan begränsa till exempel ny bebyggelse
på landsbygden Gotland.
Bakgrund

Riksintressena har stor inverkan både vid tillämpningen av PBL och ett antal andra
lagar, men behovet att tydliggöra, aktualisera och avgränsa områdena är stort. De
infördes i fysisk planering under 1970-talet 1 och reglerades i lagen om hushållning
med naturresurser (NRL) från 1987. Samma år infördes plan och bygglagen 2 (PBL)
och kommunerna fick ett ökat planeringsansvar. När Miljöbalken (MB) instiftades år
1999 följde reglerna om riksintresse med från NRL till MB kap. 3 och kap.4.
Uppdrag

Utredningens uppdrag var en genomgång av bestämmelserna om hushållning och
riksintressen i miljöbalkens tredje kapitel, analysera hur de fungerat och föreslå
förbättringar som leder till bättre följsamhet med lagstiftarens ursprungliga
intentioner med hushållningsbestämmelserna. Förslagen ska vara hållbara över tid
och inte medföra onödiga inskränkningar i användningen av mark- och
vattenområden. Förslagen ska leda till rättssäkerhet, ett enkelt och överskådligt
system för riksintressen och till en enhetlig tillämpning. Utredningen hade också ett
uppdrag att analysera om riksintressen är ett hinder för bostadsförsörjningen.
Problem

Utredningen anger att år 2014 omfattade riksintresseområden enl. 3 kap. 5–9 §§ MB
cirka 46 procent av Sveriges land- och vattenarealen innanför länsgränserna. Några
områden anses inte längre vara aktuella som områden av riksintresse, framför allt är
många är otydligt avgränsade och otillräckligt beskrivna. Det gör det svårt att i
1
2

Riksdagen beslutade 1972 om riktlinjer för fysisk riksplanering
Plan och bygglagen 1987:10 (PBL) som i maj 2011 ersattes av Plan- och bygglagen (2010:900)
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kommunernas översiktsplaner visa hur riksintressen tillgodoses och göra nödvändiga
avvägningar. Tillämpningen sker i enskilda ärenden som därmed fördröjs och
fördyras. Det har blivit svårt att överblicka det komplex av lagar som styr
hushållningen med mark och vatten och hänsyn till riksintressen. På grund av det kan
inte heller likabehandling och rättsäkerhet garanteras. Utredningen anger som
exempel på brister:
• att det finns oklarheter om de utpekade riksintresseområdenas kvalitet, legitimitet
och aktualitet. Ansvariga myndigheters beskrivningar av områden som de pekat
ut som riksintresse för olika ändamål enligt 3 kap. MB är i vissa fall så oprecisa
ifråga om avgränsningar och beskrivning, att kommunerna inte kan ha nytta av
dem i sin översiktsplaner, för att ange hur intressena kommer att tillgodoses vid
beslut om användningen av mark- och vattenområden.
• att osäkerhet råder om bedömning av påtaglig skada. Att ett område pekats ut som
riksintresse betyder dock inte att det faktiskt är av riksintresse, det avgörs först
vid rättslig prövning och beslut i varje enskilt ärende enligt anknuten lagstiftning
• att avsedd dialog mellan stat och kommuner i riksintresseprocessen uteblir. Dialog
mellan stat och kommun om bedömningen förutsattes i förarbetena, men är inte
alltid väl utvecklad.
• att kompetens och kunskap om avsedd tillämpning av bestämmelserna varierar,
inte minst ifråga om hushållningsbestämmelsernas allmänna intressen.
• att det är vag samordning på nationell nivå.
Sammantaget gör bristerna att systemets legitimitet ifrågasätts. Översiktsplanens roll
att ge samhällets syn på allmänna intressen som ska tas hänsyn till, vid beslut om
användning av mark- och vattentillgångar, blir heller inte alltid så som det var avsett
enligt lagstiftarens intentioner.
Föreslagna lagändringar

Föreslagna lagändringar gäller miljöbalken (1998:808), plan- och bygglagen
(2010:900), förordning (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden
samt i plan- och byggförordning (2011:338).
Längre lista med väsentliga allmänna intressen som ska tillgodoses

Som ett led i att begränsa och förtydliga riksintressena föreslår utredningen att
begreppet mark- och vattenområden av väsentligt allmänt intresse införs och
definieras i ett reviderat 3 kap. MB. De ska redovisas i kommunala översiktsplaner
och där ska framgå hur kommunen avser att tillgodose de redovisade intressena.
Områden kan vara av väsentligt allmänt intresse ur nationellt, regionalt och lokalt
perspektiv. Ansvariga statliga sektorsmyndigheter kan ange områden ur nationellt
och länsstyrelsen ur regionalt perspektiv. Länsstyrelsen redovisar dessa intressen i sin
sammanfattande redogörelse till kommunen. Kommunen bedömer vilka områden
som den anser vara av väsentligt allmänt intresse ur lokalt perspektiv. Dessa intressen
är inte rangordnade och kommunen avgör avvägningar mellan oförenliga väsentliga
allmänna intressen. Alla nuvarande allmänna intressen blir väsentliga allmänna
intressen och listan kompletteras därutöver med följande:
10. värdefulla

strukturer för ekologiska samband
11. åtgärdsprogram enligt 5 kap. 4 § MB
12. att begränsa klimatpåverkan
13. klimatanpassningsåtgärder
14. dricksvattenförsörjning – även riksintresse
15. bostadsförsörjning
16. näringslivsutveckling
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17. forskning
18. regional

och innovation
tillväxt

Boverket får ett tydligare nationell samordningsuppdrag

Enligt utredningens förslag ges Boverket i uppdrag att
•
•
•
•
•

upprätta ett nationellt digitalt hushållningsregister och att hålla det uppdaterat
meddela föreskrifter om hur underlaget för beslut om riksintresse ska utformas,
samt hur underlaget till registret ska vara utformat
ta fram en handbok för tillämpningen av hushållningsbestämmelserna
genomföra utbildningar för de aktörer som har att tillämpa
hushållningsbestämmelserna i samverkan med SKL och länsstyrelserna
utveckla metoder för förenklad översiktsplanering som passar kommuner med
olika resurser och behov i samverkan med SKL och länsstyrelserna.

Sektorsmyndigheter får ta fram nya kriterier för områden av riksintresse

Utredningens förslag: Regeringen ger alla berörda statliga sektorsmyndigheter 3 i
uppdraget att i enlighet med vissa förutsättningar utforma förslag till kriterier för
beslut av områden av riksintresse. Samtliga berörda myndigheter ska göra det, även
de som nyligen uppdaterat sina kriterier. Efter en bred remiss beslutar regeringen om
kriterier för områden av riksintresse enligt 3 kap. MB. Besluten förs in som bilaga i
hushållningsförordningen.
Utredningens bedömning av konsekvenser för kommunerna

Utredningens bedömning är att förslagen blir till fördel för kommunerna, genom att
samrådsförfaranden kring besluten om områden av riksintresse ger större möjligheter
att påverka sektorsmyndigheternas bedömningar. Riksintressena bedöms får ökad
tydlighet och förutsägbarhet inom kommunal planering. Utredningens uppfattning är
att kommunerna principiellt sett redan omfattas av kravet att i översiktsplanerna
redovisa områden av riksintresse och av väsentligt allmänt intresse.
Utredningen bedömer att faktisk tids- och resursåtgång för översiktsplaneringen
kommer att öka för kommunerna de första åren, men att det senare uppvägs av att
kommunerna får tillgång till ett bättre planeringsunderlag, samt att kommunerna är
med och deltar i samrådsförfaranden kring besluten om områden av riksintresse.

Utredningen bedömer att förutsättningarna för exploatering för bostadsbyggande
förbättras. Eftersom det finns en planreserv med byggklara planer i de flesta
kommuner med behov av fler bostäder, bedömdes riksintressen inte vara något som
för närvarande bromsar byggnationen av fler bostäder, men betänkandet gör
antagandet att förslagen förväntas förkorta planprocessen med cirka tre månader,
vilket bedöms ge samhällsekonomiska vinster. Dessutom antas att:
Minskade antal områden och arealer av riksintresse kan potentiellt medge
byggande i urbana miljöer på attraktiv mark samtidigt som andra viktiga värden
så långt möjligt tillgodoses.
• Ökad transparens och förutsägbarhet minskar exploatörers och kommuners risker
med detaljplanering.
• Ökad tydlighet i systemet minskar kommuners och exploatörers risker för
utdragna planeringsprocesser, att planer behöver omarbetas eller att projekt helt
stoppas, vilket sammantaget gör det mer attraktivt att exploatera.
•

3
Energimyndigheten, Försvarsmakten, Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap, Riksantikvarieämbetet, Post- och telestyrelsen, Sametinget, Strålsäkerhetsmyndigheten, Sveriges Geologiska
Undersökningar, Tillväxtverket, Trafikverket, SMHI och Vinnova
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Koppling till andra regeringsuppdrag

Jordbruksmarken kan stå som exempel på ett av de allmänna intressen som av olika
skäl haft svårt att få genomslag i kommunernas fysiska planering.
Jordbruksverket redovisade 2013 ut ett regeringsuppdrag 4om Jordbruksmarken i
kommunernas fysiska planering, Rapport 2013:35. Den konstaterade att slutsatsen i
Miljöprocessutredningen från 2009 var att det inte fanns skäl att göra riksintresse av
jordbruksmark, då lagstiftningen i lagstiftningen i 3 kapitlet 4 § miljöbalken är mycket
restriktiv till att upplåta jordbruksmark till bebyggelseändamål. Det skulle räcka som
skydd för hushållningen med jordbruksmarken förutsatt att den tillämpades väl.
Jordbruksverkets utredning dokumenterade dock att lagstiftningen i MB 3:4, i
allmänhet, inte tillämpas väl:
• Idag exploateras jordbruksmark utan de avvägningar och beslutsunderlag som
lagstiftningen kräver.
• Kommunalt markägande och exploatörers specifika markanspråk utgör skäl till att
jordbruksmark bebyggs, trots lagstiftningens restriktiva hållning till exploatering
av jordbruksmark.
• Länsstyrelserna har inget enhetligt arbetssätt för att ge rådgivning till kommunerna
i fråga om hushållningen med jordbruksmarken.
Jordbruksverkets rapport används också som underlag i förslaget till nationell
livsmedelsstrategi Prop. 2016/17:104 som skriver att regeringen anser att det
behöver säkerställas att hänsyn tas till jordbruksmarken i den fysiska planeringen.
Frågan om hur 3 kap. 4 § miljöbalken tillämpas har även beröring med
miljömålsberedningens SOU 2014:50 Strategi för långsiktigt hållbar markanvändning,
som slutredovisades 2014 och bland annat förslog en bättre hushållning med
brukningsvärd jordbruksmark, men också skriver att klimatförändringarna kommer
att förändra mönstren för livsmedels-, varu- och energiproduktion.
Miljömålsberedningen konstaterar att hur marken bör användas kommer alltid att
vara förknippat med svåra val och skriver vidare att ”i landskapet möts många olika
värden och intressen – ekonomiska, ekologiska, estetiska, sociala och kulturella. Vi
behöver utveckla en helhetssyn på landskapets värden och en hållbar förvaltning av
dessa.”

Bedömning
Hanteringen av allmänna intressen i planer och beslut blir mer komplex men det är
en anpassning till dagens omvärld. Hur förslaget faller ut är svårt att veta innan praxis
utvecklats, men en revidering behövs, se vidare kommentarer i förslaget till yttrande.
Beslutsunderlag

SOU 2015:99. Remiss - Planering och beslut för hållbar utveckling, Miljöbalkens
hushållningsbestämmelser
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör

4

Med rapporten slutredovisade Jordbruksverket regeringsuppdraget att utvärdera tillämpningen av lagrummet 3 kap 4 § MB
som inom ramen för PBL reglerar när jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar.
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Miljö- och energidepartementet,
Naturmiljöenheten
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
att. liisa.viinamaki@regeringskansliet.se

Remiss - Riksintresseutredningens betänkande Planering
och beslut för hållbar utveckling (SOU 2015:99)
Ert dnr M2015/04128/Nrn

Region Gotland har fått möjlighet att yttra sig över betänkandet ovan.
Region Gotland ser generellt positivt på förslagen till att ändra miljöbalkens
tredje kapitel, så att det både bidrar till att realisera intentionerna om en god
långsiktigt hushållning med fysiska resurser och samtidigt underlättar en bättre
och mer ändamålsenlig fysisk planering. För en region som Gotland med flera
geografiskt överlappande riksintressen är också en tydligare definition av
riksintressen högst angelägen, men några av remissens förslag väcker frågor.
Region Gotland ser med viss oro på det ökade antalet väsentliga allmänna
intressen som ska tillgodoses och särskilt på att dessa kan föreslås såväl på
nationell som regional och lokal nivå, vilket vi tror ger otydlighet i den
översiktliga planprocessen.
Med fler intressen som ska vägas in finns en ökad risk att snävare samhällsekonomiska bedömningar ger företräde för exploatering framför långsiktig
hushållning med mark- och vattenresurserna. Utredningen har inte värderat
detta i sina samhällsekonomiska konsekvensbeskrivningar.
Region Gotland påpekar nödvändigheten av att riksintressen definieras med
funktionella värdebeskrivningar. I ett planeringssammanhang blir de betydligt
viktigare än tydligt markerade gränser i geografin. För att främja en helhetssyn
vid överväganden om användning av mark- och vattenområden behöver olika
intressen kunna tillgodoses inom samma geografiska område.
För att kunna göra de avvägningarna behöver kärnvärden för varje riksintresseområde beskrivas på ett annat sätt än vad som gällt hittills. Sannolikt leder det
till att angivna geografiska områden för varje riksintresse krymper betydligt och
möjliggör fler verksamheter inom områden som idag omfattas av flera, ibland
motstridiga riksintressen. I beskrivningarna av kärnvärden bör det också
framgå hur de påverkas av sin omgivning. Därför bör i vissa fall influensområden beskrivas och hanteras.

Besöksadress Visborgsallén 19

Bg 339-8328 Pg 18 97 50-3

Postadress SE-621 81 Visby

Org nr 212000-0803

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Webbplats www.gotland.se

E-post regiongotland@gotland.se

facebook.com/regiongotland

Regionstyrelsen
Region Gotland
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Region Gotland instämmer i att ”intresset ska tillgodoses” är en formulering
som bättre stämmer överens med bestämmelsernas karaktär av planeringsriktlinjer, än den nuvarande formuleringen.
Vidare ser Region Gotland i själva tidsplanen ett stort problem som
utredningen verkar bortse ifrån, nämligen själva genomförandet av den
föreslagna förändringen. Det förefaller orealistiskt tro att:
om Regeringen beslutar om kriterier för utpekande av nya områden av riksintressen under år 2019,
• alla sektorsmyndigheter under år 2020 samtidigt lyckas att avdela omkring
hundra årsarbeten 1 och med stöd av länsstyrelserna på ett genomtänkt sätt
hinner revidera och besluta om nya områden av riksintresse,
• samtliga länsstyrelser därefter hinner redovisa de beslutade områdena av
riksintresse och övriga områden av väsentligt intresse ur nationellt och
regionalt perspektiv till kommunerna under 2021,
• alla kommuner därefter hinner aktualisera sina översiktsplaner, inklusive
fördjupade översiktsplaner, med hänsyn till det nya underlaget senast den
31 december 2024.
Även om en omläggning av systemet är angeläget så är föreslagen tidsplan ändå
inte realistisk.
Visby, dag som ovan

Regionstyrelsen

Björn Jansson
Regionstyrelsens ordförande
Peter Lindvall
regiondirektör

1

Tabell 14:6, SOU 2015:99, del V, Konsekvenser

Planering och beslut för hållbar
utveckling
Miljöbalkens hushållningsbestämmelser
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Till statsrådet och chefen för Miljöoch energidepartementet

Regeringen beslutade den 19 december 2013 (dir. 2013:126) att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att göra en översyn av 3 kap.
miljöbalken och relevanta delar av 4 kap. miljöbalken.
Utredaren ska föreslå sådana ändringar som ger ett system för
hushållning med mark- och vattenområden och särskilt områden av
riksintresse, som är ändamålsenligt, anpassbart över tiden, fokuserat
på väsentliga och aktuella behov och som inte leder till onödiga
inskränkningar i användningen av mark- och vattenområden eller för
planeringen av hur områdena ska användas. Systemet ska vara
rättssäkert, enkelt, överskådligt och begripligt samt underlätta en
enhetlig tillämpning i hela landet.
Utredningen har antagit namnet Riksintresseutredningen.
Den 7 januari 2014 förordnades generaldirektören Elisabet Falemo
att vara särskild utredare. Den 30 januari 2014 förordnades planeringschefen Bengt Arwidsson till huvudsekreterare och departementssekreteraren Sara Bergdahl till sekreterare i utredningen.
Sara Bergdahl entledigades fr.o.m. den 16 augusti 2015 och länsjuristen Jonas Ledelius förordnades till sekreterare fr.o.m den
10 augusti 2015.
Som experter förordnades fr.o.m. den 14 mars 2014 ämnesrådet
Camilla
Adolfsson
vid
Socialdepartementet,
ämnesrådet
Elisabet Bodin, departementssekreterarna Anna M. Carlsson och
Lotta Lewin Pihlblad vid Näringsdepartementet, departementssekreteraren Karin Hebert vid Försvarsdepartementet, departementssekreterarna Lars Marcus Kuhmunen och Ulrika Rinman vid Landsbygdsdepartementet, kanslirådet Fredrik Linder vid Kulturdepartementet, departementssekreteraren Linnea Rosenlöf vid Miljö-

departementet samt ämnesrådet Kristina Åkesson vid Finansdepartementet.
Som experter förordnades vidare fr.o.m. den 8 april 2014 länsrådet
i Värmlands län Robert Andrén, samordnaren Peter Benson vid
Sametinget, handläggaren Karin Bergdahl vid Statens geotekniska
institut, specialisten Ylva Birkne vid Skogsstyrelsen, enhetschefen
Folke Borgh vid Försvarsmakten, länsrådet i Uppsala län
Anki Bystedt, hydrologen Lena Eriksson Bram vid Statens meteorologiska och hydrologiska institut, handläggaren Daniel Fahlander
vid Tillväxtverket, handläggaren Eva Hägglund vid Sveriges Kommuner och Landsting, rådgivaren Ulf Johansson vid Post- och telestyrelsen, utredaren Bengt Larsén vid Boverket, handläggaren
Ulf Lindberg vid Riksantikvarieämbetet, adjunkten Eidar Lindgren
vid Kungliga tekniska högskolan, senior advisor Margareta Lindquist
vid Lantmäteriet, utredaren Jerker Moström vid Statistiska centralbyrån, senior advisor Anna Nordlander vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, samhällsplaneraren Anton Persson vid
Trafikverket, utredaren Eva Rosenhall vid Havs- och vattenmyndigheten, handläggaren Matilda Schön vid Statens energimyndighet, handläggaren Anna Wahlström vid Naturvårdsverket,
handläggaren Johan Wallander vid Statens jordbruksverk och avdelningschefen Anna Åberg vid Sveriges geologiska undersökning.
Branschjuristen Kerstin Brinnen vid Svenskt Näringsliv och
civilingenjören Rikard Silverfur vid Fastighetsägarna förordnades
som experter fr.o.m. den 27 april 2015.
Miljöjuristen Oscar Alarik vid Svenska Naturskyddsföreningen
och generalsekreteraren Sylvia Nylin vid Svenska Turistföreningen
förordnades som experter fr.o.m. den 11 maj 2015.
Ylva Birkne entledigades fr.o.m. den 8 maj 2014 och i stället förordnades verksjuristen Gunilla Kock Hansson vid Skogsstyrelsen
som expert fr.o.m. den 8 maj 2014. Anton Persson entledigades
fr.o.m. den 1 september 2014 och i stället förordnades samhällsplaneraren Karin Bergenås vid Trafikverket som expert fr.o.m. den
1 september 2014. Anki Bystedt entledigades fr.o.m. den 1 december
2014 och i stället förordnades länsarkitekten Eva Bergdahl vid länsstyrelsen i Uppsala län som expert fr.o.m. den 1 december 2014.
Anna M. Carlsson entledigades fr.o.m. den 30 januari 2015 och i
stället förordnades kanslirådet Fredrik von Malmborg vid Miljöoch energidepartementet som expert fr.o.m. den 30 januari 2015.

Camilla Adolfsson och Daniel Fahlander entledigades fr.o.m. den
6 mars 2015 och i stället förordnades kanslirådet Ivar Frostenson
vid Näringsdepartementet och projektledaren Per-Olof Remmare
vid Tillväxtverket som experter fr.o.m. den 6 mars 2015.
Robert Andrén entledigades fr.o.m. den 31 juli 2015 och i stället förordnades länsöverdirektören i Stockholms län Magdalena Bosson
som expert fr.o.m den 1 augusti 2015. Linnea Rosenlöf entledigades
fr.o.m. den 12 oktober 2015 och i stället förordnades kanslirådet
Caroline Dickson vid Miljö- och energidepartementet som expert
fr.o.m. den 12 oktober 2015.
Arbetet har bedrivits i nära samråd med experterna som också
bidragit med underlag för utredningens utvärdering av hushållningsbestämmelsernas tillämpning. Utredningens förslag har dock inte
stöd av alla experter.
Utredningen har tidigare överlämnat delbetänkandet Bostadsförsörjning och riksintressen (SOU 2014:59).
Utredningen överlämnar härmed sitt slutbetänkande Planering
och beslut för hållbar utveckling – Miljöbalkens hushållningsbestämmelser (SOU 2015:99).
Uppdraget är härigenom slutfört.
Stockholm i december 2015
Elisabet Falemo
/Bengt Arwidsson
Jonas Ledelius
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Utredningens uppdrag
Utredaren ska i slutbetänkandet redovisa en genomgripande översyn av 3 kap. miljöbalken med en analys av de brister som systemet
har och en bedömning av hur dessa brister kan åtgärdas så att systemet för hushållning med mark och vatten motsvarar såväl lagstiftarens intentioner som dagens krav.
Frågan om bostadsförsörjning i relation till riksintressesystemet
redovisades enligt uppdraget till regeringen i ett delbetänkande
(SOU 2014:59) den 14 augusti 2014. Frågan ska också redovisas i
slutbetänkandet.
Enligt direktivet ska utredningen utvärdera hur bestämmelserna
i 3 kap. miljöbalken och i förordningen om hushållning med markoch vattenområden tillämpas i fråga om utpekande och angivande
av områden liksom hur dessa bestämmelser och bestämmelserna i
4 kap. miljöbalken tillämpas i mål och ärenden liksom i planering
och beslut enligt plan- och bygglagen och annan relevant lagstiftning. Utredningen ska även bedöma om alla de intressena som
anges i 3 kap. fortfarande är i behov av reglering och i vilken utsträckning det finns andra samhällsintressen som är i behov av att
regleras med stöd av bestämmelserna i 3 kap. miljöbalken.
Utredaren ska vidare lämna förslag till lösningar. Dessa kan inbegripa väsentliga ändringar i miljöbalkens bestämmelser så att de
på ett bättre sätt än i dag uppfyller syftet med det avsedda systemet
för att ta till vara vissa nationellt viktiga intressen. Utredaren bör
enligt direktivet sträva efter att finna lösningar som ger ett system
för hushållning med mark och vatten som är ändamålsenligt och
fokuserat på väsentliga och aktuella skyddsbehov och som tar hänsyn till samhällets övriga behov. Systemet ska fungera så att det
uppnår syftet utan att leda till onödiga inskränkningar i använd-
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ningen av mark- och vattenområden eller för planeringen av hur
områdena ska användas.
Systemet bör vara klart och tydligt utformat. Det bör präglas av
enkelhet, tydlighet, överskådlighet och begripliga begrepp som gör
besluten rättssäkra. Det ska vara lätt att tillämpa på ett sätt som är
likartat i hela landet och för de olika intressena. Systemet ska ha en
sådan anpassbarhet att ändrade behov ska kunna tillgodoses utan
alltför omfattande regeländringar. Systemet bör även vara anpassat
efter de behov och krav som följer av EU-lagstiftning eller internationell lagstiftning och internationella överenskommelser.
Utredningen har i enlighet med direktivet utvärderat tillämpningen av hushållningsbestämmelserna. Mot bakgrund av utvärderingen har utredningen övervägt hur bristerna i systemet för hushållning med mark och vatten kan åtgärdas så att systemet motsvarar såväl lagstiftarens intentioner som dagens krav. Vidare har
utredningen formulerat förslag till lösningar som ger ett system för
hushållning med mark och vatten som utredningen anser motsvarar
såväl lagstiftarens intentioner som dagens krav och som bidrar till
att tydliggöra systemets tillämpning. Arbetet har utförts i samråd
med berörda myndigheter, utredningar och organisationer.
Utredningens bedömningar och förslag redovisas sammanfattande
i det följande.
Hushållningsbestämmelsernas syfte och avsedda tillämpning
Syftet med hushållningsbestämmelserna är att främja en hållbar utveckling genom att de tillämpas så att mark, vatten och fysisk miljö
i övrigt används för att trygga en från ekologisk, social, kulturell
och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning.
I bestämmelserna anges vad som i huvudsak utgjorde de allmänna intressena i mark- och vattenanvändningsfrågor vid tiden
för naturresurslagens ikraftträdande 1987. Områden av sådant allmänt intresse ska beaktas vid planering av och beslut om mark- och
vattenanvändning. Det är enligt förarbetena områden för sådana
verksamheter och intressen som har central betydelse för att trygga
en uthållig användning av mark- och vattenområden i landet, bevara
god natur och kulturmiljö samt främja ett ändamålsenligt samhällsbyggande. Sådana verksamheter och intressen ges enligt bestäm-
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melserna en prioriterad ställning vid avvägning mellan ett områdes
olika användningar vid planering och beslut.
De områden som är av riksintresse på grund av att de inrymmer
eller kan inrymma de aktuella verksamheterna eller intressena
skyddas särskilt genom att staten kan ingripa i planerings- och
beslutsprocesserna. Områden som är av riksintresse enligt 4 kap.
MB beskrivs i bestämmelserna i det kapitlet. Vilka områden som är
av riksintresse enligt 3 kap. MB ska bedömas av ansvariga centrala
myndigheter i dialog bl.a. med berörd kommun.
Kommunen ska i sin översiktsplan visa hur hänsynen till allmänna intressen ska tillgodoses vid kommande beslut om användningen av mark- och vattenområden. Det gäller både hänsynen till
områden av allmänt intresse enligt 3 och 4 kap. MB och till sådana
allmänna intressen som anges i PBL och som ska främjas vid planläggning, bl.a. en ändamålsenlig struktur, en god och tillgänglig
livsmiljö, en god ekonomisk tillväxt och bostadsbyggande.
Bedömningarna i kommunens översiktsplan skapar gemensamma utgångspunkter för att bedöma mark- och vattenanvändningsfrågor vid tillståndsprövning enligt olika lagar. Eftersom hushållningsbestämmelserna tillämpas i översiktsplanen ger den underlag för tillämpningen av bestämmelserna vid beslut enligt de tretton
lagar där bestämmelserna ska tillämpas. På så vis kan hushållningsbestämmelserna fungera som ett instrument för samlade bedömningar i samhällsplaneringen för en hållbar utveckling där mark,
vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk,
social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt god hushållning
tryggas.
Utvärdering av hushållningsbestämmelsernas tillämpning
Enligt förarbetena anger hushållningsbestämmelserna i huvudsak
vad som utgör de allmänna intressena i mark- och vattenanvändningsfrågor och inriktningen för de bedömningar som måste göras
i det enskilda fallet.
Utredningen konstaterar inledningsvis att bestämmelsernas
funktion som instrument för statligt inflytande har betonats i
tillämpningen jämfört med den av lagstiftaren åsyftade allmänna
funktionen som vägledning för väl genomtänkta avvägningar mellan
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olika önskemål att utnyttja marken, vattnet och den fysiska miljön i
övrigt. Ett uttryck för det kan vara att den sammanlagda nettoarealen för områden som 2014 bedömts vara av riksintresse enligt
3 kap. 5–9 §§ MB omfattar cirka 46 procent av landets totala landoch vattenareal innanför länsgränserna.
Underlaget från sektorsmyndigheterna om de områden som
bedöms vara av riksintresse för olika ändamål enligt 3 kap. MB är
inte alltid så utformade beträffande avgränsning och beskrivning av
områdena att berörda kommuner utan ytterligare utredning kan
redovisa i sin översiktsplan hur intressena kommer att tillgodoses
vid beslut om användningen av mark- och vattenområden. Att ett
område bedöms vara av riksintresse betyder inte att det faktiskt är
av riksintresse, det avgörs slutligen vid ett beslut i ett ärende enligt
anknuten lagstiftning. Den dialog mellan stat och kommun om
bedömningen som förutsattes i förarbetena är inte alltid väl utvecklad. Det förekommer också att områden som inte längre kan
bedömas vara av riksintresse fortfarande anges som varande av riksintresse.
Dessa förhållanden medför att översiktsplanens funktion som
ett underlag som belyser samhällets syn på vilka allmänna intressen,
bl.a. riksintressen, som kan komma att vägas in vid framtida beslut
om användningen av mark- och vattentillgångarna inte alltid fullföljs enligt lagstiftarens intentioner. Till detta bidrar att inte alla
kommuner aktualitetsprövar sina översiktsplaner i den omfattning
som lagstiftningen föreskriver.
När det saknas ställningstaganden i översiktsplanen om hur allmänna intressen, bl.a. riksintressen bör beaktas vid beslut om
användningen av mark- och vattenområden måste sådana överväganden ske i det enskilda ärendet. Det minskar möjligheten till
helhetssyn i bedömningen, och är en process som när det gäller
områden av riksintresse kan vara både långdragen och kostsam
eftersom det ofta behövs ytterligare utredning för bedömningen av
ifall åtgärden kan innebära påtaglig skada eller motsvarande för
intresset. Ofta kan inte heller länsstyrelsen i sådana fall lämna klara
besked om den kommer att ingripa i ärendet förrän sent i processen
vilket ökar risken för s.k. förgävesplanering. Vid överklagande
kvarstår dessa tveksamheter angående bestämmelsernas tillämpning, och prövningen avser ofta bedömning av påtaglig skada eller
motsvarande.
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Systemet för hushållning med mark och vatten har ett regelverk
som är splittrat på flera lagar och svåröverskådligt, vilket också
bidrar till otydlighet och oklarheter vid tillämpningen.
Hushållningsbestämmelserna speglar de mark- och vattenanvändningsfrågor som var angelägna under den fysiska riksplaneringens tid och då naturresurslagen kom till för över tjugofem år
sedan. Enligt förarbetena angav bestämmelserna i naturresurslagen i
huvudsak vad som då utgjorde de allmänna intressena i mark- och
vattenanvändningsfrågor. I dag finns det enligt utredningens mening
fler intressen i mark- och vattenanvändningsfrågor som samhället
har anledning att betrakta som allmänna intressen.
Utredningens bedömning
För att kunna ta till vara viktiga samhällsintressen finns det enligt
utredningens mening även framgent behov av vägledande bestämmelser för långsiktig hushållning med områden av stort allmänt
intresse i den lagstiftning som berör beslut om ändrad mark- och
vattenanvändning. Det finns också behov av möjligheter till statligt
inflytande i kommunernas fysiska planering för att tillgodose
nationellt särskilt betydelsefulla intressen. Utredningen bedömer
samtidigt att bestämmelsernas innehåll behöver utvecklas och deras
tillämpning förtydligas. Det behövs för att bestämmelserna bättre
ska fylla sitt syfte och för att minska osäkerhet, tidsåtgång och
kostnader i planerings- och beslutsprocesser.
Överväganden om användning av mark- och vattenområden
behöver enligt utredningens mening i högre grad än i dag göras
utifrån en helhetssyn som främjar att mark, vatten och fysisk miljö
i övrigt används så att en från ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas.
Förutsättningarna för att åstadkomma en långsiktigt god hushållning med marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt har
förändrats i flera avseenden sedan hushållningsbestämmelserna
infördes 1987. Under decennierna före dess dominerade ofta det
kommunala initiativet i planeringen för att tillgodose behovet av
bostäder, kommunikationer och arbetsplatser. I dag bedrivs planeringen på mer marknadsmässiga grunder, ofta på initiativ av en-
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skilda exploatörer, vilket förstärker behovet av ett regelsystem som
säkerställer att viktiga samhällsintressen tas till vara i planeringen.
Samtidigt har nationella mål, planer och program fått en allt tydligare roll i samhällsplaneringen och nya åtaganden enligt internationella överenskommelser och gemenskapslagstiftningen i EU
påverkar svensk samhällsplanering. Sedan 2011 ska översiktsplanen
redovisa hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta
hänsyn till och samordna översiktsplanen med relevanta nationella
och regionala mål, planer och program av betydelse för en hållbar
utveckling inom kommunen. Studier visar på svårigheterna för
kommunerna att uppfylla det nya kravet.
I tillämpningen av hushållningsbestämmelserna i 3 kap. MB har
fokus främst varit på områden av riksintresse medan övriga bestämmelser ofta inte har tillämpats på det sätt lagstiftaren förutsatte.
Arbetet för att främja en hållbar utveckling bedrivs i dag i ett
målstyrningssystem där åtgärder ska utvecklas för att uppfylla olika
nationella mål, exempelvis miljökvalitetsmålen eller mål för
regional tillväxt. När åtgärderna konkretiseras kan de i många fall
lokaliseras till avgränsade mark- och vattenområden som kan anges
som områden av allmänt intresse enligt 3 kap. miljöbalken som kan
tjäna som underlag vid de avvägningar om mark- och vattenanvändningen som görs i den fysiska planeringen. Med dagens bestämmelser ska sådana områden redovisas i översiktsplanen om de
bedöms vara av riksintresse. Det finns inget sådant redovisningskrav för övriga områden. Enligt utredningens uppfattning skulle en
obligatorisk redovisning av områden av allmänt intresse i översiktsplanen både kunna underlätta kommunernas arbete och bidra till
att uppfylla lagstiftarens intentioner att främja väl genomtänkta avvägningar mellan olika önskemål att utnyttja marken, vattnet och
den fysiska miljön i övrigt. Det skulle också underlätta för olika
intressenter genom att översiktsplanen då skulle bli ett underlag
som belyser samhällets syn på vilka allmänna intressen, bl.a. riksintressen, som kan komma att vägas in vid framtida beslut om
användningen av mark- och vattentillgångarna.
Kunskapen om vad som behövs för att åstadkomma en långsiktigt hållbar mark- och vattenanvändning har fördjupats och det
finns anledning att komplettera bestämmelserna med ytterligare
allmänna intressen.

28

SOU 2015:99

Sammanfattning

För att skapa ett ändamålsenligt system för hushållning med
mark och vatten som motsvarar såväl lagstiftarens intentioner som
dagens behov och krav anser utredningen att hanteringen av områden av allmänt intresse bör lyftas fram och byggas under i lagstiftningen, bland annat genom bestämmelser om obligatorisk redovisning i översiktsplanen och om kunskapsförsörjning. Samtidigt bör
hanteringen av områden av riksintresse förtydligas och förankras
bättre, bland annat genom formella beslut om områden av riksintresse efter dialog med berörda parter samt tydliga kriterier och
utvecklade formkrav på redovisning.
Utredningens författningsförslag
Utredningens förslag
 utgår från att bestämmelserna handlar om arealhushållning med
områden av allmänt intresse i den fysiska planeringen med syfte
att bidra till en hållbar utveckling och betonar vikten av helhetssyn i den fysiska planeringen
 framhåller kommunernas viktiga uppgift att göra samlade
bedömningar i sin fysiska planering för en hållbar utveckling där
mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt god
hushållning tryggas
 utgår från att det även framgent finns behov av ett system för
statligt inflytande i kommunernas fysiska planering för att
tillgodose nationella intressen. Eftersom frågorna rör nationella
intressen bör staten genom regeringen ha ett tydligare ansvar i
systemet.
Utredningens förslag syftar till att
 främja en helhetssyn i den fysiska planeringen
 förtydliga bestämmelsernas avsedda karaktär som planeringsriktlinjer
 anpassa bestämmelserna till dagens krav och behov
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 förbättra förutsättningarna för kommunernas viktiga arbete
med att bidra till hållbar utveckling genom fysisk planering
 förtydliga det statliga inflytandet i den kommunala fysiska
planeringen beträffande nationellt betydelsefulla intressen
 förbättra samordningen på nationell nivå genom att regeringens
roll i systemet stärks
 förbättra förutsättningarna för dialog mellan stat och kommun
om områden av riksintresse
 förtydliga tillämpningen av systemet.
Utredningen föreslår ändringar i miljöbalken, plan- och bygglagen
och hushållningsförordningen med följande innebörd.
Planering utifrån helhetssyn
En bestämmelse införs i 3 kap. MB om att överväganden om
användning av mark- och vattenområden ska göras utifrån en helhetssyn som främjar att mark, vatten och fysisk miljö i övrigt
används så att en från ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas.
Områden av väsentligt allmänt intresse
Begreppet mark- och vattenområden av väsentligt allmänt intresse
införs och definieras i 3 kap. MB. Sådana områden ska redovisas i
kommunens översiktsplan och av planen ska framgå hur kommunen avser att tillgodose de redovisade intressena. Områden kan
vara av väsentligt allmänt intresse ur nationellt, regionalt och lokalt
perspektiv. Ansvariga sektorsmyndigheter kan ange områden ur
nationellt och länsstyrelsen ur regionalt perspektiv. Länsstyrelsen
redovisar dessa intressen i sin sammanfattande redogörelse till
kommunen. Kommunen bedömer vilka områden som den anser
vara av väsentligt allmänt intresse ur lokalt perspektiv.
Intressena är inte rangordnade och kommunen avgör avvägningar mellan oförenliga väsentliga allmänna intressen.
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Fler allmänna intressen ska beaktas
De nuvarande allmänna intressena i 3 kap. MB anges som väsentliga
allmänna intressen och kompletteras med följande intressen:
 värdefulla strukturer för ekologiska samband
 åtgärdsprogram enligt 5 kap. 4 § MB
 att begränsa klimatpåverkan
 klimatanpassningsåtgärder
 dricksvattenförsörjning
 bostadsförsörjning
 näringslivsutveckling
 forskning och innovation
 regional tillväxt
Brukningsvärd jordbruksmark och dricksvattenförsörjning
Bestämmelser införs i PBL om att länsstyrelsen i sitt granskningsyttrande till översiktsplan och detaljplan ska ange om planförslaget
innebär att bestämmelserna om brukningsvärd jordbruksmark inte
följs och om förslaget inte så långt möjligt tillgodoser ett väsentligt
allmänt intresse för dricksvattenförsörjningen. Länsstyrelsen ska
överpröva ett beslut om detaljplan och kan upphäva det om planen
inte tillgodoser dessa bestämmelser.
Områden av riksintresse beslutas formellt
Mark- och vattenområden av riksintresse definieras i 3 kap. MB.
Ett område är av riksintresse om området ur ett långsiktigt hushållningsperspektiv är av stor nationell betydelse och regeringen eller
den myndighet som regeringen bestämmer har beslutat att området
är av riksintresse. Sektorsmyndigheterna bemyndigas att fatta
beslut.
Beslutet ska föregås av en process som innefattar dialog bl.a.
med berörd kommun. Regeringen ges möjlighet att pröva sektors-
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myndigheternas förslag under processen. Besluten ska aktualitetsprövas minst en gång varannan mandatperiod eller vid behov.
Regeringen beslutar om kriterier för områden av riksintresse
Bestämmelser införs i hushållningsförordningen om att regeringen
beslutar om kriterier för områden av riksintresse. Beslutet grundas
på sektorsmyndigheternas förslag till kriterier som ska utformas
bl.a. med utgångspunkt från definitionen för område av riksintresse
i 3 kap. MB och med inriktning att minska den totala utbredningen
av områden av riksintresse jämfört med i dag genom att beakta
möjligheten att områden av väsentligt allmänt intresse kan ersätta
områden av riksintresse.
Påtaglig skada ersätts av tillgodose intresse
Bestämmelser införs i 3 kap. MB med följande innebörd. Vid planering av och beslut om användningen av mark- och vattenområden
ska särskild hänsyn tas till riksintressen och väsentliga allmänna
intressen.
Om området är av riksintresse ska det intresset tillgodoses.
Om området är av väsentligt allmänt intresse ska det intresset så
långt möjligt tillgodoses.
Ett riksintresse eller väsentligt allmänt intresse tillgodoses i ett
beslut om området fortfarande är lämpligt för det ändamål och den
verksamhet som intresset avser så att det är möjligt att använda
eller bevara området eller bedriva verksamheten i enlighet med
intresset.
Möjligheter till samutnyttjande av ett område för olika ändamål
ska prövas i planerings- och beslutsprocessen.
En ventil för regeringen
En möjlighet för regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer att besluta om företräde för ett väsentligt allmänt intresse före
ett riksintresse införs i 3 kap. MB. Länsstyrelserna bemyndigas att
fatta beslut. Ventilen möjliggör exempelvis avvägning mellan ett
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bostadsförsörjningsintresse och ett riksintresse. Beslutet måste
vara förenligt med de inledande bestämmelserna i 3 kap. om företräde för användning som från allmän synpunkt medför en god
hushållning och planering utifrån en helhetssyn.
Förtydligad tillämpning av hushållningsbestämmelserna
Bestämmelser införs i 3 kap. MB och i hushållningsförordningen
som tillsammans med övriga bestämmelser i 3 och 4 kap. MB på ett
samlat sätt beskriver tillämpningen av hushållningsbestämmelserna.
Myndigheternas ansvar
Ansvaret för att bevaka hushållningen med mark- och vattenområden fördelas på myndigheterna. Sektorsmyndigheterna har
ansvaret inom sina verksamhetsområden och länsstyrelsen inom
länet. Boverket har ett övergripande ansvar och särskilt ansvar för
att bevaka hushållningen med de mark- och vattenområden som
omfattas av bestämmelserna i 4 kap. 1–7 och 10 §§ miljöbalken.
Boverket ansvarar för samordning av sektorsmyndigheternas arbete
med underlag för tillämpningen av hushållningsbestämmelserna.
Ett riksintresseregister
Beslut om områden av riksintresse och sektorsmyndigheternas
uppgifter om områden av väsentligt allmänt intresse ur ett nationellt perspektiv redovisas i ett register som Boverket ansvarar för.
Genomförande
Författningsändringarna inklusive ventilen träder i kraft den 1 januari
2018 och myndigheterna ges föreberedande uppdrag om bl.a. olika
underlag, anvisning för tillämpningen, metodutveckling och register.
Äldre bestämmelser ska fortfarande gälla för mål och ärenden som
har påbörjats före den 1 januari 2018.
Regeringen beslutar om kriterier 2019. Sektorsmyndigheterna
beslutar om områden av riksintresse 2020. Områden som bedömts
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vara av riksintresse före den 1 januari 2018 ska vid tillämpningen i
mål och ärenden anses vara av riksintresse till och med den 30 juni
2020. Information om områden som beslutats vara av riksintresse
finns i Boverkets riksintresseregister och används som underlag för
bedömningen av om riksintresset tillgodoses i mål och ärenden.
Länsstyrelserna redovisar de beslutade områdena och områden
av väsentligt intresse ur nationellt och regionalt perspektiv i sina
sammanfattande redogörelser till kommunerna 2021. Alla kommuner aktualiserar sina översiktsplaner med hänsyn till det nya underlaget och beslutar om översiktsplanerna senast den 31 december
2024.
Därefter kan de nya hushållningsbestämmelserna tillämpas fullt
ut i enlighet med förslagets intentioner.
Utredningens övriga förslag
Utbildning och metodutveckling
Boverket bör ges i uppdrag att ta fram en handbok för tillämpningen av hushållningsbestämmelserna, att genomföra utbildningar
för de aktörer som har att tillämpa hushållningsbestämmelserna
samt att följa och utvärdera bestämmelsernas tillämpning. Boverket
ges vidare i uppdrag att utveckla metoder för förenklad översiktsplanering som passar kommuner med olika resurser och behov.
Översyn av bestämmelserna i 4 kap. 1–4 §§ MB
En utredning bör tillsättas för att se över utformningen och innehållet i bestämmelserna i 4 kap 1–4 §§.
Utredningens sammanfattande bedömning
Enligt utredningens uppfattning skulle ett genomförande av utredningens förslag medföra att hushållningsbestämmelserna bättre kan
uppfylla syftet att utgöra ett instrument för samlade bedömningar i
samhällsplaneringen för en hållbar utveckling där mark, vatten och
fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, kulturell
och samhällsekonomisk synpunkt god hushållning tryggas. Enligt
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utredningens mening motsvarar det föreslagna systemet såväl lagstiftarens intentioner som dagens krav. Genom det stärkta sambandet mellan hushållningsbestämmelserna och arbetet för hållbar
utveckling i samhället i övrigt anpassas systemet också efter de
behov och krav som följer av EU-lagstiftning eller internationell
lagstiftning och internationella överenskommelser. Vidare bidrar de
förändringar och förtydliganden som utredningen föreslår beträffande lagreglernas utformning och tillämpning till att systemet inte
leder till onödiga inskränkningar i användningen av mark- och
vattenområden eller för planeringen av hur områdena ska användas.
De bidrar också till att ge bättre förutsättningar för att systemet
ska vara rättssäkert, enkelt, överskådligt och begripligt samt underlätta en enhetlig tillämpning i hela landet.
Utredningens olika förslag utgör en helhet. Förslagen är sins
emellan beroende och förutsätter varandra. Utredningens konsekvensutredning visar att ett samlat genomförande av förslagen bör
ge ett samhällsekonomiskt positivt resultat. För att finansiera förslagen genomförande föreslår utredningen att arbetet samordnas
med miljömålsarbetet och arbetet för att uppnå övriga nationella
mål som har betydelse för att främja en hållbar utveckling där
mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt god hushållning tryggas.
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Författningsförslag

1

Författningsförslag

1.1

Förslag till
lag om ändring i miljöbalken (1998:808)

Härigenom föreskrivs i fråga om miljöbalken
dels att 3 kap. ska upphöra att gälla,
dels att 4 kap. 1 § ska ha följande lydelse,
dels att 21 kap. 7 § första stycket ska ha följande lydelse,
dels att det i balken införs ett nytt 3 kap. av följande lydelse
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
3 kap.
1§
Mark- och vattenområden ska
användas för det eller de ändamål
som områdena är mest lämpade
för med hänsyn till beskaffenhet,
läge och behov. Företräde ska ges
åt sådan användning som från
allmän synpunkt medför en god
hushållning.
2§
Bestämmelserna i detta kapitel
och 4 kap. innebär att överväganden om användning av markoch vattenområden ska göras utifrån en helhetssyn som främjar
att mark, vatten och fysisk miljö i
övrigt används så att en från
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ekologisk, social, kulturell och
samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas.
Bestämmelser om planer och
planeringsunderlag till stöd för
tillämpningen finns i 6 kap. 19–
22 §§.
3§
Bestämmelserna ska tillämpas
vid planering av och beslut om
användningen av mark- och
vattenområden. Om ett område
berörs som är av riksintresse eller
av väsentligt allmänt intresse
enligt detta kapitel ska särskild
hänsyn tas till det intresset.
Om området är av riksintresse
ska det intresset tillgodoses.
Om området är av väsentligt
allmänt intresse ska det intresset
så långt möjligt tillgodoses.
4§
Ett riksintresse eller väsentligt
allmänt intresse tillgodoses i ett
beslut om området fortfarande är
lämpligt för det ändamål och den
verksamhet som intresset avser så
att det är möjligt att använda
eller bevara området eller bedriva
verksamheten i enlighet med
intresset.
Att mark- och vattenområden
kan användas för flera ändamål
samtidigt framgår av 1 §. Möjligheter till samutnyttjande av ett
område för olika ändamål ska
prövas i planerings- och besluts-
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processen.
Särskilda bestämmelser om
hushållning med mark och vatten
för vissa områden som i sin helhet
är av riksintresse finns i 4 kap 1–
8 §§. Om beslutet rör ett område
som är av riksintresse både enligt
detta kapitel och 4 kap. ska prövningen först ske enligt bestämmelserna i 4 kap.
Hushållningsbestämmelsernas
tillämpning
5§
Bestämmelserna i detta kapitel
och 4 kap. ska tillämpas i enlighet
med vad som föreskrivs i 2 kap.
6 § andra stycket och i plan- och
bygglagen
(2010:900),
lagen
(1966:314)
om
kontinentalsockeln, väglagen (1971:948),
lagen (1978:160) om vissa rörledningar, lagen (1983:293) om
inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän
hamn, lagen (1985:620) om vissa
torvfyndigheter,
minerallagen
(1991:45), lagen (1992:1140) om
Sveriges ekonomiska zon, lagen
(1995:1649) om byggande av
järnväg,
ellagen
(1997:857),
naturgaslagen (2005:403), samt
luftfartslagen (2010:500).
Översiktsplaner enligt 3 kap.
plan- och bygglagen (2010:900)
och havsplaner enligt 4 kap. 10 §
ska ge vägledning vid tillämpningen.
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Områden av väsentligt allmänt
intresse och av riksintresse
6§
Ett mark- och vattenområde är
1. av väsentligt allmänt intresse, om marken, vattnet eller
områdets fysiska miljö i övrigt på
grund av sina egenskaper ur ett
långsiktigt nationellt, regionalt
eller lokalt hushållningsperspektiv
har en väsentlig allmän betydelse,
och
2. av riksintresse, om det ur ett
långsiktigt hushållningsperspektiv
är av stor nationell betydelse att
området används för ett visst
ändamål och regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer har beslutat att området är av
riksintresse enligt 11–15 eller
18 §§.
Området kan endast vara av
stor nationell betydelse för att
1. värna värden av särskild
nationell vikt,
2. uppfylla Sveriges internationella åtaganden,
3. genomföra nationellt viktiga
strukturer eller nationella mål,
planer och program av betydelse
för en hållbar utveckling, eller
4. säkerställa
totalförsvarets
behov.
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7§
Stora mark- och vattenområden som inte alls eller endast
obetydligt är påverkade av
exploateringsföretag eller andra
ingrepp i miljön kan vara av
väsentligt allmänt intresse.
8§
Mark- och vattenområden
som är särskilt känsliga från
ekologisk synpunkt eller som har
betydelse för att säkerställa värdefulla strukturer för ekologiska
samband eller för att genomföra
ett åtgärdsprogram enligt 5 kap.
4 § kan vara av väsentligt
allmänt intresse.
9§
Mark- och vattenområden
som är särskilt lämpliga för
anläggningar och andra åtgärder
avsedda att begränsa klimatpåverkan eller för klimatanpassningsåtgärder eller som i övrigt
har betydelse för att anpassa
användningen av mark och
vatten till ett förändrat klimat
kan vara av väsentligt allmänt
intresse.
10 §
Mark- och vattenområden
som har betydelse för jord- och
skogsbruk är av väsentligt allmänt intresse.
Brukningsvärd jordbruksmark
får tas i anspråk för bebyggelse
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eller anläggningar endast om det
behövs för att tillgodose ett
väsentligt allmänt intresse enligt
detta kapitel och behovet inte kan
tillgodoses på ett från allmän
synpunkt tillfredsställande sätt
genom att annan mark tas i
anspråk.
11 §
Mark- och vattenområden
som har betydelse för renskötsel
eller fiske eller vattenbruk kan
vara av väsentligt allmänt intresse. Områden som har betydelse för renskötsel eller fiske kan
vara av riksintresse.
12 §
Mark- och vattenområden
samt fysisk miljö i övrigt som har
betydelse på grund av sina
naturvärden eller kulturvärden
eller med hänsyn till friluftslivet
kan vara av väsentligt allmänt
intresse och av riksintresse.
Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av tätorter
ska särskilt beaktas.
13 §
Mark- och vattenområden
som har betydelse för dricksvattenförsörjningen kan vara av
väsentligt allmänt intresse. Ett
område med en grundvattenförekomst av stor betydelse för dricksvattenförsörjningen kan vara av
riksintresse.
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14 §
Mark- och vattenområden
som innehåller värdefulla ämnen
eller material kan vara av väsentligt allmänt intresse och av riksintresse.
15 §
Mark- och vattenområden
som är särskilt lämpliga för anläggningar för industriell produktion, energiproduktion, energidistribution, väg-, järnvägs-, luftfarts- och sjöfartskommunikation,
elektronisk
kommunikation,
vattenförsörjning, avfallshantering eller kärnavfallshantering
kan vara av väsentligt allmänt
intresse och av riksintresse.
16 §
Mark- och vattenområden som
är särskilt lämpliga för bostadsförsörjning kan vara av väsentligt
allmänt intresse.
17 §
Mark- och vattenområden som
har särskild betydelse för näringslivsutveckling, forskning och
innovation eller regional tillväxt
kan vara av väsentligt allmänt
intresse.
18§
Mark- och vattenområden
som har betydelse för totalförsvaret kan vara av väsentligt
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allmänt intresse. Ett område som
behövs för totalförsvarets anläggningar kan vara av riksintresse.
Avvägning mellan
intressen i vissa fall
19 §
Om ett område är av riksintresse enligt detta kapitel för
flera oförenliga ändamål, ska
företräde ges åt det eller de ändamål som på lämpligaste sätt
främjar en långsiktig hushållning
med marken, vattnet och den
fysiska miljön i övrigt. Behövs
området eller del av detta för en
anläggning för totalförsvaret ska
försvarsintresset ges företräde.
Beslut med stöd av första
stycket får inte strida mot bestämmelserna i 4 kap.
20 §
Trots bestämmelserna i 3 §
andra stycket får regeringen eller
den myndighet regeringen bestämmer besluta att ett mark- och
vattenområde får användas för
att tillgodose ett väsentligt allmänt intresse enligt detta kapitel
om beslutet inte strider mot
bestämmelserna i 1 och 2 §§.
4 kap.
1§
De områden som anges i 2–
De områden som anges i 2–
8 §§ är, med hänsyn till de 8 §§ är, med hänsyn till de
natur- och kulturvärden som natur- och kulturvärden som
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finns i områdena, i sin helhet av
riksintresse. Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön
får komma till stånd endast om
1. det inte möter något hinder enligt 2–8 §§ och
2. det kan ske på ett sätt som
inte påtagligt skadar områdenas
natur- och kulturvärden.
Bestämmelserna i första
stycket 2 och i 2–6 §§ utgör inte
hinder för utvecklingen av
befintliga tätorter eller av det
lokala näringslivet eller för
utförandet av anläggningar som
behövs för totalförsvaret. Om
det finns särskilda skäl utgör
bestämmelserna
inte
heller
hinder för anläggningar för utvinning av sådana fyndigheter av
ämnen eller material som avses i
3 kap. 7 § andra stycket.

Författningsförslag

finns i områdena, i sin helhet av
riksintresse. Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön
får komma till stånd endast om
1. det inte möter något hinder enligt 2–8 §§ och
2. det kan ske på ett sätt som
tillgodoser områdenas
natur- och kulturvärden.
Bestämmelserna i första
stycket 2 och i 2–6 §§ utgör inte
hinder för utvecklingen av
befintliga tätorter eller av det
lokala näringslivet eller för
utförandet av anläggningar som
behövs för totalförsvaret. Om
det finns särskilda skäl utgör
bestämmelserna
inte
heller
hinder för anläggningar för utvinning av sådana ämnen eller
material som avses i 3 kap. 14 §
och som är av riksintresse.

21 kap.
7 § första stycket
Om mark- och miljödomOm mark- och miljödomstolen finner att en verksamhet stolen finner att en verksamhet
eller åtgärd endast kan tillåtas eller åtgärd endast kan tillåtas
enligt 2 kap. 9 § första stycket enligt 2 kap. 9 § första stycket
eller 10 § eller enligt 7 kap. 29 §, eller 10 §, enligt 3 kap. 20 § eller
ska mark- och miljödomstolen enligt 7 kap. 29 §, ska mark- och
med eget yttrande överlämna miljödomstolen med eget yttfrågan till regeringen för pröv- rande överlämna frågan till
ning. Detsamma gäller om rege- regeringen för prövning. Detringen ska pröva tillåtligheten samma gäller om regeringen ska
enligt 17 kap. 1 § eller om rege- pröva tillåtligheten enligt 17 kap.
ringen har förbehållit sig pröv- 1 § eller om regeringen har förningen av tillåtligheten enligt behållit sig prövningen av tillåt17 kap. 3 §.
ligheten enligt 17 kap. 3 §.
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1. Bestämmelserna träder i kraft den 1 januari 2018.
2. Områden som bedömts vara av riksintresse enligt 2 § förordning (1998:896) om hushållning med mark- och vatten i dess
lydelse före den 1 januari 2018 ska vid tillämpningen i mål och
ärenden anses vara av riksintresse till dess att myndigheten har
fattat beslut om områden av riksintresse enligt 13 § hushållningsförordningen i den nya lydelsen. Detta gäller dock längst till den
1 juli 2020.
3. Äldre bestämmelser ska fortfarande gälla för mål och ärenden
som har påbörjats före den 1 januari 2018.
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Författningsförslag

Förslag till
lag om ändring i plan- och bygglagen
(2010:900)

Härigenom föreskrivs att 3 kap. 4, 5, 10 och 16 §§, 5 kap. 14 och
22 §§ samt 11 kap 10 och 11 §§ ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3 kap.
4§
Kommunen ska i översiktsKommunen ska i översiktsplanen redovisa sin bedömning planen redovisa sin bedömning
av hur skyldigheten att enligt av hur skyldigheten att enligt
2 kap. ta hänsyn till allmänna 2 kap. ta hänsyn till allmänna
intressen vid beslut om använd- intressen vid beslut om användningen av mark- och vatten- ningen av mark- och vattenområden kommer att tillgodo- områden kommer att tillgodoses. I redovisningen ska riks- ses. I redovisningen ska väsentintressen enligt 3 och 4 kap. liga allmänna intressen och riksmiljöbalken anges särskilt.
intressen enligt 3 och 4 kap.
miljöbalken anges särskilt.
5§
Av översiktsplanen ska framgå
1. grunddragen i fråga om den avsedda användningen av markoch vattenområden,
2. kommunens syn på hur den byggda miljön ska användas,
utvecklas och bevaras,
3. hur kommunen avser att
3. hur kommunen avser att
tillgodose de redovisade riks- tillgodose de redovisade väsentintressena och följa gällande liga allmänna intressena och riksmiljökvalitetsnormer,
intressena och följa gällande
miljökvalitetsnormer,
4. hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn
till och samordna översiktsplanen med relevanta nationella och
regionala mål, planer och program av betydelse för en hållbar
utveckling inom kommunen,
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5. hur kommunen avser att tillgodose det långsiktiga behovet av
bostäder, och
6. sådana områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen
som avses i 7 kap. 18 e § första stycket miljöbalken.
10 §
Under samrådet ska länsstyrelsen särskilt
1. ta till vara och samordna statens intressen,
2. tillhandahålla underlag för kommunens bedömningar och ge
råd i fråga om sådana allmänna intressen enligt 2 kap. som hänsyn
bör tas till vid beslut om användningen av mark- och vattenområden,
3. verka för att riksintressen
3. verka för att väsentliga allenligt 3 och 4 kap. miljöbalken männa intressen och rikstillgodoses, att miljökvalitets- intressen enligt 3 och 4 kap.
normer enligt 5 kap. miljö- miljöbalken tillgodoses, att
balken följs och att redovis- miljökvalitets- normer enligt
ningen av områden för lands- 5 kap. miljöbalken följs och att
bygdsutveckling i strandnära redovisningen av områden för
lägen är förenlig med 7 kap. landsbygdsutveckling i strand18 e § första stycket miljö- nära lägen är förenlig med 7 kap.
balken,
18 e § första stycket miljöbalken,
4. verka för att sådana frågor om användningen av mark- och
vattenområden som angår två eller flera kommuner samordnas på
ett lämpligt sätt, och
5. verka för att bebyggelse och byggnadsverk inte blir olämpliga
med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till risken för
olyckor, översvämning eller erosion.
16 §
Länsstyrelsen ska under utställningstiden avge ett granskningsyttrande över planförslaget.
Av yttrandet ska det framgå om
1. förslaget inte tillgodoser
1. förslaget inte tillgodoser
ett riksintresse enligt 3 eller ett riksintresse enligt 3 eller
4 kap. miljöbalken,
4 kap. miljöbalken
2. förslaget innebär att bestämmelserna om brukningsvärd jord-
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bruksmark i 3 kap. 10 § miljöbalken inte följs,
3. förslaget inte så långt möjligt
tillgodoser ett väsentligt allmänt
intresse för dricksvattenförsörjningen enligt 3 kap. 13 § miljöbalken,
4. förslaget kan medverka till att en miljökvalitetsnorm enligt
5 kap. miljöbalken inte följs,
5. redovisningen av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen inte är förenlig med 7 kap. 18 e § första stycket miljöbalken,
6. sådana frågor rörande användningen av mark- och vattenområden som angår två eller flera kommuner inte samordnas på ett
lämpligt sätt, och
7. en bebyggelse eller ett byggnadsverk blir olämpligt med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor,
översvämning eller erosion.
5 kap.
14 §
Under samrådet ska länsstyrelsen särskilt
1. ta till vara och samordna statens intressen,
2. verka för att riksintressen
2. verka för att väsentliga allenligt 3 och 4 kap. miljöbalken männa intressen och riksintressen
tillgodoses, att miljökvalitets- enligt 3 och 4 kap. miljöbalken
normer enligt 5 kap. miljöbalken tillgodoses, att miljökvalitetsföljs och att strandskydd enligt normer enligt 5 kap. miljöbalken
7 kap. miljöbalken inte upphävs i följs och att strandskydd enligt
strid med gällande bestämmelser, 7 kap. miljöbalken inte upphävs i
strid med gällande bestämmelser,
3. verka för att sådana frågor om användningen av mark- och
vattenområden som angår två eller flera kommuner samordnas på
ett lämpligt sätt, och
4. verka för att en bebyggelse eller ett byggnadsverk inte blir
olämplig med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till
risken för olyckor, översvämning eller erosion.
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Under samrådet ska länsstyrelsen också särskilt ge råd om
tillämpningen av 2 kap. Länsstyrelsen ska dessutom ge råd i övrigt
om tillämpningen av bestämmelserna i denna lag, om det behövs
från allmän synpunkt.
22 §
Under granskningstiden ska länsstyrelsen yttra sig över planförslaget, om förslaget enligt länsstyrelsens bedömning innebär att
1. ett riksintresse enligt 3
1. ett riksintresse enligt 3
eller 4 kap. miljöbalken inte till- eller 4 kap. miljöbalken inte tillgodoses,
godoses,
2. bestämmelserna om brukningsvärd jordbruksmark i 3 kap.
10 § miljöbalken inte följs,
3. ett väsentligt allmänt intresse
för dricksvattenförsörjningen enligt 3 kap. 13 § miljöbalken inte så
långt möjligt tillgodoses
4. en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. miljöbalken inte följs,
5. strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken upphävs i strid med
gällande bestämmelser,
6. regleringen av sådana frågor om användningen av mark- och
vattenområden som angår flera kommuner inte har samordnats på
ett lämpligt sätt, eller
7. en bebyggelse eller ett byggnadsverk annars blir olämplig med
hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till risken för
olyckor, översvämning eller erosion.
11 kap.
10 §
När länsstyrelsen enligt 5 kap. 29, 38 eller 39 § har fått ett meddelande om att en kommun beslutat att anta, ändra eller upphäva en
detaljplan eller områdesbestämmelser, ska länsstyrelsen inom tre
veckor besluta om den ska överpröva kommunens beslut eller inte.
Länsstyrelsen ska överpröva kommunens beslut, om beslutet
kan antas innebära att
1. ett riksintresse enligt 3
1. ett riksintresse enligt 3
eller 4 kap. miljöbalken inte till- eller 4 kap. miljöbalken inte till-
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godoses,

godoses,
2. bestämmelserna om brukningsvärd jordbruksmark i 3 kap.
10 § miljöbalken inte följs,
3. ett väsentligt allmänt intresse för dricksvattenförsörjningen enligt 3 kap. 13 § inte så
långt möjligt tillgodoses,
4. regleringen av sådana frågor om användningen av mark- och
vattenområden som angår flera kommuner inte samordnas på ett
lämpligt sätt,
5. en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. miljöbalken inte följs,
6. strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken upphävs i strid med
gällande bestämmelser, eller
7. en bebyggelse blir olämplig med hänsyn till människors hälsa
eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller
erosion.

11§
Länsstyrelsen ska upphäva kommunens beslut att anta, ändra
eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser i dess helhet,
om beslutet har en sådan innebörd som anges i 10 § andra stycket.
Om kommunen medger det, får beslutet upphävas i en viss del.
Om länsstyrelsen finner att en
åtgärd kan tillåtas enligt 3 kap.
20 § miljöbalken gäller inte första
stycket.
1. Bestämmelserna träder i kraft den 1 januari 2018.
2. Äldre bestämmelser ska fortfarande gälla för mål och ärenden
som har påbörjats före den 1 januari 2018.
3. Kommunerna ska senast den 31 december 2024 ha aktualitetsprövat sin översiktsplan med anledning av ändringarna i 3 kap.
miljöbalken.
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Förslag till
förordning om ändring i förordning (1998:896)
om hushållning med mark- och vattenområden

Härigenom föreskrivs i fråga om förordning (1998:896)
dels att förordningen ska upphöra att gälla,
dels att det införs en ny förordning om hushållning med markoch vattenområden av följande lydelse
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
Uttryck i kapitlet
1§
Med sektorsmyndighet avses i
denna förordning sådana statliga
myndigheter som har ett utpekat
ansvar enligt 7 §.
Myndigheternas ansvar
2§
De sektorsmyndigheter som
anges i denna förordning har var
och en inom sitt verksamhetsområde ansvar för att bevaka
hushållningen med mark- och
vattenområden. Sektorsmyndigheterna ska i samverkan med länsstyrelserna följa utvecklingen av
frågor om hushållningen med
mark- och vattenområden. Tyngdpunkten i denna verksamhet ska
läggas på frågor som har stor
betydelse i ett nationellt perspektiv och frågor vars utveckling
Sverige enligt internationella åtaganden ska följa.
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3§
Boverket har ett övergripande
ansvar för att bevaka hushållningen med mark- och vattenområden och har särskilt ansvar
för att bevaka hushållningen med
de mark- och vattenområden som
omfattas av bestämmelserna i
4 kap. 1–7 och 10 §§ miljöbalken.
Boverket ansvarar för samordning av sektorsmyndigheternas
arbete med underlag för tillämpningen av 3 och 4 kap. och 6 kap.
19–21 §§ miljöbalken.
4§
Boverket ansvarar för att föra
ett nationellt digitalt register och
för att hålla det uppdaterat. I
registret ska finnas information
från sektorsmyndigheterna om
beslut om områden av riksintresse
och om områden av väsentligt
allmänt intresse ur ett nationellt
perspektiv enligt 3 kap. 7–18 §§
miljöbalken. Informationen ska
för varje område innehålla
1. en avgränsning av området
på karta,
2. en beskrivning av områdets
värde och
3. annan information som är
av betydelse för tillämpningen av
bestämmelserna i 3 kap. miljöbalken.
Områden av riksintresse som
av sekretesskäl inte kan redovisas
öppet ska inte ingå i det nationella registret.
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Boverket får meddela föreskrifter för att inrätta och sköta ett
register som avses i första stycket.
Boverket ansvarar för att information enligt första stycket 1–3
om områden av riksintresse enligt
4 kap. miljöbalken finns i registret.
5§
Länsstyrelsen har ansvar inom
länet för att bevaka hushållningen
med mark- och vattenområden.
Länsstyrelsen ska ta de initiativ
som behövs för att bestämmelserna
i 3 och 4 kap. miljöbalken beaktas
i arbetet med miljökonsekvensbeskrivningar och i planeringsoch beslutsprocesser. Initiativen
ska tas så tidigt som möjligt i processerna. När 3 och 4 kap. miljöbalken ska tillämpas vid prövningen av ett mål eller ärende,
ska länsstyrelsen särskilt verka för
att väsentliga allmänna intressen
och riksintressen tillgodoses i den
prövningen. Av plan- och bygglagen (2010:900) framgår att
länsstyrelsen ska verka för att
väsentliga allmänna intressen och
riksintressen tillgodoses i kommunala planer enligt den lagen.
Länsstyrelsens arbete ska
grundas på underlag från sektorsmyndigheterna. För ett område
som omfattas av en havsplan
enligt 4 kap. 10 § ska dock
länsstyrelsens arbete grundas på
planen.
Länsstyrelsen får besluta enligt
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3 kap. 20 § miljöbalken.
6§
Kommunen ansvarar enligt
plan- och bygglagen (2010:900)
för att i sin översiktsplanering
göra en samlad bedömning av
vad som är en från allmän synpunkt lämplig användning av
marken, vattnet och den fysiska
miljön i övrigt i kommunen.
Ansvarsområden
7§
Sektorsmyndigheterna
har,
enligt den fördelning som anges i
denna paragraf, nationellt ansvar
för de intressen i fråga om hushållning med mark- och vattenområden som anges i 3 kap.
miljöbalken.
I fråga om mark- och vattenområden som
1. är stora och inte alls eller
endast obetydligt är påverkade av
exploateringsföretag eller andra
ingrepp i miljön (3 kap. 7 §)
ansvarar Naturvårdsverket och
Havs- och vattenmyndigheten
inom sina verksamhetsområden,
2. är särskilt känsliga från
ekologisk synpunkt eller som har
betydelse för att säkerställa värdefulla strukturer för ekologiska
samband eller för att genomföra
ett åtgärdsprogram enligt 5 kap.
4 § miljöbalken (3 kap. 8 §)
ansvarar Naturvårdsverket och
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Havs- och vattenmyndigheten
inom sina verksamhetsområden,
3. är särskilt lämpliga för
anläggningar och andra åtgärder
avsedda att begränsa klimatpåverkan eller för klimatanpassningsåtgärder eller som i övrigt
har betydelse för att anpassa
användningen av mark och
vatten till ett förändrat klimat
(3 kap. 9 §) ansvarar Naturvårdsverket, Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap och
Sveriges
meteorologiska
och
hydrologiska institut inom sina
verksamhetsområden,
4. är av betydelse för jordbruksnäringen (3 kap. 10 §)
ansvarar Statens jordbruksverk,
5. är av betydelse för skogsnäringen (3 kap. 10 §) ansvarar
Skogsstyrelsen,
6. är av betydelse för renskötsel (3 kap. 11 §) ansvarar
Sametinget,
7. är av betydelse för fisket och
vattenbruket
(3 kap.
11 §§)
ansvarar Havs- och vattenmyndigheten,
8. är av betydelse för naturvården och friluftslivet (3 kap.
12 §) ansvarar Naturvårdsverket
och Havs- och vattenmyndigheten inom sina verksamhetsområden,
9. är av betydelse för kulturmiljövården (3 kap. 12 §) ansvarar Riksantikvarieämbetet,
10. är av betydelse för dricks-
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vattenförsörjningen (3 kap. 13 §)
ansvarar Havs- och vattenmyndigheten och Sveriges geologiska
undersökning inom sina verksamhetsområden,
11. innehåller
värdefulla
ämnen eller material (3 kap. 14 §)
ansvarar
Sveriges
geologiska
undersökning,
12. är lämpliga för anläggningar för industriell produktion
(3 kap. 15 §) ansvarar Tillväxtverket,
13. är lämpliga för anläggningar för energiproduktion och
energidistribution (3 kap. 15 §)
ansvarar Statens energimyndighet,
14. är lämpliga för anläggningar för väg-, järnvägs-, luftfarts- och sjöfartskommunikation
(3 kap. 15 §) ansvarar Trafikverket,
15. är lämpliga för anläggningar för elektronisk kommunikation (3 kap. 15 §) ansvarar
Post- och telestyrelsen,
16. är lämpliga för anläggningar
för
vattenförsörjning
(3 kap. 15 §) ansvarar Havs- och
vattenmyndigheten,
17. är lämpliga för anläggningar
för
avfallshantering
(3 kap. 15 §) ansvarar Naturvårdsverket,
18. är lämpliga för anläggningar för slutlig förvaring av
använt kärnbränsle och kärnavfall (3 kap. 15 §) ansvarar
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Strålsäkerhetsmyndigheten,
19. har särskild betydelse för
regional tillväxt, näringslivsutveckling eller forskning och
innovation (3 kap. 17 §) ansvarar
Tillväxtverket och Vinnova inom
sina verksamhetsområden, och
20. har betydelse för totalförsvaret (3 kap. 18 §) ansvarar
Försvarsmakten och Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap
inom sina verksamhetsområden.
8§
Det är ett kommunalt ansvar
att bedöma vilka områden som är
särskilt lämpliga för bostadsförsörjning (3 kap. 16 §).
Områden av väsentligt allmänt
intresse
9§
Sektorsmyndigheterna
ska,
inom sina ansvarsområden enligt
7 § och i den utsträckning det är
behövligt, lämna underlag om
mark- och vattenområden som de
bedömer vara av väsentligt allmänt intresse ur ett nationellt
perspektiv till Boverket. Underlagen ska innehålla den information som anges i 4 § och
aktualitetsprövas av myndigheterna vid behov.
För ett område som omfattas
av en havsplan enligt 4 kap. 10 §
ska underlaget också lämnas till
Havs- och vattenmyndigheten.
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10 §
Länsstyrelsen ska i sin sammanfattande redogörelse till kommunen enligt 3 kap. 28 § planoch bygglagen (2010:900) lämna
underlag om områden av väsentligt allmänt intresse enligt Boverkets register och om ytterligare
områden som länsstyrelsen bedömer vara av väsentligt allmänt
intresse ur ett regionalt perspektiv.
Kommunen bedömer vilka
områden som är av väsentligt allmänt intresse ur ett lokalt perspektiv.
Områden av riksintresse
11 §
Ett område är enligt 3 kap. 6 §
miljöbalken av riksintresse om
området ur ett långsiktigt hushållningsperspektiv är av stor nationell betydelse och regeringen eller
den myndighet som regeringen
bestämmer har beslutat att området är av riksintresse.
Regeringen beslutar om kriterier som underlag för bedömning
av om ett område enligt 3 kap.
11–15 och 18 §§ miljöbalken är
av sådan nationell betydelse som
avses.
Sektorsmyndigheterna
ska,
inom sina ansvarsområden enligt
7 § och i samråd med Boverket
till regeringen lämna förslag till
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sådana kriterier.
12 §
Sektorsmyndigheterna
ska,
inom sina ansvarsområden enligt
7 §, föreslå områden som de
bedömer vara av riksintresse enligt 3 kap. miljöbalken.
Områden som sektorsmyndigheterna bedömer vara av riksintresse ska beskrivas i ett underlag. Av underlaget ska framgå hur
kriterierna enligt 11 § är uppfyllda.
Området ska avgränsas på
karta och beskrivas så att det är
möjligt för kommunen att i
översiktsplanen redogöra för hur
kommunen avser att tillgodose
riksintresset.
Boverket får meddela föreskrifter för hur det underlag ska
utformas som avses i andra och
tredje stycket.
13 §
Sektorsmyndigheterna ska i
fråga om förslag till områden av
riksintresse enligt 12 § skriftligen
samråda med Boverket samt de
länsstyrelser, regionala organ,
kommuner och de sektorsmyndigheter enligt 7 § som är berörda.
Områden som av sekretesskäl
inte kan anges öppet på karta ska
redovisas i särskild ordning till
berörd länsstyrelse som på lämpligt sätt ska underrätta samrådande parter om sektorsmyndig-
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hetens förslag.
Om en berörd kommun
beträffande ett förslag till område
av riksintresse anser att kriterierna enligt 11 § inte är uppfyllda eller att underlaget enligt
12 § är bristfälligt kan kommunen begära att sektorsmyndigheten ger regeringen möjlighet att
pröva förslaget.
Efter avslutat samrådsförfarande ska sektorsmyndigheterna
fatta beslut om att ett område är
av riksintresse enligt 3 kap. miljöbalken. Beslutet ska innehålla den
information som anges i 4 § samt
en redogörelse för de omständigheter som ligger till grund för
bedömningen och en sammanställning av de synpunkter som
framkommit under samrådsförfarandet.
De parter som deltagit i samrådet ska skriftligen underrättas
om beslutet.
14 §
Beslut om områden av riksintresse enligt 3 kap. miljöbalken
ska utan dröjsmål lämnas till Boverket. För ett område som omfattas av en havsplan enligt 4 kap.
10 § ska beslutet även lämnas till
Havs- och vattenmyndigheten.
15 §
Sektorsmyndigheterna
ska
aktualitetspröva sina beslut om
områden av riksintresse minst
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vart åttonde år eller vid behov.
Beslut om områden av riksintresse som inte längre uppfyller
kriterierna enligt 11 § ska upphävas.
Länsstyrelsen ska underrätta
Boverket och berörda sektorsmyndigheter om länsstyrelsen
anser att
1. ett beslut om ett område av
riksintresse enligt 3 kap. miljöbalken bör aktualitetsprövas eller
omprövas,
2. ett ytterligare mark- eller
vattenområde bör bedömas vara
av riksintresse enligt 3 kap. miljöbalken.
Underlag vid tillämpningen av
bestämmelserna
16 §
Områden av väsentligt allmänt intresse och av riksintresse
behandlas i kommunernas översiktsplaner enligt 3 kap. plan- och
bygglagen (2010:100). Översiktsplanen ska ge vägledning vid
tillämpningen av bestämmelserna
i 3 och 4 kap. miljöbalken enligt
de lagar som anges i 3 kap. 5 §
miljöbalken.
17 §
Vid en prövning som rör ett
område av riksintresse enligt
3 kap. miljöbalken ska sektorsmyndighetens beslut enligt 13 §
ligga till grund för bedömningen
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av om riksintresset tillgodoses.
18 §
Den myndighet som ska
tillämpa hushållningsbestämmelserna i ett ärende, ska i beslutet
ange om den prövade anläggningen, verksamheten eller åtgärden går att förena med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurserna samt med de kommunala
översiktsplaner, regionplaner och
havsplaner som är tillämpliga i
ärendet.
Underrättelse till regeringen i
vissa fall
19§
Länsstyrelserna och de andra
myndigheterna ska vid uppsikten
inom sina verksamhetsområden
göra regeringen uppmärksam på
om urvalet av områden av riksintresse enligt 4 kap. miljöbalken
behöver regleras närmare.
20 §
En anmälan som en statlig
myndighet lämnar till regeringen
enligt 6 kap. 21 § andra stycket
miljöbalken ska innehålla uppgift
om vilken samverkan som behövs
mellan staten och den eller de
berörda kommunerna för att kommunerna i sin planering enligt
plan- och bygglagen (2010:900)
ska
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1. tillgodose ett intresse som
rör hushållningen med mark- och
vattenområden enligt 3 och 4 kap.
miljöbalken, eller
2. skapa förutsättningar för att
miljökvalitetsnormer enligt 5 kap.
miljöbalken följs.
1. Bestämmelserna träder i kraft den 1 januari 2018.
2. Äldre bestämmelser ska fortfarande gälla för mål och ärenden
som har påbörjats före den 1 januari 2018.
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Förslag till
förordning om ändring i plan- och
byggförordning (2011:338)

Härmed föreskrivs att 2 kap. 1 § ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 kap.
1§
Under ett samråd om ett förUnder ett samråd om ett förslag att anta, ändra eller upphäva slag att anta, ändra eller upphäva
en regionplan, en översiktsplan, en regionplan, en översiktsplan,
en detaljplan eller områdes- en detaljplan eller områdesbestämmelser ska länsstyrelsen bestämmelser ska länsstyrelsen
på lämpligt sätt hålla andra på lämpligt sätt hålla andra
berörda statliga myndigheter berörda statliga myndigheter
underrättade om planarbetet. underrättade om planarbetet.
Om förslaget rör skogsmark, ska Om förslaget rör skogsmark, ska
länsstyrelsen inhämta Skogs- länsstyrelsen inhämta Skogsstyrelsens yttrande.
styrelsens yttrande. Om förslaget
rör renskötsel ska länsstyrelsen
inhämta Sametingets yttrande.
Om förslaget avser en detaljplan eller områdesbestämmelser,
behöver länsstyrelsen dock inte underrätta
1. lantmäterimyndigheten och myndigheter som är sakägare och
som kommunen ska samråda med enligt 5 kap. 11 § plan- och
bygglagen (2010:900), eller
2. andra myndigheter än de som har invänt mot översiktsplanen,
utom när förslaget saknar stöd i översiktsplanen eller särskilt berör
myndigheten.
1. Bestämmelserna träder i kraft den 1 januari 2018.
2. Äldre bestämmelser ska fortfarande gälla för mål och ärenden
som har påbörjats före den 1 januari 2018.
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Inledning och bakgrund

2

Utredningens uppdrag och
arbete

2.1

Uppdraget

Regeringen tillsatte i december 2013 Riksintresseutredningen
(dir. 2013:126) med uppdrag att göra en översyn av 3 kap. miljöbalken och relevanta delar av 4 kap. miljöbalken (bilaga 1). Utredaren ska enligt direktivet föreslå sådana ändringar som ger ett
system för hushållning med mark- och vattenområden och särskilt
områden av riksintresse, som är ändamålsenligt, anpassbart över
tiden, fokuserat på väsentliga och aktuella behov och som inte leder
till onödiga inskränkningar i användningen av mark- och vattenområden eller för planeringen av hur områdena ska användas.
Systemet ska vara rättssäkert, enkelt, överskådligt och begripligt
samt underlätta en enhetlig tillämpning i hela landet. Uppdraget
ska redovisas i ett slutbetänkande senast den 1 december 2015.
Frågan om bostadsförsörjning i relation till riksintressesystemet
skulle enligt direktivet behandlas med förtur och redovisades till
regeringen i ett delbetänkande (SOU 2014:59) den 14 augusti 2014.
Enligt direktivet ska frågan också redovisas i slutbetänkandet.
Fyra övergripande uppdrag anges i direktivet:
 att se över hushållningsbestämmelserna
 att utvärdera 3 kap. miljöbalken
 att utvärdera områden av riksintressen
 att särskilt redovisa förslag i fråga om hinder för angeläget
bostadsbyggande.
Enligt uppdraget att se över hushållningsbestämmelserna ska utredningen särskilt
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 utvärdera hur bestämmelserna i 3 kap. miljöbalken och i förordningen om hushållning med mark- och vattenområden tillämpas
i fråga om utpekande och angivande av områden liksom hur
dessa bestämmelser och bestämmelserna i 4 kap. miljöbalken
tillämpas i mål och ärenden liksom i planering och beslut enligt
plan- och bygglagen och annan relevant lagstiftning,
 identifiera och analysera bristerna i denna tillämpning och
bedöma i vilken utsträckning dessa beror på lagreglernas utformning eller på deras tillämpning,
 överväga de förändringar i 3 kap. miljöbalken som är nödvändiga
och bedöma om dessa går att göra med bestämmelsernas nuvarande struktur och utformning eller om en annan lösning är
mer lämplig,
 analysera behovet av förändringar av såväl synsätt som terminologi när det gäller angivandet av intressen och deras områden
liksom av åtgärder och verksamheter som kan skada de angivna
intressena och områdena i syfte att skapa bättre ändamålsenlighet och tydlighet,
 föreslå sådana ändringar i 3 kap. miljöbalken och förordningen
om hushållning med mark- och vattenområden samt annan
eventuell följdlagstiftning som kan lösa problemen och som ger
ett system för hushållning med regionalt och nationellt betydelsefulla områden som uppfyller kraven att vara ändamålsenligt, rättssäkert och inriktat på såväl långsiktiga som aktuella
behov.
Enligt uppdraget att utvärdera 3 kap. miljöbalken ska utredningen
särskilt
 bedöma om tillämpningen av de olika bestämmelserna i 3 kap.
miljöbalken och verksamheternas och intressenas olika karaktär
ger skäl till större enhetlighet eller andra ändringar som bättre
tillgodoser skyddsbehoven,
 bedöma om tillämpningen av 3 kap. 2 och 3 §§ motsvarar
behoven och föreslå lösningar som tillgodoser dessa behov samt
överväga om, och i så fall hur, regleringen enligt bestämmelserna
även bör innefatta andra väsentliga skyddsbehov,
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 bedöma om alla de intressena som anges i 3 kap. fortfarande är i
behov av reglering och i vilken utsträckning det finns andra
samhällsintressen som är i behov av att regleras med stöd av
bestämmelserna i 3 kap. miljöbalken,
 analysera om det finns behov av att uttrycka bestämmelserna
avseende bevarandeintressena respektive användningsintressena
på olika sätt,
 bedöma om det finns skäl att komplettera skyddet av bevarandeintressena enligt 3 kap. 6 § och eventuellt även 2 och 3 §§, med
möjlighet till en mer samlad form som även innefattar de
utvecklingsmöjligheter områdena innehåller,
 analysera och redovisa om och hur områden som bedöms vara
av riksintresse kan ges ett långsiktigt rättsligt skydd genom
bestämmelserna i andra delar av miljöbalken eller andra relevanta
lagar, och
 ta hänsyn till totalförsvarets långsiktiga behov och den särställning som totalförsvaret har i riksintressesystemet genom dess
företrädesrätt vid konkurrerande riksintressen.
Enligt uppdraget att utvärdera områden av riksintressen ska utredningen särskilt
 analysera tillämpningen av 3 kap. 5–9 §§ miljöbalken bl.a. med
avseende på skillnader i områdenas betydelse i ett regionalt eller
nationellt perspektiv och överväga sätt att förbättra den,
 bedöma vilket reellt behov som i dag finns för de riksintressen
som anges i 3 kap. och bedöma hur väl dagens områden av
riksintresse motsvarar detta behov,
 analysera frågan om huruvida ett område som är av riksintresse
kan upphöra att vara det, t.ex. till följd av att området getts ett
rättsligt bindande skydd,
 bedöma om det finns andra slags verksamheter eller anläggningar för vilka områden bör kunna omfattas av bestämmelserna
om riksintresse;

73

Utredningens uppdrag och arbete

SOU 2015:99

 bedöma hur en riksintresseklassificering har påverkat möjligheterna att utveckla olika typer av verksamheter i det aktuella
området,
 ange vilket ansvar och vilka uppgifter som de berörda aktörerna
(centrala myndigheter, länsstyrelser och kommuner) bör ha för
att systemet ska fungera väl och vara anpassat till aktörernas
uppgifter och roller,
 ange vilket underlag som bör krävas för ett utpekande av ett
område av riksintresse och vilka kriterier som bör vara uppfyllda, och
 närmare precisera rekvisit för de åtgärder som bör respektive
inte bör vara tillåtna inom de områden som omfattas av hushållningsbestämmelserna.
Enligt uppdraget att särskilt redovisa förslag i fråga om hinder för
angeläget bostadsbyggande ska utredningen särskilt
 studera i vilken omfattning områden av riksintresse enligt 3 kap.
miljöbalken utgör ett betydande hinder för angeläget ökat
bostadsbyggande i områden med bostadsbrist och skälen till
detta,
 utifrån denna bedömning föreslå hur sådana hinder kan begränsas utan att väsentliga skyddsbehov skadas på kort och lång sikt,
 utveckla ett system där avvägningar kan göras mellan å ena sidan
olika riksintressen och å andra sidan tillgodoseendet av bostadsförsörjningsbehovet,
 undersöka behovet av och lämpligheten i att låta bostadsförsörjningen kunna omfattas av bestämmelserna om riksintresse, och
 föreslå lämpliga förändringar och lämna de författningsförslag
som behövs.
Beträffande konsekvensbeskrivningen ska utredaren särskilt uppmärksamma de ekonomiska konsekvenserna för staten, kommuner,
företag och enskilda samt bedöma de samhällsekonomiska konsekvenserna av förslagen. Vid eventuella statsfinansiella konsekvenser
ska utredaren föreslå finansiering.
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Vidare ska utredaren samråda med de myndigheter som har
uppgifter gällande 3 och 4 kap. miljöbalken, med länsstyrelser och
kommuner samt med Sveriges Kommuner och Landsting. Utredaren
ska också samråda med Bostadsplaneringskommittén (S 2013:12)
och följa Miljömålsberedningens (M 2010:04) arbete. Vidare ska
utredaren ta del av Riksrevisionens arbete med granskning av
statens hantering av riksintressen och Statens jordbruksverks
arbete med uppdraget att utvärdera tillämpningen av den lagstiftning som reglerar när jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar liksom av övrigt underlag av värde för
uppdraget.

2.2

Utredningens arbete

Uppdraget att särskilt redovisa förslag i fråga om hinder för angeläget bostadsbyggande redovisades till regeringen i ett delbetänkande (SOU 2009:57) den 14 augusti 2014.
För att i delbetänkandet studera i vilken omfattning områden av
riksintressen enligt 3 kap. miljöbalken utgör ett betydande hinder
för angeläget ökat bostadsbyggande i områden med bostadsbrist
och skälen till detta, analyserades underlaget till Riksrevisionens
enkät i rapporten (RiR 2013:21) Statens hantering av riksintressen –
ett hinder för bostadsbyggande. De flesta av de kommuner som i
enkäten angett att länsstyrelsers eller sektorsmyndigheters hantering av riksintressen helt eller delvis hindrat planer på bostadsbyggande vid flera tillfällen under de senaste tre åren, intervjuades
för att klarlägga omfattningen av och skälen till hindren. Företrädare för de tre storstadskommunerna Stockholm, Göteborg och
Malmö intervjuades särskilt. Vidare intervjuades företrädare för
Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Trafikverket, Boverket,
länsstyrelserna, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksrevisionen. Samråd skedde med Bostadsplaneringskommittén
(S 2013:12) och Miljömålsberedningen (M 2010:04) och uppgifter
inhämtades från Boverkets årliga plan- och byggenkäter och
bostadsmarknadsenkäter.
För att belysa frågeställningarna om begränsning av hinder, avvägningssystem och bostadsförsörjning som riksintresse upprättade utredningen tre författningsförslag som prövades i dialog
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med myndigheter och andra intressenter samt utredningens
experter, bl.a. vid en hearing.
Utredningen fann vid en samlad bedömning att det inte är
lämpligt att låta bostadsförsörjningen kunna omfattas av bestämmelserna om riksintresse. Utredningen fann vidare att det inte var
lämpligt att redan i delbetänkandet föreslå åtgärder i systemet som
riktar sig särskilt mot bostadsbyggandet. Sådana förslag skulle
kunna försämra möjligheterna att åstadkomma ett effektivt system
för hushållning med mark- och vattenområden vid den kommande
översynen. Utredningen avsåg att återkomma till frågorna i slutbetänkandet.
Enligt utredningens tolkning innehåller direktivet inför slutbetänkandet två grundläggande uppdrag. Dels att redovisa en utvärdering av hushållningsbestämmelsernas tillämpning, dels att
lämna förslag till ändringar i relevant lagstiftning enligt vissa kriterier.
Som utredningen ser det sker hushållningsbestämmelsernas
tillämpning i flera steg som vart och ett bör utvärderas för sig. En
anledning till detta är att de olika stegen är sins emellan beroende
på så vis att iakttagna brister i ett av tillämpningens steg kan vara
anledningen till brister i nästa steg.
Tillämpningens första steg är de ansvariga myndigheternas
arbete med att lämna uppgifter till länsstyrelserna om vilka områden som de bedömer vara av riksintresse enligt 3 kap. MB. I det
andra steget redovisar länsstyrelserna uppgifterna i en sammanfattande redogörelse till kommunerna. Kommunerna ska i sin
översiktsplan redovisa riksintressen enligt 3 och 4 kap. MB och hur
de bedömer att intressena bör tillgodoses vid kommande beslut om
användningen av mark- och vattenområden. Bedömningarna i översiktsplanen ger sedan i det tredje steget underlag för tillämpningen
av hushållningsbestämmelserna vid planering och beslut enligt de
lagar som anger att bestämmelserna ska tillämpas. Tillämpningens
fjärde steg är överprövningen av besluten från det tredje steget.
Som huvudsakligt underlag för utvärderingen av tillämpningens
första steg använde utredningen en enkät till de ansvariga myndigheterna om hur de arbetar med att bedöma områden av riksintresse.
Underlag för utvärderingen av steg två i tillämpningen erhölls bl.a.
genom en enkät till länsstyrelserna via länsstyrelsernas Forum för
hållbart samhällsbyggande som också har varit behjälpligt med visst
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underlag. Tillämpningen vid planering och beslut i steg tre undersöktes med en enkät till de myndigheter som har att besluta enligt
de lagar som anger att bestämmelserna ska tillämpas. För utvärderingen av överprövningen i steg fyra användes ett antal tidigare
studier av rättstillämpningen och utredningens egen genomgång av
ett hundratal mål och ärenden som rör tillämpningen av 3 och
4 kap. miljöbalken. Utredningen har även diskuterat tillämpningen
av hushållningsbestämmelserna vid överprövningen med de plantekniska råden vid mark- och miljödomstolarna.
Enligt direktivet ska systemet för hushållning med mark och
vatten motsvarar såväl lagstiftarens intentioner som dagens krav.
Bakgrunden till hushållningsbestämmelserna finns i den fysiska
riksplaneringen och i arbetet med plan- och bygglagstiftningen och
naturresurslagen. För att klarlägga lagstiftarens intentioner och
bättre kunna överväga lämpliga lösningar som motsvarar dagens
krav har utredningen studerat den fysiska riksplaneringen och förarbetet till plan- och bygglagen (1987:10) och naturresurslagen
genom litteraturstudier och samtal med personer som medverkade i
arbetet.
Förslagen till ändringar i relevant lagstiftning har utvecklats mot
bakgrund av utredningens utvärdering av hushållningsbestämmelsernas tillämpning och vad som framkommit om lagstiftarens
intentioner samt dagens krav och behov. Företrädare för ansvariga
departement och myndigheter, länsstyrelserna och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt vissa intressorganisationer och
Kungliga Tekniska Högskolan har deltagit som experter i utredningens arbete och utredningen har kunnat dra nytta av deras sakkunskap vid regelbundna expertmöten. SCB har bistått med att
ställa samman information om utbredningen av områden av riksintresse. Konsekvensutredningen har utförts med hjälp av konsulten
Ramböll och i dialog med utredningens experter.
Utredningen har under arbetet med slutbetänkandet samrått
bl.a. med Bostadsplaneringskommittén (S 2013:12), Miljömålsberedningen (M 2010:04), Dricksvattenutredningen (L 2013:02),
Strandskyddsdelegationen (S 2013:05) och Planprocessutredningen
(S 2014:07). Utredningen har tagit del av Riksrevisionens arbete
med granskning av statens hantering av riksintressen (Riksrevisionen 2013) och Statens jordbruksverks arbete med uppdraget
att utvärdera tillämpningen av den lagstiftning som reglerar när
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jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar
(Statens jordbruksverk 2013).
Vidare har utredningen deltagit i ett antal seminarier och möten
som behandlat frågor om hushållningsbestämmelserna, bl.a. flera
gånger med Samhällsbyggnadsberedningen respektive Nätverket
för samhällsbyggnadschefer inom SKL. På begäran har särskilda
möten hållits med Sametinget, Statens jordbruksverk och Tillväxtverket samt med organisationerna Lantbrukarnas riksförbund,
SveMin, Svenskt Vatten och Svensk Torv.

2.3

Betänkandets disposition

Betänkandet är indelat i sex delar.
I del I presenteras utredningens författningsförslag (kap. 1).
Bakgrunden till hushållningsbestämmelserna behandlas i del II
(kap. 3).
Del III innehåller utredningens utvärdering av tillämpningen av
hushållningsbestämmelserna med ett kapitel för varje steg i tillämpningen (kap. 4–7). Ett ytterligare kapitel behandlar områden av
riksintresse, deras utbredning och effekter (kap. 8).
I del IV redovisas utredningens bedömningar om lagstiftarens
intentioner och dagens krav och behov i två kapitel (9–10) som
tillsammans med utvärderingen av tillämpningen i del III bildar
underlag för utredningens övervägande och förslag angående förändringar i lagstiftningen som redovisas beträffande dels systemet
(kap. 11), dels områden av allmänt intresse (kap. 12). I denna del
redovisas också utredningens förslag till ikraftträdande och övergångsbestämmelser (kap. 13).
Del V innehåller utredningens konsekvensutredning (kap. 14)
och del VI författningskommentarer (kap. 15) och bilagor.
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Enligt direktivet ska utredaren göra en genomgripande översyn av
3 kap. miljöbalken med en analys av de brister som systemet har
och en bedömning av hur dessa brister kan åtgärdas så att systemet
för hushållning med mark och vatten motsvarar såväl lagstiftarens
intentioner som dagens krav. Utredaren ska vidare lämna förslag
till lösningar. Dessa kan inbegripa väsentliga ändringar i miljöbalkens bestämmelser så att de på ett bättre sätt än i dag uppfyller
syftet med det avsedda systemet för att ta till vara vissa nationellt
viktiga intressen. Utredaren bör sträva efter att finna lösningar som
ger ett system för hushållning med mark och vatten som är ändamålsenligt och fokuserat på väsentliga och aktuella skyddsbehov
och som tar hänsyn till samhällets övriga behov.
Hushållningsbestämmelserna infördes i naturresurslagen
(1987:12) för närmare trettio år sedan. De flesta av bestämmelserna
har inte ändrats sedan dess och de speglar därför de mark- och
vattenanvändningsfrågor som var angelägna vid genomförandet av
den fysiska riksplaneringen.
Underlaget till bestämmelserna utvecklades i den fysiska riksplaneringen. För att klarlägga lagstiftarens intentioner och bättre
kunna överväga lämpliga lösningar som motsvarar dagens krav har
utredningen funnit det motiverat att närmare studera dels den
fysiska riksplaneringens bakgrund och genomförande, dels de förändringar som hänt sedan naturresurslagen trädde i kraft.
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Hushållningsbestämmelsernas tillkomst

3.1.1

Bakgrund
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Naturresurslagen med sina hushållningsbestämmelser och planoch bygglagen trädde i kraft 1987-01-01. De var resultatet av
arbetet med att ta fram en ny bygglagstiftning som startade 1965.
Den då gällande byggnads- och planlagstiftningen, främst i byggnadslagen (1947:385) och byggnadsstadgan (1959:612) ansågs inte
ge tillräckliga verktyg för att åstadkomma ett rationellt och planmässigt samhällsbyggande.
Samhällsplanering användes då som begrepp för en kombination
av fysisk, social och ekonomisk planering. Det var en del av socialdemokraternas planhushållningspolitik som inleddes efter regeringstillträdet 1932. Politiken innebar i korthet att eftersträva ett
ökat statligt inflytande i samhällets alla politikområden för att åstadkomma ett välfärdssamhälle för alla. Politiken debatterades kontinuerligt i den s.k. planhushållningsdebatten från 1930-talet och
framåt med det borgerliga lägret som förespråkade en mer liberal
politik med mindre statlig inblandning (se Lewin 1970). Den fysiska
planeringen – den etikett som under perioden sattes på bebyggelseplaneringen – sågs som en beståndsdel i ett större system. Ekonomisk och övrig aktivitetsplanering skulle samordnas med den
fysiska planeringen för att på en översiktlig nivå samverka i vägledningen av samhällets utvecklingsprocess. Det var då nödvändigt att
stärka och förfina det offentligas, kommunernas och statens, inflytande över planeringen av markanvändningen och bebyggelseutvecklingen.
Under tiden efter andra världskriget medförde jordbrukets fortgående rationalisering en fortsatt minskning av antalet sysselsatta i
jordbruket samtidigt som antalet sysselsatta i industri och servicenäringar ökade (se figur 3.1).
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Källa: Folk och bostadsräkning 1945–1980, Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik 1985–2010,
SCB SNI69 används fram till 1980 och därefter används SN192, 02 och 07.

Det medförde en fortsatt inflyttning från landsbygden till tätorterna, en utveckling som inleddes i slutet av 1800-talet (se figur
3.2).

Källa: SCB.

Efterfrågan på bostäder i tätorterna ökade, och eftersom exploateringen av mark för tätbebyggelse var i princip fri kom tätbebyggelsen att spridas över stora områden, även på områden som inte
kunde försörjas med vägar, vatten och avlopp. Kommunerna hade
sedan 1907 års stadsplanelag planmonopol. Detta stärktes genom
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1947 års byggnadslag så att kommunerna fick rätt att bestämma
var, när och hur bebyggelse skulle tillkomma eller förändras. Kommunernas möjligheter att styra bebyggelsen utökades successivt.
Medel var bl.a. förmedling av bostadslån, förköpsrätt, tomträttslån
och markförvärvslån. Egna investeringar och en aktiv kommunal
markpolitik gav medel att kontrollera bebyggelsen. Markberedskap
för minst 10 års byggande eftersträvades. Expropriationslagstiftningen ändras så att förväntningsvärden som uppkommit under en
tioårsperiod före aktualiseringen av en expropriation inte behöver
ersättas. Markvillkoret införs så att statligt stöd endast får ges till
bostäder som byggs på mark som kommunen förmedlat (Blücher
2006, s. 144–145).
Målet för bostadspolitiken formulerades 1967 som att ”Samhällets mål för bostadsförsörjningen bör vara att hela befolkningen
skall beredas sunda, rymliga, välplanerade och ändamålsenligt utrustade bostäder av god kvalitet till skäliga kostnader”. Det tog sig
uttryck bl.a. i ambitionen att sanera äldre miljöer och stadskärnor
och i det massiva bostadsbyggandet under perioden 1965–1974 som
fått benämningen miljonprogrammet (se figur 3.3).

Källa: Bostadsstatistiken, SCB.

82

SOU 2015:99

Hushållningsbestämmelserna

Kommunernas inflytande över bostadsbyggandet nådde sin höjdpunkt vid mitten av 1970-talet (Blücher 2006, s. 144–146).
Under 1950- och 60-talen gav den ökade materiella levnadsstandarden med ökat bilinnehav och människornas ökade fritid upphov
till en ökad efterfrågan på välbelägen mark både för fritidsbebyggelse och friluftsliv. Den industriella utvecklingen medförde behov
av nya lokaliseringar för industrin samtidigt som problemen med
industrins utsläpp och andra miljöstörande effekter började uppmärksammas i högre grad än tidigare.
Frågan om hushållningen med landets mark- och vattenresurser
ansågs vara av central betydelse från miljöpolitisk utgångspunkt.
1963 års proposition angående riktlinjer och organisation för naturvårdsverksamheten (prop. 1963:71) gav utgångspunkter för den
fortsatta lagstiftningen om naturens nyttjande och exploatering.
Departementschefen framhöll att utvecklingen gjorde det nödvändigt ”dels att söka åstadkomma en rimlig avvägning mellan de
olika krav som dagens samhälle ställer på naturen och dels se till att
dessa tillgångar också bevaras åt kommande generationer”. Naturvårdslagen (1964:822) trädde i kraft 1 januari 1965. Till grund för
naturvårdslagen låg två syften, hämtade från 1952 års naturskyddslag, nämligen syftet att bevara vetenskapligt och kulturellt
värdefulla områden samt syftet att tillgodose sociala intressen
genom att hålla mark och vatten öppna för rekreation och friluftsliv. Ursprungligen lades tyngdpunkten på den vetenskapliga och
kulturella sidan men i 1964 års naturvårdslag jämställdes friluftslivets intressen inom naturvården med vetenskapens och kulturens.
Skyddsinstitutet naturreservat infördes för att tillgodose båda
intressena. Strandskydd hade införts redan i början av 1950-talet,
först provisoriskt och sedan permanent genom 1952 års strandlag.
Fram till 1975 innebar reglerna att länsstyrelsen utsåg områden där
strandskydd skulle gälla i syfte att åt allmänheten trygga tillgången
till platser för bad och friluftsliv. Strandskyddet skärptes 1975
genom ändringar i naturvårdslagen (prop. 1974:166). Det infördes
ett generellt förbud mot att bebygga stränderna vid både kusten och
i inlandet, kopplat till en möjlighet att ansöka om dispens från
förbudet.
Det uppstod ofta markanvändningskonflikter, förutom vid tätortstillväxten främst mellan intressen för friluftsliv, fritidsbebyggelse och vissa slag av industri. Exempel var de avvägningsproblem
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som uppstod i samband med önskemålen att lokalisera massafabrik
och kärnkraftanläggningar till Väröområdet, kärnkraftverk till
Trosaområdet och oljeraffinaderi till Brofjorden. Mot denna bakgrund ansåg regeringen att det fanns ett behov att i ökad utsträckning på ett planmässigt sätt hushålla med våra naturresurser. Det
förelåg ett behov av att överblicka dessa resurser i riksperspektiv
och av ökade möjligheter att utifrån bedömningar på riksnivå styra
hushållningen med vissa resurser (SOU 1971:75, s. 21–27; prop.
1972:111, bilaga 2, s. 128–129).
Ambitionen att länka samman den fysiska planeringen med
åtgärder inom andra politikområden medförde behov av en kommunomfattande översiktlig planering som kunde tjäna som underlag för politisk styrning av kommunens utveckling, såväl fysiskt
som ekonomiskt och socialt. Också den ökade konkurrensen om
mark- och vattentillgångar motiverade en bättre fungerande översiktlig planläggning. En samlad genomgång av gällande byggnadsoch planlagstiftning som förberedelse till en reform av denna lagstiftning påbörjades 1965. I anslutning till denna genomgång påbörjades år 1967 vissa provinventeringar och metodstudier för en
fysisk riksplanering. Syftet med den fysiska riksplaneringen var att
kartlägga anspråk mot och tillgångar av mot mark och andra naturtillgångar, analysera konflikter mellan anspråken och dra upp riktlinjer för hushållningen med naturresurserna.
3.1.2

Riktlinjer för den fysiska riksplaneringen 1972

År 1971 redovisades det förberedande arbetet med inventeringar av
anspråk och tillgångar på mark och vatten och förslag till riktlinjer i
rapporten (SOU 1971:75) Hushållning med mark och vatten.
Enligt betänkandet skulle den fysiska riksplaneringen söka
forma ett sådant mönster för hushållningen med viktiga naturresurser att målen för samhällsutvecklingen främjades samtidigt
som betydande handlingsfrihet beträffande resursanvändningen
bevarades åt kommande generationer. Planeringens uppgift var
(förenklat) ”att göra en avvägning, där önskan att bevara dessa
resurser intakta, dvs. nyttiggöra dem utan att förändra dem, ställs
mot olika önskemål att exploatera dem, dvs. utnyttja dem så att de
förändras”. Den sågs som ett medel att nå de välfärdspolitiska
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målen, bl.a. främjad ekonomisk tillväxt, de regionalpolitiska målen
och miljövårdspolitikens mål (SOU 1971:75, s. 26–27).
I proposition 1972:111 Regional utveckling och hushållning med
mark och vatten, bil. 2 motiverade departementschefen behovet av
en fysisk riksplanering på följande sätt.
Den ökade fritiden, industrins utveckling och den snabba rationaliseringen inom jord- och skogsbruket hör till de omständigheter som
orsakat skärpta konflikter om hur landets naturtillgångar skall utnyttjas. Allt oftare har från två eller flera håll riktats anspråk på att få
utnyttja samma, från skilda synpunkter särskilt värdefulla mark- och
vattentillgångar. Därvid har de som önskat exploatera naturtillgångar i
allmänhet haft lättare att hävda sina intressen än de som önskat bevara
ett område oexploaterat. En långsiktig planering av naturresursernas
användning i syfte att förebygga miljöskador och konflikter om dessa
resurser har blivit allt mer angelägen. Konflikternas art gör det nödvändigt att i en sådan planering anlägga ett perspektiv som gör att hela
landet kan ses i ett sammanhang. Det har därför varit naturligt och
nödvändigt att staten tagit på sig denna planeringsuppgift. (Prop.
1972:111, bilaga 2, s. 126.)

I propositionen lämnades förslag till riktlinjer för hushållning med
mark och vatten och förslag till vissa lagändringar i samband med
den fysiska riksplaneringen. Riksdagen antog i huvudsak förslagen i
propositionen (CU 1972:35, rskr 1972:348).
Riktlinjerna (se bilaga 2) var av två slag. De avsåg dels vissa verksamheters behandling i den fysiska riksplaneringen, dels behandlingen av vissa geografiska områden. De verksamhetsanknutna riktlinjerna omfattade jordbruk, skogsbruk, fiske, renskötsel, friluftsliv,
fritidsbebyggelse, vetenskaplig naturvård, kulturminnesvård, försvar,
vissa tekniska och vetenskapliga verksamheter samt resurskrävande
och miljöstörande industri. De geografiska riktlinjerna avsåg i
första hand kusterna, Öland och Gotland, fjällen, huvudälvarnas
dalgångar, de större insjöarna samt vissa ytterligare inlandsområden. Riktlinjerna var mycket översiktliga och avsågs bli närmare preciserade i det följande planeringsarbetet. Det fortsatta
arbetet med åtgärder för att säkerställa den fysiska riksplaneringens
intentioner delades in i ett programskede och ett planeringsskede
(prop. 1975/76:1, s. 4). Riktlinjerna skulle dock tillämpas omedelbart. Kungl. Maj:t anbefallde i cirkulär (SFS 1973:15) fr.o.m.
8 februari 1973 ”samtliga statsmyndigheter att som vägledande vid
varje beslut som är av betydelse för användningen av mark eller
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vatten beakta de riktlinjer som statsmakterna dragit upp för hushållningen med dessa naturtillgångar”.
Vid 1972 års beslut om fysisk riksplanering infördes också
bestämmelser om regeringsprövning av viss industriell eller liknande verksamhet i 136 a § byggnadslagen (1947:385). Prövningen
var avsedd att utgöra ett led i genomförandet av den fysiska riksplaneringens riktlinjer (prop 1985/86:3, s. 39).
3.1.3

Den fysiska riksplaneringens programskede 1973–
1974

Under programskedet utarbetade kommunerna i samråd med länsstyrelserna förslag till program för de planeringsåtgärder som föranleddes av den fysiska riksplaneringen. Som underlag fanns bl.a.
Naturvårdsverkets och Riksantikvarieämbetets redovisningar av
områden av intresse för friluftslivet (cirka 160), den vetenskapliga
och kulturella naturvården (drygt 600) samt miljöer (ca 850) och
större områden (ca 100) av betydelse för kulturminnesvården. 272
av landets 278 kommuner upprättade program som behandlats och
antagits av kommunfullmäktige. Länsstyrelserna redovisade till
regeringen sammanställningar av programmen med eget yttrande
efter hörande av regionala organ. Bostadsdepartementet remitterade redovisningarna till berörda centrala myndigheter, forskningsinstitutioner, intresseorganisationer m.fl. (prop. 1978/79:213,
s. 4–5, 7).
Regeringen tog ställning till programarbetets resultat under
tiden den 20 februari – den 24 april 1975 i beslut län för län. Till
varje beslut fogades en inom bostadsdepartementet i samråd med
övriga berörda departement utarbetad promemoria daterad den 20
februari 1975 med förslag till utgångspunkter för det fortsatta
planeringsarbetet. I besluten anges att vad som anförs i promemorian ska vara vägledande för det fortsatta arbetet med att fullfölja den fysiska riksplaneringens intentioner (prop. 1975/76:1,
s. 16). I proposition 1975/76:1 Redovisning av programskedet i den
fysiska riksplaneringen lämnade regeringen en redovisning till riksdagen av arbetet under programskedet och förelade riksdagen förslag om bl.a. ansvarsfördelningen i den fortsatta fysiska riksplaneringen. Riksdagen godtog genom beslut den 3 december 1975 i allt
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väsentligt vad som anfördes i propositionen (CU 1975/76:1, rskr
1975/76:45).
Till propositionen fogades två kartbilagor. Den ena visade
områden av riksintresse för vissa verksamheter enligt Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet och Lantbruksstyrelsen. Den andra
visade områden som berörs av geografiska riktlinjer m.m. Här
redovisades också de primära rekreationsområdena enligt prop.
1975:46.
Genom riksdagens beslut (CU 1975/76:2, rskr. 1975/76:46)
med anledning av proposition 1975:46 om planering och samordning
av samhällets insatser för rekreation och turism utpekades 25 s.k.
primära rekreationsområden som ansågs innehålla väsentliga delar
av landets resurser för rekreation och turism. Utvecklingen av
turism och rekreation i dessa områden bör enligt riksdagens beslut
vägledas av följande övergripande mål.
 Att för framtiden säkerställa markresurser för rekreation i
landet i enlighet med den fysiska riksplaneringens intentioner.
 Att skapa rekreationsresurser för alla, särskilt med tanke på att
åstadkomma goda alternativ för semestervistelse i Sverige.
 Att bidra till en gynnsam utveckling av turismen som näringsgren och därvid också medverka till att förverkliga regionalpolitiska mål. (SOU 1979:55, s. 155)
3.1.4

Den fysiska riksplaneringens planeringsskede 1975–
1977

Under planeringskedet arbetade kommunerna med att i samråd
med länsstyrelser och övriga berörda regionala myndigheter inordna och beakta de behandlade områdena i en utvidgad översiktlig
planering där olika markanvändningsintressen prövades mot
varandra. Arbetet bestod huvudsakligen i att utarbeta underlag för
ställningstaganden i kommunfullmäktige till den framtida markanvändningen och till frågor om hur fortsatt planläggning och tillståndsgivning för bebyggelse m.m. bör ske (prop. 1978/79:213, s. 4).
Följande material redovisades av kommunerna till länsstyrelserna under våren 1977:
 kommunöversikter
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 markdispositionsplaner för områden som berörs av statsmakternas geografiska riktlinjer
 områdesplaner för sådana områden med anknytning till den
fysiska riksplaneringen som ska exploateras inom kort eller där
konflikt om markanvändningen har uppstått eller väntas uppstå
 redogörelser för åtgärder som har vidtagits eller avses bli vidtagna i samband med den fysiska riksplaneringens genomförande, t.ex. utfärdande av förordnanden till skydd för natureller kulturvärden
 särskilda redovisningar, t.ex. program för hushållningen med
jordbruksmarken eller program för planering i de av riksdagen
utpekade 25 primära rekreationsområdena.
Vid redovisningen hade kommunöversikter antagits i 266 kommuner och upprättats men inte antagits i ytterligare 3 kommuner.
Av de återstående kommunerna i landet var 7 storstadskommuner i
Stockholms län, vilka i samförstånd med länsstyrelsen inte ansåg
kommunöversikt behövlig. Arbetet under planeringsskedet medförde att alla landets kommuner då hade något slag av heltäckande
redovisning av hur kommunen i stora drag såg på markanvändnings- och bebyggelsefrågor i kommunens olika delar (prop.
1978/79:213, bilaga 1 s. 4).
Länsstyrelserna sammanställde och yttrade sig över det redovisade materialet 1977 efter att ha berett landstingen tillfälle att yttra
sig. Berörda ämbetsverk, andra myndigheter samt forskningsinstitutioner och intresseorganisationer gavs tillfälle att yttra sig över
det av länsstyrelserna redovisade materialet (prop. 1978/79:213, s. 2–
3). Planverket lämnade i en serie rapporter (rapport 44, 1978, del 1–
11) en omfattande redovisning av arbetet under planeringsskedet
(prop. 1978/79:213, s. 7).
Regeringen tog ställning till resultatet av arbetet under planeringsskedet genom beslut län för län under tiden 7 september 1978
– 29 mars 1979. Länsstyrelser och berörda ämbetsverk gavs i uppdrag att fullfölja fastlagda riktlinjer för hushållning med mark och
vatten i enlighet med vad som har angetts dels i en promemoria,
upprättad inom bostadsdepartementet, dels i de särskilda besluten
för varje län, (prop. 1978/79:213, s. 3).
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I beslutet förutsätts att planeringen för de primära rekreationsområdena fullföljs i enlighet med de program som har upprättats av
kommunerna och de särskilt tillsatta planeringskommittéerna. Länsstyrelserna ska år 1982 lämna en särskild redovisning av planeringsläget m.m. inom de primära rekreationsområdena (SOU 1979:55,
s. 157).
I proposition 1978/79:213 Redovisning av planeringsskedet i den
fysiska riksplaneringen lämnade regeringen en redovisning till riksdagen av arbetet under planeringsskedet och förelade riksdagen
förslag till vissa kompletterande utgångspunkter för planeringen i
fråga om hushållningen med jordbruksmark och utveckling av
fritidsbebyggelse i områden med s.k. geografiska riktlinjer. Förslagen i propositionen godtogs av riksdagen (CU 1979/80:6, rskr
1979/80:87).
Under program och planeringsskedena, som hade sin tyngdpunkt på lokal och regional nivå, vidtogs också åtgärder på central
nivå för att vidareutveckla riktlinjerna. I prop. 1977/78:31 om
riktlinjer i den fysiska riksplaneringen för vissa s.k. obrutna fjällområden föreslog regeringen att 14 förhållandevis orörda områden
i fjällvärlden även framgent skulle undantas från tyngre exploateringsföretag. Bl. a. föreslogs att vägar, vattenkraftsstationer och
gruvor samt ett intensivt skogsbruk i princip inte skulle få förekomma inom områdena. Riksdagen ställde sig i allt väsentligt
bakom regeringsförslaget (CU 1977/78:8, rskr 99). På förslag i
prop. 1980/81:71 godkände riksdagen därefter vissa ändringar av
gränserna för två av de obrutna fjällområdena (CU 1980/81:14,
rskr 155).
I prop. 1977/78:57 om riktlinjer i den fysiska riksplaneringen
för vattendrag i norra Svealand och Norrland angavs vilka vattendrag i norra Svealand och Norrland som bör vara undantagna från
fortsatt vattenkraftutbyggnad. Regeringens förslag godkändes av
riksdagen (CU1977/78:9, rskr 100).
3.1.5

Fortsatt fysisk riksplanering

I september 1979 publicerades bostadsdepartementets rapport
(SOU 1979:54, 55) Hushållning med mark och vatten 2. I rapporten
presenterades överväganden och lämnades förslag beträffande

89

Hushållningsbestämmelserna

SOU 2015:99

formerna för den fortsatta riksplaneringen. Vidare behandlades
vissa mera långsiktiga frågeställningar rörande hushållningen med
mark och vatten. Exempel på sådana frågeställningar var resurser
för energiändamål, vattenhushållning och havsområdenas behandling. Tätorts- och infrastrukturfrågornas behandling i planeringen
togs också upp. Förslagen till åtgärder byggde på dels erfarenheter
som hade vunnits under det tidigare arbetet med den fysiska riksplaneringen, dels resultat av nya studier och utredningar rörande
anspråk och tillgångar på fysiska resurser av nationell betydelse.
I proposition 1980/81:183 Fortsatt fysisk riksplanering (s. 7)
beskrev departementschefen den fysiska riksplaneringen som
en planeringsprocess genom vilken en systematisk samordning åstadkoms dels mellan olika nationella sektorintressen, dels mellan staten
och kommunerna om sådana mark- och vattenhushållningsfrågor som
bedöms vara viktiga från rikssynpunkt och för vilka särskilda insatser
behövs. Därmed är det också klart att det rör sig om en process i
vilken det materiella innehållet med tiden förändras och där mark- och
vattenanvändningsfrågor som bedöms viktiga från rikssynpunkt
fortlöpande skall kunna behandlas.

I propositionen lämnades förslag till riktlinjer för det fortsatta
arbetet med fysisk riksplanering, vilka innebar att arbetet så långt
möjligt skulle inordnas i den fortlöpande planerings- och beslutsprocessen, främst i anslutning till kommunernas markanvändningsplanering. Den fysiska riksplaneringen skulle enligt propositionen
liksom tidigare bedrivas i samarbete mellan staten och kommunerna men utan krav på den typ av samtidiga redovisningar från alla
kommuner som hade förekommit under program- och planeringsskedena i den fysiska riksplaneringen.
Berörda myndigheter föreslogs svara för att ange den närmare
innebörden av olika sektoriella riksintressen. Under de närmaste
åren borde formerna för den fysiska riksplaneringens kunskapsförsörjning utvecklas.
För riksdagens kännedom redovisades i propositionen även vissa
nya hushållningsfrågor som bör behandlas i den fysiska riksplaneringen. Det gällde främst markanvändningsfrågor vid utnyttjandet
av inhemska energiresurser samt havsresursernas utnyttjande och
skydd. Vidare togs upp hur vissa frågor beträffande anläggningar
för transporter och energidistribution samt tätortsstrukturen bör
behandlas i den fysiska planeringen (prop. 1980/81:183, s. 1).
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Plan- och bygglagen och naturresurslagen 1987

Lagstiftningsarbetet drevs vidare med inriktning mot ett system
med en obligatorisk kommunomfattande översiktlig planering som
beslutsunderlag i en rationell beslutsprocess som styrs av de demokratiskt valda politikerna i kommunen. Arbetet med den fysiska
riksplaneringen hade bidragit till utvecklingen av den kommunala
fysiska översiktsplaneringen. Översiktsplanen sågs som en förutsättning för att staten skulle kunna lämna över ansvaret för den
fysiska planeringen till kommunerna. Samtidigt var översiktsplanen
av grundläggande betydelse för genomförandet av den fysiska riksplaneringens intentioner. Riktlinjerna hade emellertid ingen direkt
rättsverkan och behövde lagregleras. Förslag att riktlinjerna skulle
föras in i en ny plan- och bygglag fanns både i Hushållning med
mark och vatten 2 (SOU 1979:54) och i Ny plan- och bygglag
(SOU 1979:65). Riktlinjerna fördes slutligen in i en egen lag, bland
annat på grund av att bestämmelserna var avsedda att tillämpas i
beslut enligt flera lagar.
3.2.1

Plan- och bygglagen

PBL trädde i kraft 1987-07-01. Enligt propositionen Ny plan- och
bygglag (1985/86:1) skulle den ersätta bl.a. byggnadslagen (1947:385),
byggnadsstadgan (1959:612) och lagen (1976:666) om påföljder
och ingripanden vid olovligt byggande m.m.
Förslaget byggde enligt propositionen i väsentliga delar på principerna i gällande rätt men innebar en genomgripande systematisk
omarbetning av gällande lagstiftning samt en förenkling och modernisering av regelsystemet. Ett genomgående drag i reformen var
decentralisering av beslutsfattandet. Stor vikt hade också lagts vid
större frihet och ansvar för den enskilda människan. De viktigaste
nyheterna var bl.a. följande:
Alla kommuner ska ha en översiktsplan som omfattar kommunens hela yta. Områdesbestämmelser ska kunna antas, om kommunen vill säkerställa syftet med översiktsplanen inom ett visst
område. Dagens stadsplan och byggnadsplan ersätts av en enda
plan, som kallas detaljplan. Den ska ha en genomförandetid som
begränsar byggrätten i tiden.
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Länsstyrelsens fastställelseprövning av planer slopas. Länsstyrelsen ska ha möjlighet att i efterhand granska och upphäva detaljplaner och områdesbestämmelser. Upphävande får dock beslutas
endast på vissa i lagen angivna grunder, bl.a. om riksintressen inte
tillgodoses.
Medborgarinflytandet förbättras. Vid planläggning ska genom
information och debatt eftersträvas ett så fullständigt beslutsunderlag som möjligt för de politiska organen. Alla boende som berörs
av en plan eller ett beslut om tillstånd ska, liksom hyresgästernas
organisationer, ha samma ställning som sakägarna (prop 1985/86:1,
s. 1–2).
3.2.2

Naturresurslagen

Samtidigt som PBL trädde NRL i kraft 1987-07-01. Enligt propositionen Lag om hushållning med naturresurser m.m. (1985/86:3)
innehöll lagen följande slag av bestämmelser:
 Grundläggande hushållningsbestämmelser som till övervägande
del motsvarar 9 § byggnadsstadgan och nuvarande s.k. verksamhetsanknutna riktlinjer i den fysiska riksplaneringen
 Hushållningsbestämmelser som ersätter de s.k. geografiska riktlinjerna i den fysiska riksplaneringen
 Bestämmelser som ersätter 136 a § byggnadslagen om regeringsprövning av vissa industrianläggningar m.m
 Bestämmelser som reglerar uppgifterna för och ansvarsfördelningen mellan statliga myndigheter och kommunerna vid
tillämpningen av den nya lagen.
Hushållningsbestämmelserna var avsedda att tillämpas vid planläggning och prövning av lov enligt den nya plan och bygglagen samt i
mål och ärenden enligt vattenlagen, miljöskyddslagen, naturvårdslagen, lagen om vissa torvfyndigheter, väglagen, lagen innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar och lagen
om vissa rörledningar.
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Viktigare förändringar i lagstiftningen efter 1987

1991-07-01 infördes bestämmelser om miljökonsekvensbeskrivningar i 5 kap. NRL.
1992-07-01 anknöts Farledslagen (1983:293), Minerallagen
(1991:45)och Kontinentalsockellagen (1966:314) till NRL.
1993-01-01 anknöts lag (1992:1140) om ekonomisk zon till
NRL.
1993-07-01 trädde Förordning (1993:191) om tillämpning av
lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m. i kraft. I
förordningen förtydligades myndigheternas ansvar och roller vid
tillämpningen av hushållningsbestämmelserna.
1995-01-01 fördes bestämmelser om nationalstadsparken
Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården in i 3 kap. 7 § NRL.
1996-01-01 förtydligades bestämmelserna om översiktsplan i
PBL, bland annat angående redovisning av riksintressen, kommunens aktualitetsprövning och länsstyrelsens sammanfattande redogörelse en gång per mandatperiod.
1996-02-01 anknöts Banlagen (1995:1649) till NRL.
1999-01-01 trädde miljöbalken (1998:808) i kraft. NRL upphävdes och hushållningsbestämmelserna i 2 och 3 §§ NRL fördes
över till 3 och 4 kap. MB. 4 kap. Bestämmelserna i 4 kap. NRL om
tillåtlighetsprövning av industrianläggningar m. m. fördes till
17 kap. MB och bestämmelserna om miljökvalitetsnormer i 5 kap
NRL fördes till 5 kap MB. Bestämmelserna i 6 kap. NRL om myndigheternas uppgifter, ansvarsfördelning m. m. fördes in i 6 kap.
MB. Samtidigt ersattes förordningen från 1993 med förordning
(1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden.
2001-07-01 fördes bestämmelser om Natura 2000-områden in i
7 kap. och i 4 kap. 8 § MB.
2004-07-01 fördes bestämmelser om förvaltning av kvaliteten på
vattenmiljön in i 5 kap. 10–11 §§ MB.
2007-01-01 upphävdes 1 kap. 2 § MB som innehöll en uppräkning av de anknutna lagar som innehåller bestämmelser om att hushållningsbestämmelserna ska tillämpas i beslut enligt lagen.
2008-06-01 fördes en uppräkning av de anknutna lagar som
innehåller bestämmelser om att hushållningsbestämmelserna ska
tillämpas i beslut enligt lagen in i 3 § hushållningsförordningen.
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2011-05-02 förtydligades bestämmelserna om översiktsplan i
PBL (2010:900), bland annat så att kommunen i översiktsplanen
ska ”redovisa sin bedömning av hur skyldigheten att enligt 2 kap. ta
hänsyn till allmänna intressen vid beslut om användningen av markoch vattenområden kommer att tillgodoses” (3 kap. 4 § PBL).
Vidare att ”Av översiktsplanen ska framgå hur kommunen i den
fysiska planeringen avser att ta hänsyn till och samordna översiktsplanen med relevanta nationella och regionala mål, planer och program av betydelse för en hållbar utveckling inom kommunen.”
2011-05-02 infördes lag (2010:921), om mark- och miljödomstolar.
2013-01-04 fördes bestämmelser om koldioxidlagring in i 4 kap.
9 § MB.
2014-07-01 kompletterades bestämmelserna om översiktsplan i
PBL (SFS 2010:900) så att ”Av översiktsplanen ska framgå hur
kommunen avser att tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder”.
2014-09-01 fördes bestämmelser om havsplanering in i 4 kap.
10 § MB.

3.4

Hushållningsbestämmelserna i dag

Hushållningsbestämmelserna finns i dag i miljöbalkens 3 kap.
Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden och 4 kap. Särskilda bestämmelser för hushållning med
mark och vatten för vissa områden.
Hushållningsbestämmelserna syftar till att främja en sådan
användning av mark, vatten och fysisk miljö i övrigt som innebär
att en från ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas (1 kap. 1 § 2 pkt 4 MB).
Bestämmelserna i 3 kap. MB innehåller regler om att områden
som innehåller vissa värden eller är av betydelse för vissa ändamål så
långt möjligt skall skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada
områdenas angivna värden, påtagligt försvåra viss verksamhet eller
utgöra hinder för vissa anläggningar. Områden som är av riksintresse för ett visst ändamål skall skyddas mot åtgärder som kan
påtagligt skada områdenas angivna värden, påtagligt försvåra viss
verksamhet eller utgöra hinder för vissa anläggningar. De myndig-
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heter som anges i 2 § hushållningsförordningen ska till länsstyrelserna ange vilka områden de bedömer vara av riksintresse för
respektive ändamål. Länsstyrelserna ska enligt 3 kap. 28 § PBL
minst en gång under varje mandatperiod i en sammanfattande redogörelse till kommunen redovisa sina synpunkter i fråga om sådana
statliga och mellankommunala intressen som kan ha betydelse för
översiktsplanens aktualitet, bl.a. riksintressen.
De områden som anges i 4 kap. 2–8 §§ MB är, med hänsyn till
de natur-och kulturvärden som finns i områdena, i sin helhet av
riksintresse. Dessa områden har beslutats av riksdagen.
För områden av riksintresse enligt 4 kap. MB gäller, med vissa
undantag, att de skall skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada
områdenas natur- och kulturvärden. Undantagen innebär bl.a. att
de bestämmelser som rör områden av särskild betydelse för turism
och friluftsliv, såsom kustområden, fjällområden och älvar, inte
utgör hinder för utvecklingen av befintliga tätorter eller det lokala
näringslivet. Det finns inget motsvarande undantag för riksintressena i 3 kap. MB.
Reglerna för områden av riksintresse är ett verktyg för det
nationella inflytandet på mark- och vattenanvändningen i kommunerna. Länsstyrelserna har till uppgift att bevaka att riksintressena
tillgodoses i planering och beslut enligt plan- och bygglagen och
annan relevant lagstiftning som hänvisar till hushållningsbestämmelserna. Ett beslut om detaljplan eller områdesbestämmelser som
inte tillgodoser riksintressen enligt 3 eller 4 kap. MB kan enligt
11 kap. 10–11 §§ PBL överprövas och upphävas av länsstyrelsen.
Hushållningsbestämmelserna ska ge gemensamma utgångspunkter för prövning i mål och ärenden liksom i planering och
beslut enligt plan- och bygglagen och annan relevant lagstiftning
som hänvisar till hushållningsbestämmelserna (se 2 kap. 6 § 2 MB
och 3 § 3 hushållningsförordningen samt de lagar som förtecknas i
detta stycke). Tillämpningen av hushållningsbestämmelserna sker
därför mot bakgrund av underlaget i den kommunala översiktsplanen. Enligt 3 kap 2 § PBL ska översiktsplanen ange inriktningen
för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Planen ska
ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska
användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och
bevaras. Enligt 4 § ska kommunen i översiktsplanen redovisa sin
bedömning av hur skyldigheten att enligt 2 kap. PBL ta hänsyn till
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allmänna intressen vid beslut om användningen av mark- och
vattenområden kommer att tillgodoses. I redovisningen ska riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken anges särskilt.
Översiktsplanens syfte är att ge vägledning för beslut om
användning av mark- och vattenområden samt om hur den byggda
miljön ska utvecklas och fungera som ett sektorsövergripande, strategiskt dokument för kommunens långsiktiga utveckling (prop.
2009/10:170, s. 169 f.). Tanken är att översiktsplanen ska inrymma
både visioner och rent politiska ställningstaganden, samtidigt som
den ska utgöra konkret underlag i enskilda plan- och lovärenden.
Kommunfullmäktige antar översiktsplanen, i grunden ett politiskt
dokument som redovisar politikernas avvägningar beträffande
mark- och vattenanvändningen i kommunen. Enligt 3 kap. 20 §
PBL ska kommunen redovisa länsstyrelsens granskningsyttrande
enligt 16 § tillsammans med översiktsplanen. Om länsstyrelsen inte
har godtagit planen i en viss del, ska det anmärkas i planen.
Enligt 6 kap. 19 § MB ska varje myndighet som ska tillämpa
miljöbalken se till att sådana planer enligt PBL och sådant planeringsunderlag som behövs för att belysa frågor om hushållning med
mark och vatten finns tillgängliga i målet eller ärendet. Vidare ska,
enligt 5 § hushållningsförordningen, den myndighet som ska
tillämpa bestämmelserna i 3 och 4 kap. MB i ett ärende i beslutet
ange om den prövade anläggningen, verksamheten eller åtgärden
går att förena med en från allmän synpunkt lämplig användning av
mark- och vattenresurserna samt med den för området gällande
regionplanen eller kommunala översiktsplanen.
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Enligt direktivet ska utredaren
 särskilt utvärdera hur bestämmelserna i 3 kap. miljöbalken och i
förordningen om hushållning med mark- och vattenområden
tillämpas i fråga om utpekande och angivande av områden liksom hur dessa bestämmelser och bestämmelserna i 4 kap. miljöbalken tillämpas i mål och ärenden liksom i planering och beslut
enligt plan- och bygglagen och annan relevant lagstiftning,
 identifiera och analysera bristerna i denna tillämpning och bedöma
i vilken utsträckning dessa beror på lagreglernas utformning
eller på deras tillämpning.
Tillämpningen av hushållningsbestämmelserna sker i fyra steg som
vart och ett bör utvärderas för sig. En anledning till detta är att de
olika stegen är sins emellan beroende på så vis att iakttagna brister i
ett av tillämpningens steg kan vara anledningen till brister i nästa
steg.
Tillämpningens första steg är de ansvariga myndigheternas
arbete med att lämna uppgifter till länsstyrelserna om vilka områden som de bedömer vara av riksintresse enligt 3 kap. MB. I det
andra steget redovisar länsstyrelserna uppgifterna i en sammanfattande redogörelse till kommunerna. Kommunerna ska i sin
översiktsplan redovisa riksintressen enligt 3 och 4 kap. MB och hur
de bedömer att intressena bör tillgodoses vid kommande beslut om
användningen av mark- och vattenområden. Bedömningarna i översiktsplanen ger sedan i det tredje steget underlag för tillämpningen
av hushållningsbestämmelserna vid planering och beslut enligt de
lagar som anger att bestämmelserna ska tillämpas. Tillämpningens
fjärde steg är överprövningen av besluten från det tredje steget.
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I detta kapitel behandlas det första steget. Tillämpningen har
huvudsakligen undersökts med en enkät till de ansvariga myndigheterna om hur de arbetar med att bedöma områden av riksintresse
och i övrigt med hushållningsbestämmelserna. Utredningen förutsätter att de uppgifter som har lämnats i stort uttrycker myndighetens uppfattning.

4.1

Inledning

Enligt 2 § hushållningsförordningen ska myndigheterna, enligt den
fördelning som anges i bestämmelsen, efter samråd med Boverket
samt de länsstyrelser och andra myndigheter som är berörda, lämna
uppgifter i skriftlig form till länsstyrelserna om områden som myndigherna bedömer vara av riksintresse enligt 3 kap. miljöbalken. I
detta kapitel lämnas en redogörelse för hur de myndigheter med ett
ansvar enligt 2 § hushållningsförordningen går till väga när de föreslår områden av riksintresse.
Den följande framställningen i avsnitten 4.2–4.21 grundar sig
främst på de uppgifter som har lämnats av berörda myndigheter.

4.2

Stora opåverkade områden

4.2.1

Bestämmelsen

Stora opåverkade områden behandlas i 3 kap. 2 § miljöbalken
(tidigare 2 kap. 2 § NRL). Den nuvarande bestämmelsen har följande
lydelse.
Stora mark- och vattenområden som inte alls eller endast obetydligt är
påverkade av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön skall så
långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt påverka
områdenas karaktär.

Regeln aktualiseras vid nyetablering av större anläggningar och andra
ingrepp av betydande storlek. Stora mark- och vattenområden som
inte alls eller endast obetydligt är påverkade av exploateringsföretag
eller andra ingrepp i miljön ska så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt påverka områdenas karaktär. Med ”andra
ingrepp i miljön” avses direkta följder av ett exploateringsföretag,

100

SOU 2015:99

Myndigheternas arbete

såsom upplag, schaktningsarbeten, ingrepp i vegetationen, utsläpp
osv.
4.2.2

Förarbeten

Av förarbetena till NRL framgår att industrisamhällets utveckling
hade inneburit stora förändringar i fråga om markens och vattnets
användning bl.a. beroende på det alltmer urbaniserade samhället.
Tankar växte fram om att det var en tillgång för samhället – nu och
för kommande generationer – att större områden som är relativt
opåverkade mot exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön
fanns kvar. Särskilt angeläget ansågs att man i de mer tätbefolkade
delarna av Sverige skulle slå vakt om tillgången på stora, sammanhängande strövområden som är lämpliga för naturupplevelser och
friluftsaktiviteter (prop. 1985/85:3 s. 49). Det ansågs att större
exploateringar bör lokaliseras till sådana områden som redan var
påverkade av exploateringsverksamhet. Genom sådan lokalisering
ansågs större sammanhängande landsbygdsområden kunna skyddas
mot ekologiska påfrestningar, bullerstörningar och störningar på
landskapsbilden.
Paragrafen avsågs i första hand bli tillämplig i mål och ärenden
som avser t.ex. nyetablering av industriell eller liknande verksamhet. Vid sådan nyetablering av verksamhet i stora orörda områden
bör övervägas om verksamheten i stället kan lokaliseras till ett
redan påverkat område (se prop. 1997/98:45, del 2 s. 30. Jfr prop.
1985/86:3 s. 49 och 155–156).
Uttrycket ”exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön”
ska enligt NRL-motiven tolkas vitt (prop. 1985/86:3 s. 156). Detta
uttryck finns även i 4 kap. 1 § och 2 §. En exploatering av en liten
yta men med en verksamhet som riskerar skadliga utsläpp eller
andra störningar utgör troligtvis inte ett ”exploateringsföretag” i
lagens mening men kommer i vart fall att göra ett ”ingrepp i
miljön” (jfr prop. 1985/86:3 s. 156 och 171–172).
Under arbetet med den fysiska riksplaneringen hade kommuner,
länsstyrelser och andra statliga myndigheter ställt samman ett
material som var användbart när det gällde att bedöma vilka områden som kunde beröras av bestämmelsen (prop. 1985/86:3 s. 155).
Av särskilt intresse var de översikter som hade upprättats inom
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länsstyrelserna över lokaliseringen av större exploateringsföretag
och över utbredningen av s.k. bebyggelseinfluerade områden. I
förarbetena avsågs att de myndigheter, kommuner och länsstyrelser
med flera skulle fortsätta uppdatera de underlag som redan hade
tagits fram under den fysiska riksplaneringen. Intresset av att
skydda stora, sammanhängande mark- och vattenområden berodde
enligt förarbetena på vilken utveckling som hade skett i regionen
vad gällde t.ex. ianspråktagande av landsbygdsområden för urbana
ändamål och efterfrågan vad gäller friluftsaktiviteter, m.m.
4.2.3

Myndighetens arbete med områden av riksintresse

Mark- och vattenområden som inte alls eller endast obetydligt är
påverkade av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön kan
inte vara av riksintresse. Ingen myndighet har enligt hushållningsförordningen sektorsansvar för den övergripande tillämpningen.

4.3

Ekologiskt känsliga områden

4.3.1

Bestämmelsen

Ekologiskt känsliga områden behandlas i 3 kap. 3 § miljöbalken
(tidigare 2 kap. 3 § NRL). Den nuvarande bestämmelsen har följande
lydelse.
Mark- och vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk
synpunkt skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada
naturmiljön.

Bestämmelsen gäller enligt förarbetena (prop. 1985/86:3 s. 157–158
och prop. 1997/98:45 del 2, s. 30) främst områden med instabila
produktionsförhållanden och ogynnsamma återväxtförutsättningar,
som inrymmer växt- och djurarter som är utrotningshotade eller
som i övrigt är särskilt ömtåliga och samtidigt inrymmer särskilda
ekologiska värden, har betydelse som genbank m.m. Ett viktigt
syfte anges vara att slå vakt om den genetiska mångfalden i naturen
genom skydd av arter, vilkas existens är hotad, exempelvis urskogsområden och områden med skyddsskog eller ädellövskog. Bestämmelsen utgår från överväganden om naturmiljöns känslighet vilket
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kan jämföras med 3 kap. 6 § miljöbalken som utgår från områdenas
särart från vetenskaplig eller rekreativ synpunkt. För att bedöma
naturmiljöns känslighet och tillstånd i stort kan man bl.a. studera
utvecklingen av olika arter och system vilket ger information vad
gäller markens och vattnets känslighet. Ett ”viktigt syfte är att slå
vakt om den biologiska mångfalden”, se prop. 1997/98:45, del 2
s. 30–31. Regeln tar sikte på skyddet av geografiskt sett relativt små
områden däremot inte t.ex. hela landsdelar som har försurats, se
prop. 1985/86:3 s. 157.
Bestämmelsen saknar förstärkningsordet ”påtagligt” som en
faktor i skadebedömningen, vilket möjligen kan förklaras av att
områdena redan är särskilt känsliga och att därför varje skadligt ingrepp bör motverkas. Begreppet ”skada” är dock inte väl preciserat
men i förarbetena anges att skadan ”måste bedömas med utgångspunkt i naturmiljöns känslighet för ingrepp i de olika områdena
och ingreppens beskaffenhet” (prop. 1985/86:3 s. 157).
4.3.2

Förarbeten

I förarbetena (prop. 1985/86:3 s. 50) anges att efterkrigstidens
samhällsbyggande och den industriella utvecklingen lett till en
betydelsefull välfärdsutveckling. Samtidigt har naturmiljön utsatts
för betydande påfrestningar i form av utsläpp av försurande ämnen
m.m. Trots att man måste ta hänsyn till sådana aspekter enligt en
avvägning enligt lagens portalbestämmelse behövdes det en speciell
bestämmelse som tog hänsyn till att de ekologiska förutsättningarna beaktades vid alla beslut som rörde ianspråktagande av
mark- och vattenområden.
I förarbetena (prop. 1985/86:3 s. 157–158) framgår att kunskap
om ekologiskt särskilt känsliga områden redan fanns bl.a. hos kommuner, länsstyrelser, fiskenämnder, lantbruksnämnder och skogsvårdsstyrelser samt att informationen normalt framgick av kommunernas översiktsplaner och av länsstyrelsernas planeringsmaterial. Det ansågs även att det i framtiden ankom på länsstyrelser
och kommuner att bl.a. genom planläggning enligt PBL ange inom
vilka områden som särskild hänsyn behöver tas med tanke på
markens och vattnets känslighet från ekologisk synpunkt. I förarbetena ansåg man att Statens naturvårdsverk efter samråd med
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fiskeristyrelsen, lantbruksstyrelsen och skogsstyrelsen borde lämna
sådant underlag till länsstyrelserna och kommunerna om vilka
ekosystem och vilka växt- och djurarter som bör uppmärksammas
bl.a. i översiktsplaner.
4.3.3

Myndighetens arbete med områden av riksintresse

Mark- och vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk
synpunkt kan inte vara av riksintresse. Ingen myndighet har enligt
hushållsförordningen ett utpekat sektorsansvar för bestämmelsen.

4.4

Jordbruksmark

4.4.1

Bestämmelsen

Områden av betydelse för jordbruksmark behandlas i 3 kap. 4 §
miljöbalken (tidigare 2 kap. 4 § NRL). Den nuvarande bestämmelsen har följande lydelse.
Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse.
Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller
anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän
synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.
Skogsmark som har betydelse för skogsnäringen skall så långt
möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra ett rationellt
skogsbruk.

I bestämmelsens första stycke anges att jord- och skogsbruk är av
nationell betydelse.
Andra stycket innebär att brukningsvärd jordbruksmark inte får
tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar som kan anordnas på
ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt på annan mark. Det är
endast väsentliga samhällsintressen som kan motivera ett avsteg från
bestämmelsen och då endast under förutsättning att det aktuella
exploateringsintresset inte kan tillgodoses på ett från allmän
synpunkt tillfredsställande sätt på annan mark (prop. 1985/86:3
s. 158 och prop. 1997/98:45, del 2 s. 31). Med ”väsentligt samhällsintresse” avses bl.a. bostadsförsörjningen, liksom behov av väl
fungerande och lämpliga tekniska försörjningssystem (prop.
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1985/86:3 s. 53). Med ”brukningsvärd jordbruksmark” avses mark
som med hänsyn till läge, beskaffenhet och övriga förutsättningar
är lämpad för jordbruksproduktion. Uttrycket ”anläggning” är inte
definierat men torde innebära olika slags exploateringar som ”på ett
varaktigt sätt drar marken ur jordbruksproduktion”. I uttrycket
”tillfredsställande” inryms att den alternativa lokaliseringen ska
vara tekniskt och funktionellt lämplig samt ekonomiskt rimlig
(prop. 1985/86:3 s. 158). Med ”genom att annan mark tas i anspråk”
menas att bedömaren ska pröva alternativa lokaliseringar för bebyggelsen eller anläggningen, se prop. 1997/98:45, del 2 s. 31. Om både
jordbruksmark och skogsmark är tänkbara alternativ för en lokalisering, bör i första hand sådan mark som har den bästa produktionsförmågan undantas från exploatering (prop. 1985/86:3 s. 54). Vid
en sådan prövning bör markens kvalitet för biologisk produktion
tillmätas betydelse, bör bl.a. beaktas hur marken har klassificerats,
dess arronderingsförhållanden m.m. (prop. 1985/86:3 s. 159).
Bestämmelsens tredje stycke reglerar skyddet för skogsbrukets
produktionsområden. I detta fall kan även en mindre exploatering
leda till besvär för ett rationellt bedrivet skogsbruk, t.ex. genom
väg- och ledningsdragningar (prop. 1997/98:45, del 2 s. 31). Skogsmark är mark som är lämplig för virkesproduktion och som inte i
väsentlig utsträckning används för annat ändamål (se 2 § skogsvårdslagen (SFS 1979:429)). Påtagligt försvårande åtgärder kan vara
såväl exploateringar av olika slag, t.ex. bebyggelse som beslut om
naturreservat eller liknande skydd, som motverkar en möjlig framtida skogsavverkning eller andra skötselåtgärder inom ett rationellt
skogsbruk (prop. 1985/86:3 s. 54–55).
4.4.2

Förarbeten

Hushållningen med jordbruksmark ägnades stor uppmärksamhet
under den fysiska riksplaneringen. Som riktlinje gällde att brukningsvärd jordbruksmark inte fick tas i anspråk för bebyggelse eller
anläggningar om en från samhällets synpunkt tillfredsställande lösning kunde åstadkommas på annan mark.
I bet.1985/86:BoU3 uttalade Riksdagen att jordbruksmark och
skogsmark inte borde ges ställning som riksintresse men betonade
vikten av att kommunerna utformar sin fysiska planering så att
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tillbörlig hänsyn tas till jord- och skogsbruket. Genom formuleringen att jord- och skogsbruk är av nationell betydelse ges grunden för att hävda jord- och skogsbrukets berättigade intressen i en
konkurrenssituation (prop. 1997/98:45, del 2 s. 31).
Enligt förarbetena (prop. 1985/86:3, s. 53–54) fanns det vid
tiden för införandet av hushållningsbestämmelserna i lagstiftningen
goda erfarenheter från tillämpningen av riksdagens riktlinje för
jordbruksmarken (från FRP-tiden). Kraven på hushållning med
jordbruksmark behandlades i stort sett tillfredsställande i kommunernas planering och därför saknades det anledning till att göra
jordbruksmarken till ett riksintresse. Staten ansågs inte behöva ha
ett avgörande inflytande på frågan om hur kraven blev tillgodosedda i bebyggelseplaneringen. Dock framhölls att jordbruksmarken är en begränsad resurs med avgörande betydelse för att
trygga livsmedelsförsörjningen i landet, varför sådan mark som var
lämpad för ändamålet också i framtiden borde få ett tillfredställande skydd.
Flera remissinstanser framförde kritik mot att frågan om jordbruksmarken blev en renodlad kommunal angelägenhet (prop.
1985/86:3, s. 52–53). Erfarenheterna från kommunernas hantering
av riksdagens riktlinje om jordbruksmark var dock goda. Regeringen utgick ifrån att kommunerna, i de fall de ansåg sig tvingade
att ta brukningsvärd jordbruksmark i anspråk för utbyggnadsändamål, i översiktsplanen skulle redovisa de alternativa utbyggnadsområden som har studerats och även belysa konsekvenserna från
allmän synpunkt av de olika alternativen. Om exploateringen berör
större sammanhängande jordbruksbygder och jordbruksmark av
hög kvalitet, ansågs det kunna vara nödvändigt att också redovisa
möjligheterna till alternativ lokalisering till annan del av den
berörda kommunen eller regionen. Det framhölls dessutom att ett
fortsatt interkommunalt samarbete i planeringsfrågor således
behövdes i landets viktigaste jordbruksbygder för att ta till vara
möjligheterna till en långsiktigt god resurshushållning (prop.
1985/86:3, s. 54).
Enligt förarbetena (prop. 1985/86:3 s. 159) ansågs det ankomma
på lantbruksnämnden (och skogsvårdsstyrelsen) att i samråd med
länsstyrelsen se till att det finns erforderligt kunskapsunderlag i
fråga om vilka områden som inrymmer brukningsvärd jordbruks-
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mark (resp. produktionsområden som har betydelse för skogsnäringen).
Se vidare avsnitt 4.5.2 för relevanta förarbetsuttalanden gällande
skogsmark.
4.4.3

Myndighetens arbete med områden av riksintresse

Områden som har betydelse för jordbruket kan inte vara av riksintresse. Jordbruksverket har inte något angivet ansvar enligt
hushållningsförordningen. Jordbruksverket har heller inget utpekat
ansvar att följa upp eller utvärdera bestämmelsen om brukningsvärd
jordbruksmark. Däremot har Jordbruksverket som förvaltningsmyndighet inom bl.a. jordbruksområdet och som miljömålsansvarig myndighet för miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap i uppgift att verka för att miljömålen nås och att arbeta för ett
hållbart och konkurrenskraftigt svenskt jordbruk. Jordbruksverket
följer därför utvecklingen för landets jordbruksmark och verket har
vid två tillfällen följt upp hur mycket jordbruksmark som exploateras i Sverige (se rapport 2006:31 och 2013:35). I den senare rapporten utredde verket även hur kommunerna tillämpar hushållningsbestämmelsen i 3 kap. 4 §. Jordbruksverket fann att kommunernas kunskaper om flera viktiga aspekter vid bedömning av
brukningsvärd jordbruksmark var begränsad. Kunskapen har betydelse bl.a. för att kunna bedöma jordbrukets ekonomiska värde,
betydelsen av sammanhållna jordbruksfastigheter och jordbruksmarkens värde för framtida försörjning. I rapporten framgår även
att länsstyrelserna ser ett behov av att få tillgång till ett kunskapsunderlag och värderingverktyg kring jordbruksmark. Jordbruksverket föreslår därför att det kan finnas skäl att Jordbruksverket
som expertmyndighet för jordbruksrelaterade frågor får ett tillsynsvägledningsansvar och resurser för bestämmelsen om brukningsvärd jordbruksmark.
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4.5

Skogsmark

4.5.1

Bestämmelsen

Områden av betydelse för skogsmark behandlas i 3 kap. 4 § miljöbalken (tidigare 2 kap. 4 § NRL). Se avsnitt 4.4.1.
4.5.2

Förarbeten

I prop. 1985/86:3 (s. 54) anges att frågan om vilka hänsyn som bör
tas till skogsbrukets intressen vid planering och beslut om markanvändningen har behandlats i prop. 1978/79:110 med förslag till
riktlinjer för skogspolitiken m.m. Föredraganden framhöll därvid
bl.a. att skogsbruket måste betraktas som ett riksintresse i planeringen men att det givetvis inte kan undvikas att skogsmark ibland
tas i anspråk för andra ändamål än skogsproduktion. Sådana förändringar av markanvändningen måste dock föregås av översiktlig
planering på lokal och regional nivå, där man försöker nå lösningar
som innebär att skogsmark inte tas i anspråk, om likvärdiga och
från skogsbrukets synpunkt lämpligare lösningar kan åstadkommas. Om skogsmark ändå behöver tas i anspråk, borde enligt föredraganden i första hand sådan mark väljas som från skogsproduktionens synpunkt bäst kan undvaras i det aktuella området.
Riksdagen anslöt sig till dessa uttalanden (JoU 1978/79:30, rskr
387). Företrädare för skogsnäringarna var kritiska mot att promemorieförslaget inte behandlar skogsmark som ett riksintresse i
NRL:s mening. De framhöll också att jord och skogsbruket
behöver en stark ställning även vid avvägningar mot andra intressen
än de som tar sig uttryck i bebyggelse och anläggningar (prop.
1985/86:3 s. 55).
Departementschefen ansåg det varken lämpligt eller erforderligt
att ta in en riksintressebestämmelse för skogsmark bland de hushållningsbestämmelser som öppnade möjlighet för länsstyrelsen att
ingripa mot en kommuns planbeslut och beslut om bygglov.
Eftersom skogsbruk bedrivs på mer än hälften av Sveriges landareal, skulle en sådan bestämmelse innebära att staten skulle få stort
inflytande över kommunala planer och övriga beslut enligt PBL
inom större delen av landets yta, vilket ansågs klart skulle strida
mot strävandena till ökad självständighet för kommunerna i för-
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hållande till staten i markanvändningsfrågor (prop. 1985/86:3
s. 55). Skogs- och jordbruksnäringsidkarna ansågs utan statens inblandning själva kunna bevaka denna ställning. Gällande skogsbruksfrågorna uttalades i förarbetena att det ansågs vara av stor
betydelse att formerna för samråd mellan kommunerna och skogsbrukets företrädare utvecklades så att skogsvårdsorganisationens
kunskaper om skogsbruket kan utnyttjas i kommunernas planering
och beslut om mark- och vattenområden (prop. 1985/86:3 s. 56).
4.5.3

Myndighetens arbete med områden av riksintresse

Områden som har betydelse för skogsbruket kan inte vara av riksintresse. Skogsstyrelsen har inte något angivet ansvar enligt hushållningsförordningen. Skogsstyrelsen har dock via sin instruktion
(2009:1393) ett uppdrag att medverka i frågor om samhällsplanering för en hållbar utveckling och hushållning med naturresurser.
Skogsbruk är pågående markanvändning. I förarbetena (prop.
1985/86:3, s. 55–56 och s. 146) hänvisas till hänsynsregler i skogsvårdslagen samt att skogsbruket ska få kännedom om riksintressen
och andra allmänna intressen samt att de ska kunna tas tillvara med
ömsesidig hänsyn till varandra. Skogsstyrelsen yttrar sig ofta över
planer och projekt, främst rörande frågor som förekomsten av biotopskyddsområden, områden med naturvårdsavtal eller om området
är identifierat som nyckelbiotop.
Skogsvårdslagen syftar till att styra skötsel av skog så att denna
nationella tillgång ger uthålligt god avkastning samtidigt som den
biologiska mångfalden behålls. Skogsvårdslagen är i grunden en lag
uppbyggd för att säkerställa att skogspolitiska målsättningar för
produktion och miljö uppnås. Vid skötseln ska hänsyn tas även till
andra allmänna intressen (1 § skogsvårdslagen). Förarbetena pekar i
detta avseende mot exempelvis rennäring, kulturmiljövård, rekreations- och friluftsintresse (prop. 1992/93:226, s. 49). Skogsstyrelsen ska enligt 30 § skogsvårdslagen, och även enligt 13 a, 13 b, 16,
17, 18, 18 a, 18 b, 27 §§ ta hänsyn till allmänna intressen. Det finns
därmed möjlighet att med stöd av lagen reglera eller planera ett
hållbart skogsbruk med hänsyn till allmänna intressen, exempelvis
en tätortsnära skog, eller ett riksintresse för kulturmiljö, naturmiljö
eller friluftsliv.
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4.6

Rennäringen

4.6.1

Bestämmelsen

Mark- och vattenområden som har betydelse för rennäringen
behandlas i 3 kap. 5 § miljöbalken (tidigare 2 kap. 5 § NRL). Den
nuvarande bestämmelsen har följande lydelse
Mark- och vattenområden som har betydelse för rennäringen eller
yrkesfisket eller för vattenbruk skall så långt möjligt skyddas mot
åtgärder som kan påtagligt försvåra näringarnas bedrivande.
Områden som är av riksintresse för rennäringen eller yrkesfisket
skall skyddas mot åtgärder som avses i första stycket.

Enligt första stycket ska mark- och vattenområden som har betydelse för rennäringen eller yrkesfisket eller för vattenbruk så långt
möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra näringarnas bedrivande.
Bestämmelsens andra stycke behandlar det skydd som bör ges åt
områden som är av riksintresse för rennäringen eller yrkesfisket.
Områden av riksintresse har getts ett starkare skydd än områden
enligt första stycket. Åtgärder som skulle påtagligt försvåra näringarnas bedrivande får inte tillåtas inom dessa områden. Vattenbruket
omfattas dock inte av riksintresseskydd. Vid konstaterbar påtaglig
försvårande av näringarnas bedrivande ska ingen avvägning göras
mot motstående intressen, om det inte är fråga om två riksintressen
(se vidare 3 kap. 10 §).
4.6.2

Förarbeten

Enligt förarbetena (se prop. 1985/86:3 s. 57) ansågs rennäringen
vara betydelsefull förutsättning för den samiska kulturen som
motiverade ett riksintresseskydd för de viktigaste delarna av renskötselmarkerna. Enligt förarbetena är det för samerna en grundläggande förutsättning att det finns en säker tillgång till både åretruntmarkerna och vinterbetesmarkerna, vilket har en avgörande
betydelse för möjligheterna att bedriva renskötsel. I förarbetena
konstaterades att rennäringen och fisket generellt har svårt att
hävda sina intressen mot tunga exploateringsintressen. Exploateringssåtgärder kan få långtgående konsekvenser om den grund-
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läggande förutsättningen för näringarnas bedrivande rycks undan,
dvs. mark- eller vattenområdet.
Vid bedömningen av vilka områden som ska anses vara av riksintresse bör beaktas näringens behov av sammanhängande betesområden och tillgång till alternativa betesområden inom de olika
årstidsmarkerna samt alternativa flyttningsleder. Vinterbetesmarkernas särskilda betydelse för renskötseln bör särskilt beaktas
(prop. 1985/86:3 s. 161).
Bestämmelserna i PBL och NRL syftade till att ge kommunerna
goda möjligheter att styra samhällsbyggandet på ett från allmän
synpunkt lämpligt sätt. Riksintressebestämmelserna syftade även
till att ge t.ex. berörda samebyar ett inflytande på kommunernas
fysiska planering och på beslut om planer och exploateringsåtgärder m.m. enligt NRL:s anknutna lagar i områden som är av betydelse för renskötseln i de olika samebyarna.
Inför införandet av hushållningsbestämmelserna ansåg flera
remissinstanser att rennäringslagen, som i första hand är en skötsellag, med huvuduppgift att reglera förhållanden i samband med rennäringens bedrivande, kunde erbjuda ett bättre skydd än den nya
riksintressebestämmelsen. Enligt rennäringslagen får den som äger
eller brukar mark, inom vissa i lagen omnämnda områden, i princip
inte ändra användningen av marken på ett sätt som medför avsevärd
olägenhet för renskötseln. Bestämmelsen om renskötselområden i
NRL innebar en förstärkning av rennäringens ställning i kommunernas planering och i mål och ärenden enligt de lagar som anknyts
till NRL.
4.6.3

Myndighetens arbete med områden av riksintresse

Uppgifter i fråga om områden av riksintresse för rennäringen ska
lämnas av Sametinget (se 2 § andra stycket 1 hushållningsförordningen).
Rennäring bedrivs från Treriksröset i norr till förutvarande Idre
socken i Dalarnas län i söder (se 3 § rennäringslagen (1971:437)).
Sedan Sametinget bildades 1993 finns samerna i röstlängden till
sametingsvalet. Uppskattningsvis finns omkring 70 000 boende
samer i Sverige.
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Som det bl.a. framgår i Miljöprocessutredningens betänkande
(SOU 2009:45 s. 117–118) övertog Sametinget ansvaret för att
föreslå områden av riksintresse för rennäringen av Jordbruksverket,
år 2007. Dessförinnan, år 2005, hade Statens jordbruksverk lämnat
uppgifter om områden av riksintresse efter i huvudsak förslag från
länsstyrelserna i Norrbottens och Västerbottens län. Från 1987
fram till i dag har främst sättet att lagra och redovisa renskötselns
markanvändning utvecklats. I början fanns markanvändningen
endast i form av analoga kartor vilka senare har digitaliserats inom
de olika länen. År 1997 påbörjade renbeteskommissionen en sammanställning av dessa data i ett försök att skapa en så långt möjligt
enhetlig utformad digital databas. Databasen övertogs av länsstyrelserna och var grunden för databasen ren2000. Ansvaret för
data har senare övertagits av Sametinget som har renodlat och förfinat databasen till en sammanhängande rikstäckande geografisk
databas över renskötselns markanvändning.
Syftet med riksintresse för renskötsel är att skydda den samiska
kulturen. Kriterierna utgår från att varje sameby varaktigt ska
kunna bedriva renskötsel på traditionellt sätt och i samma omfattning som tidigare. Dessa kriterier fastslogs redan i förarbetena
till NRL och är alltjämt rådande.
Renskötselns riksintresseanspråk utgörs alltså av de områden
som har högsta skyddsvärde utifrån varje samebys hela årscykel,
särskilt flyttleder och viktiga kalvningsland samt områden med
särskilt goda betesförhållanden. Bedömning av skyddsvärdet ska
utgå från de behov som gäller vid traditionell renskötseldrift med
ett renantal motsvarande det för samebyn långsiktigt hållbara
renantalet.
Renskötsel bygger på ekologiskt hållbara principer och är därför
beroende av ett sammanhållet naturlandskap. Den fragmentering
som landskapet genomgår gör det svårare att hitta och peka ut de
anspråk som kan garantera den samiska kulturens överlevnad, så
som det var avsett.
Eftersom varje enskild samebys förutsättningar för renskötsel
varierar behöver olika kriteriers vikt i det enskilda fallet värderas
utifrån kunskap om renskötsel. Detta ställer stora krav på den som
utför bedömningen. Några kriterier som kan nämnas är: Grönbete,
lavbete, mängd kalvningsland, ostördhet, uppsamlingsområden i
lämplig omfattning i de årstidland där behovet föreligger, svåra
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passager i förhållande till flytt- och strövningsvägar, möjlighet till
rast efter flyttled m.m.
De som har den bästa kunskapen om renskötselns behov är enskilda renskötare och samebyar. Sametingets uppgift är därför att ta
till sig den kunskap som finns hos dessa för att genom riksintresseutpekandet kunna bevaka det allmänna intresset, vilket är att den
samiska kulturens fortlevnad ska garanteras.
Inför framtagning eller uppdatering av riksintresseanspråk sker
alltid en ajourhållning av markanvändningsdatabasen iRENMARK
med avseende på de samebyar som omfattas av riksintresset. I databasen finns samebyarnas markanvändningsredovisningar samlade.
Efter avgränsningsarbetet sker samråd med berörd sameby. Därefter hålls ett avstämningsmöte med berörd länsstyrelse för att informellt resonera om respektive områdes förutsättning för renskötsel. Slutligen sker ett remissförfarande i enlighet med hushållningsförordningens bestämmelser.
Första stycket i 3 kap. 5 § avser att ge ett grundskydd för
näringarna mot åtgärder i samhällsbyggandet och mot annan verksamhet som innebär oåterkalleliga ingrepp i de avsedda mark- eller
vattenområdena eller som i andra avseende påtagligt försvårar
näringarnas bedrivande. Först stycket är inte tänkt att vara en tandlös bestämmelse men om praktiskt eller ekonomiskt rimliga alternativ inte finns för viss exploatering kan en åtgärd komma att
tillåtas inom ett område som har betydelse för rennäringen.
Vad som avses med formuleringen ”så långt möjligt” har, för
rennäringens del, aldrig fullt ut preciserats. Rent allmänt syftar uttrycket till att ge utrymme för samhällsekonomiska hänsynstaganden, t.ex. regionalpolitiska eller sysselsättningspolitiska intressen.
För landets inlands- och fjällkommuner är situationen sådan att
egentligen alla åtgärder kan sägas vara av regional- eller sysselsättningspolitiskt intresse. Första stycket kan därför sägas ha begränsad effekt för att hindra skador på rensköteln och enligt Sametingen kan bestämmelsen ur rättslig synpunkt därför sägas vara av
mindre intresse.

113

Myndigheternas arbete

SOU 2015:99

4.7

Yrkesfisket och vattenbruk

4.7.1

Bestämmelsen

Mark- och vattenområden som har betydelse för yrkesfiske och
vattenbruk behandlas i 3 kap. 5 § miljöbalken (tidigare 2 kap. 5 §
NRL). Se avsnitt 4.6.1
4.7.2

Förarbeten

Begreppet yrkesfiske omfattar förutom heltidssysselsatta yrkesfiskare också andra vilkas försörjning av fisket har väsentlig betydelse. Med vattenbruk avses biologisk produktion i vattenområden
i form bl.a. av odling av kräftdjur, musslor och fisk (se prop.
1997/98:45, del 2 s. 31).
För yrkesfisket bör vid bedömningen av vilka områden som ska
anses vara av riksintresse beaktas betydelsefulla fångst- eller produktionsområden, t.ex. lek- och uppväxtområden, som är särskilt
skyddsvärda (prop. 1985/86:3 s. 161).
Gällande yrkesfisket angavs i förarbetena (prop. 1985/86:3,
s. 59–60) att Östersjöns betydelse samt det kustnära fisket hade
ökat i betydelse, varför behovet av varaktigt skydd för reproduktionsområden för fisk framstod som ett viktigt samhällsintresse. Exploateringsåtgärder i form av t.ex. vattenkraftsutbyggnad ansågs kunna ha en betydande påverkan på fiskerinäringen. En
nödvändig förutsättning för en livskraftig fiskenäring var att det
finns ett fullgott skydd för reproduktions-, uppväxt- och fångstområden. Vid NRL:s införande (prop. 1985/86:3, s. 60–62) uppfattades att även att s.k. biologisk produktion av fisk var beroende
av en långsiktig tillgång till särskilda arealer, eftersom sådan produktion i form bl.a. av odling av musslor och fisk vuxit sig allt
vanligare (exempel på s.k. vattenbruksnäring). I förarbetena ansågs
att vattenbruksnäringar kunde få betydelse för landets ekonomi
och sysselsättning och att berörda myndigheter särskilt skulle uppmärksamma behovet av framtida skydd, speciellt längs kusterna
samt i sjöar och vattendrag med goda naturliga förutsättningar. I
tillståndsprövningen för ett vattenbruksföretag bör myndighetsutövaren främst tillse att det aktuella vattenområdet har en lämplig
beskaffenhet för det aktuella ändamålet, bl.a. behöver vattendragets
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ekologiska tålighet för vattenbrukets miljöeffekter beaktas. Fritidsfisket ansågs enligt prop. 1985/86:3 omfattas av friluftslivsintresset
i 3 kap. 6 § miljöbalken.
4.7.3

Myndighetens arbete med områden av riksintresse

Uppgifter i fråga om områden av riksintresse för yrkesfisket ska
lämnas av Havs- och vattenmyndigheten (se 2 § andra stycket 2
hushållningsförordningen).
Fiskeriverket, eller dåvarande fiskeristyrelsen, angav områden av
riksintresse för yrkesfisket första gången 1988. Motiven för detta
var då skydd av viktiga områden för fångst, reproduktion och
uppväxt som ansågs vara avgörande för näringen. Också ett antal
hamnar föreslogs vara av riksintresse. Arbetet genomfördes i en
arbetsgrupp där länens fiskenämnder och representanter för
näringen deltog. Uppgifterna reviderades år 1991. Utöver hamnar
föreslogs även 340 fångstområden, i genomsnitt 3–4 områden per län
med undantag för Västra Götaland där 257 fångsområden angavs.
Efter 1991 genomgick svenskt fiske stora strukturella förändringar, bland annat till följd av EU-inträdet. Genom de regler som
infördes ökade också efterhand tillgången på kunskap om fiskets
bedrivande genom rapporteringsskyldigheten som följde av den
gemensamma fiskeripolitikens kontrollförordning. En översyn av
riksintressena för yrkesfisket påbörjades år 2000 av Fiskerverket
och genomfördes i samråd med länsstyrelserna. Vid översynen
konstaterades att det fanns stora länsvisa skillnader i hur bestämmelserna tillämpats sedan 1991. Det stod också klart att föreslagna
fångstområden dåligt överensstämde med rådande förhållanden.
Utgångspunkten vid översynen var att tillämpa mer enhetliga
kriterier och peka ut områden som bättre svarade mot rådande förhållanden. Det alltmer ökande intresset för etablering av vindkraft
till havs samt förhållandet att rådande riksintresse i huvudsak omfattade kustvatten gjorde att det fanns ett behov av att också inkludera utsjöområden. Under översynsarbetet lämnades en hel del
synpunkter som efterlyste en starkare inriktning på skydd av resursen snarare än nyttjandet av densamma. Man menade att värdets
tyngdpunkt borde ligga på att skydda lek- och uppväxtområden
som är viktiga för de kommersiellt viktigare fiskbestånden. Det
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konstaterades dock att det för de flesta bestånd och områden saknades kunskap som gjorde det möjligt att göra sådana avgränsningar. Det är lättare att uppskatta bestånd i laxälvar och sjöar samt
vissa kustnära områden, eftersom fisket då bedrivs i ett relativt
avgränsat geografiskt område. Efter översynen påbörjade Fiskeriverket ett arbete med att revidera riksintressena.
En process för att se över riksintresse för yrkesfisket inleddes
2004 och avslutade 2006. Förslag på utgångspunkter och kriterier
för riksintressen samt en analys i geografiskt informationssystem,
GIS, remitterades till länsstyrelser, berörda myndigheter och intresseorganisationer i april 2004. De synpunkter som det remitterade
förslaget resulterade i var sedan utgångspunkt för en ny bedömning
som remitterades under våren 2005. De riksintressen som översynen 2006 resulterade i grundades i huvudsak på en ekonomisk
värdering av fångstområdena baserade på landningsvärden. Efter
remittering fastställdes nuvarande områden av riksintresse för
yrkesfisket och resultatet av översynen redovisades 2006-02-28 (se
Fiskeriverkets publikation Finfo 2006:1; Områden av riksintresse
för yrkesfisket). Efter 2006 har det inte etablerats någon process.
Rådande områden av riksintresse för yrkesfisket omfattar i
huvudsakligen fångstområden men även fiskhamnar har pekats ut
som riksintressanta. Fångstområdenas och hamnarnas ekonomiska
betydelse ingick i bedömningen. För att avgöra om ett visst område
är riksintressant baseras bedömningen på kriteriet om vad värdet i
första försäljningsledet är för de redovisade fångstmängderna. För
hamnar tas även hamnens fartygskapacitet och sammanlagd tonnage med. Samma ekonomiska kriterier används för att identifiera
inlandsvatten av riksintresse.
Havs- och vattenmyndigheten anger fångstområden av riksintresse per län. Bedömningen grundar sig på Fiskeriverkets tidigare arbete. Värdebeskrivningarna anger inom grova geografiska
avgränsningar ett förstahandsvärde av fiskefångsten för de viktigaste arterna. Den ekonomiska avkastningen anges också som ett
värde per kvadratkilometer. I havsområden används landningsvärdet (intäkterna från fiskets fångster) som en indikator för att
identifiera de viktigaste fångstområdena. Regional hänsyn har tagits
genom att landningsvärdena relaterades till de genomsnittliga
värdena för respektive område.
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Havs- och vattenmyndigheten har sedan bildandet 2011 inte
bedrivit något aktualitetsarbete med riksintresseområdena för
yrkesfisket. Enligt myndigheten bör områdena ses över och större
fokus bör läggas på att skydda sådana områden som utgör grunden
för själva verksamheterna. Från 2006 har rekryterings-, lek- och
vandringsområden i såväl havet som i inlandsvatten använts som
kriterier, dock har enbart ett fåtal sådana områden pekats ut. I
högre utsträckning bör viktiga funktioner i ekosystemet, vandringsvägar, lek- och rekryteringsområden vara värdekärnan.
Enligt Havs- och vattenmyndigheten innebär yrkesfisket och
fisken som resurs delvis motstående intressen. Fiskelagstiftningen
innehåller i sig inga bestämmelser om skydd mot andra motstående
intressen, t.ex. åtgärder eller verksamheter såsom vattenkraft, vågkraft eller vindkraft till havs. Inte heller har det på EU-nivå utsetts
geografiska fredade områden för viss fiskart. Enligt Havs- och
vattenmyndigheten uppfattning saknas det möjlighet att ge områden som bedöms vara av riksintresse för yrkesfiske ett långsiktigt
rättsligt skydd mot andra motstående intressen/verksamhetsutövningar genom bestämmelser i andra delar av miljöbalken eller andra
relevanta lagar. Inte heller kan de landområden som är av riksintresse för yrkesfisket, t.ex. landningshamnar eller hemmahamnar,
skyddas inom ramen för fiskelagstiftningen.

4.8

Naturvård

4.8.1

Bestämmelsen

Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden behandlas i 3 kap. 6 § miljöbalken (tidigare 2 kap. 6 § NRL). Den nuvarande bestämmelsen har följande lydelse.
Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse
från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden
eller med hänsyn till friluftslivet skall så långt möjligt skyddas mot
åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av
grönområden i tätorter och i närheten av tätorter skall särskilt beaktas.
Områden som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården
eller friluftslivet skall skyddas mot åtgärder som avses i första stycket.
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Enligt bestämmelsens första stycket ska mark- och vattenområden
samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän synpunkt
på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn
till friluftslivet så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan
påtagligt skada natur- eller kulturmiljön. Det innebär att sådana
åtgärder ska så långt möjligt undvikas som påtagligt skulle skada
värden i sådan natur- och kulturmiljö som har betydelse från allmän synpunkt och som inte kan återskapas eller ersättas om den en
gång förstörs. Uttrycket ”fysisk miljö i övrigt” är nytt i förhållande
till 2 kap. 6 § NRL. Tillägget skedde eftersom paragrafen även
skyddar kulturmiljön dvs. framför allt den bebyggda miljön och
landskapsbilden (se prop. 1997/98:45, del 2 s. 32).
Bestämmelsen i första stycket andra meningen innebär enligt
förarbetena (prop. 1997/98:45 del 2, s. 32–33) att bl.a. så kallade
gröna bälten och gröna kilar kring och i bebyggelsekoncentrationer
ska särskilt beaktas. Riksdagen antog 1995 (bet. 1995/96:BoU1,
rskr. 1995/96:30) propositionen 1994/95:230 Kommunal översiktsplanering enligt plan- och bygglagen, m.m. och därigenom infördes
en ändring så att även behovet av grönområden i tätorterna särskilt
ska beaktas.
Enligt andra stycket ska områden som är av riksintresse för
naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet skyddas mot
åtgärder som avses i första stycket.
4.8.2

Förarbeten

Av förarbetena (prop. 1985/86:3 s. 62–69) framgår att vissa områden för naturvård, friluftsliv och kulturvård representerar värden
som inte kan återskapas eller ersättas om de en gång förstörs. Det
aktualiserade behovet av skydd av särskilt värdefulla inslag i naturoch kulturmiljön berodde på långtgående förändring av natur- och
kulturmiljön till följd av industrialisering och urbanisering och
stordrift av bl.a. jord- och skogsbruket.
Ofta är bevarandevärdena gemensamma för naturvården, kulturmiljövården och friluftslivet, men i arbetet med den fysiska riksplaneringen hade friluftslivet behandlats skilt från naturvården i
övrigt, p.g.a. att i vissa fall kunde finnas motsättningar mellan friluftslivsintressena och naturvården. Vid tidpunkten för införandet
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av hushållningsbestämmelserna i lag ansågs det att denna skillnad
borde vara kvar. Inom ett område av betydelse från naturvårdssynpunkt ansågs bevarandevärdet ligga i t.ex. ett rikt fågelliv, en ovanlig flora eller en kombination av egenskaper som gör området
värdefullt för förståelsen av naturen. Bevarandevärdet hos ett område av intresse för friluftslivet ansågs hänga samman med goda
möjligheter till bad, fritt strövande i obebyggda områden, goda
förutsättningar för fritidsfiske, båtliv och camping, goda förutsättningar för vintersport o.d. Hos områden av betydelse för kulturmiljövården ansågs bevarandevärdet ofta ligga i äldre värdefull
bebyggelse eller i karaktären hos ett odlingslandskap med dess
kombination av brukningsformer inom jord- och skogsbruket,
bebyggelsens struktur, fornminnen och andra lämningar av äldre
bosättningar.
Naturvård ansågs innefatta skydd av värden i natur- och kulturlandskapet genom bevarande, hänsynstagande, skötsel och restaurering. Enligt förarbetena (prop. 1985/86:3 s. 63) kan naturvård
delas in i en vetenskaplig och en social del.
I förarbetena (prop. 1985/86:3 s. 68) ansågs staten ha ett särskilt
ansvar för utvecklingen när det gäller skyddsvärden som har få
motsvarigheter i landet eller i större natur- och kulturgeografiska
regioner, men även ha ett särskilt ansvar för sådana frågor i ett
internationellt perspektiv. Det ansågs dock inte lämpligt eller
praktiskt möjligt att i NRL konkret ange alla områden, miljöer och
objekt som har stora värden i ett nationellt perspektiv, eftersom en
sådan lagreglering skulle bli otymplig och stelbent. Värderingar av
vad som har skyddsvärde ändras efter hand varför det ansågs angeläget från regeringens håll att nya och förbättrade kunskaper på ett
smidigt sätt kan föranleda kompletteringar och ändringar i bedömningen av vilka områden, miljöer och objekt som är av riksintresse.
Regeringen såg framför sig att bestämmelsen skulle ge goda förutsättningar för det samarbete mellan statliga myndigheter och kommuner som behövs för att säkerställa från nationell synpunkt
viktiga skyddsvärden.
Av förarbetena (1986/86:3 s. 164) framgår att ett viktigt arbete
med att ta fram underlag redan genomförts under programskedet i
den fysiska riksplaneringen samt att underlagen hade behandlats av
kommunerna i kommunöversikter och markanvändningsplaner. De
statliga myndigheterna och kommunerna hade i stort kommit
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överens om hur områdenas värden skulle beaktas vid planläggning
och tillståndsprövning. Kännedomen om landets natur- och kulturvärden hade dock ökat avsevärt efter anspråken tagits fram, bl.a.
genom rikstäckande inventeringar beträffande t.ex. urskogar och
våtmarker. Dessa förbättrade kunskaper kan föranleda kompletteringar eller ändringar av de urval av områden som är av riksintresse.
Mot bakgrund av de ytterligare kunskaper som föreligger uppmanade regeringen naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet att
se över sitt kunskapsunderlag i fråga om de områden som myndigheterna anser bör omfattas av 6 § andra stycket till en översyn och
uppstramning av anspråken (1985/86:3 s. 165).
4.8.3

Myndigheternas arbete med områden av riksintresse

Uppgifter i fråga om områden av riksintresse för naturvården ska
lämnas av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten
inom sina ansvarsområden (se 2 § andra stycket 3 hushållningsförordningen).
Naturvårdsverket
Naturvårdens uppgift handlar både om att skydda och förvalta
värdefulla områden och arter och att möta människors behov av att
nyttja naturen och allt som naturen ger. Grunderna för naturvårdsarbetet är biologisk mångfald i bred betydelse, bevarandet av naturtyper och arter för ekosystemens långsiktiga hållbarhet och för
människans behov av naturupplevelser genom friluftsliv, naturstudier och estetiska värden i syfte att främja människors hälsa och
välbefinnande nu och i framtiden.
Havs- och vattenmyndigheten
Mark i förhållande till vatten och hav har i många fall tätt sammanlänkade intressen som behöver betraktas och bedömas i sin helhet
vid fysisk planering. Det har inte skett någon förändring av utpekade områden eller i synsätt kring vattenområden viktiga för
naturvården sedan Havs- och vattenmyndigheten bildades 2011.
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Enligt Havs- och vattenmyndigheten krävs ett nära och utvecklat
samarbete mellan Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten vid tillämpning av hushållningsbestämmelserna.
Naturvårdsverket lämnade de första uppgifterna om områden av
riksintresse för naturvård och friluftsliv år 1976. Därefter har urvalet av områden för naturvården tillsammans med länsstyrelserna
setts över vid två tillfällen, 1986–1989 och 1996–1999 (se Miljöprocessutredningens slutbetänkande SOU 2009:45, s. 118).
Sedan den fysiska riksplaneringens dagar har många av de områden som redovisats som riksintressen för naturvård blivit naturreservat och lagstiftningen till skydd för naturen har utvidgats och
skärpts i flera avseenden. Genom internationella överenskommelser
och inom ramen för EG:s fågel- och habitatdirektiv har värdefulla
områden fått förstärkt skydd. Dessa områden ingår nu i EU:s nätverk Natura 2000. Ett tillägg i 4 kap. 8 § miljöbalken har gett
Natura 2000-områdena status av riksintresse. Syftet med att göra
Natura 2000-områdena till riksintresse enligt 4 kap. var att tydliggöra EU-direktivens skyddskrav i det svenska regelverket.
En annan viktig förändring som skett är att geografiska informationssystem möjliggör tydligare beskrivning, validering, avgränsning och kvantifiering av områden.
Naturvårdsverket har utarbetat en handbok med allmänna råd
vid tillämpningen av 3 kap. 6 § andra stycket miljöbalken (Handbok 2005:5). Såväl Naturvårdsverket som Havs- och vattenmyndigheten tillämpar handboken.
Enligt Naturvårdsverkets handbok kan ett område vara av riksintresse för naturvården om det särskilt väl belyser viktiga skeden
av natur- och kulturlandskapets utveckling eller är ostört och inrymmer en stor mångfald av naturtyper. Det kan vara av särskilt
stort intresse om det hyser unika och hotade eller sårbara naturtyper eller arter, t.ex. ett rikt fågelliv, en ovanlig flora eller en kombination av egenskaper som gör området värdefullt för förståelsen
av naturen. Enligt handboken ska riksintresseområden för naturvård ha få motsvarigheter i regionen, i landet eller internationellt på
grund av särskilt höga naturvärden och områdena ska tillsammans
väl representera huvuddragen i svensk natur och vara representativa
exempel på de landskapstyper eller naturtyper som förekommer i
landet. Urvalet av områden ska belysa utvecklingen av landskapet
och visa mångfalden i naturen. Riksintresseområdena ska vara de
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största och mest sammanhängande områdena med de förekommande naturtyperna i regionen. Ett områdes samlade värde för
naturvården ökas av närheten mellan olika slags områden som tillsammans visar t.ex. ett historiskt utvecklingsförlopp eller en bildningsprocess. Värdet blir också större av kombinationer av intressanta företeelser från olika ämnesområden, såsom botanik,
limnologi, geovetenskap och kulturhistoria.
Naturvärdena i riksintresseomådena grupperas i fem huvudkriterier. Till grund för urval av huvudkriterierna finns ett antal
stödkriterier (se handboken, bilaga 3, s. 91–94). Dessa ska ses som
de faktorer och förhållanden som ger stöd för urvalet av områden
av riksintresse, samt avgränsningen av dessa och eventuella delområden. Stödkriterierna anger förhållanden som kan mätas eller
anges konkret, medan huvudkriterierna är mer kvalitativa och generella.
Naturvårdsverkets bedömda områden av riksintressen beskrivs i
normalfallet av ett registerblad som utgör en värdebeskrivning av
området. Registerbladen ajourhålls vid länsstyrelserna. Registerbladet innehåller bl.a. uppgifter om områdenas areal, kommuntillhörighet, naturvärden och förutsättningar för bevarande. Länsstyrelsen upprättar registerbladen och uppdaterar dem.
Enligt handboken, s. 14 är bra registerblad betydelsefulla både för
att värdera bl.a. påtaglig skada-bedömningen i tillämpningen av
bestämmelserna i den fysiska planering och i prövningsärenden men
de har också stor betydelse för kommunernas beskrivning av riksintresseområden i översiktsplanen.
En viktig förutsättning för att natur- och friluftslivsvärdena ska
kunna bibehållas är att de är angivna tydligt i registerbladen. För
detta krävs tydliga områdes- och värdebeskrivningar, mål för
bevarandet och en precisering av de verksamheter som kan skada
värdena. Länsstyrelserna svarar för innehållet i registerbladen.
Dessa ingår sedan i det planeringsunderlag som länsstyrelsen ska
förse kommunerna med inför deras fysiska planering. Beskrivningarna av områden och övriga relevanta fakta som dokumenteras
i registerbladen bör uppdateras kontinuerligt, efterhand som ny
kunskap tillkommer.
För att uppdatera registerbladen använder länsstyrelserna bl.a.
naturvårdsprogram för respektive län och kommun samt andra
viktiga underlag som producerats i samband med nationella inven-
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teringar, t.ex. kring våtmarker, skyddsvärda statliga skogar, nationellt särskilt värdefulla sjöar och vattendrag m.m. Naturvårdsverkets
inventeringar kompletterats med avstämningar med länsstyrelser
och kommuner.
Enligt Naturvårdsverkets handbok 2005:5 anger det första
stycket i paragrafen att hänsyn som ska tas till alla områden med de
kvaliteter som anges. Första stycket kräver en långtgående ansvarstagande. I många län finns t.ex. områden av allmän betydelse redovisade i länsvisa naturvårdsinventeringar eller i planer och program.
Skydd mot åtgärder som kan skada naturmiljön utanför utpekade
områden bevakas i första hand av länsstyrelser och kommuner,
eftersom det då i de flesta fall rör sig om lokala eller regionala
naturvärden.
Havs- och vattenmyndigheten kommer att tillämpa bestämmelserna i 3 och 4 kap. miljöbalken i kommande havsplanering.

4.9

Friluftslivet

4.9.1

Bestämmelsen

Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse för friluftslivet behandlas i 3 kap. 6 § miljöbalken (tidigare
2 kap. 6 § NRL). Se avsnitt 4.8.1.
4.9.2

Förarbetena

För övergripande uttalanden i förarbetena se avsnitt 4.8.2.
Vilka områden som ansågs attraktiva för friluftslivet ansågs bl.a.
bero på vilken mångfald det fanns i natur- och kulturmiljön tillsammans med kombinationen av olika natur- och bebyggelsetyper i
området (prop. 1986/86:3 s. 63). Andra faktorer som ansågs ha
betydelse för friluftslivet var områdets läge, landskapsbilden, intresseväckande företeelser och områdets kapacitet för friluftslivsutnyttjande med hänsyn till storlek, attraktivitet, tålighet mot störningar och slitage m.m. Variationsrikedomen, särskilt genom inslag
av vatten och våtmarker liksom växlingar mellan skog och öppen
mark ansågs också vara stor betydelse. Pga. urbaniseringen hade
lämpliga områdena för rekreation och friluftsliv minskat och då
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stadsbyggandet väntades få en inriktning mot förtätning och komplettering framhölls att ett ökat exploateringsanspråk torde komma
att riktas mot friområden och parker.
4.9.3

Myndigheternas arbete med områden av riksintresse

Uppgifter i fråga om områden av riksintresse för friluftslivet ska
lämnas av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten
inom sina ansvarsområden (se 2 § andra stycket 3 hushållningsförordningen).
Naturvårdsverket lämnade de första uppgifterna om områden av
riksintresse för naturvård och friluftsliv år 1976.
I regleringsbrevet för 2012 fick Naturvårdsverket i uppdrag att
göra en översyn av vilka områden som bedöms vara av riksintresse
för friluftslivet enligt 3 kap. 6 § miljöbalken, särskilt med beaktande av de långsiktiga behoven av tätortsnära natur. Översynen
genomfördes i samråd med Havs- och vattenmyndigheten och länsstyrelserna. Regeringsuppdraget redovisades till regeringen i juni
2014 (Naturvårdsverkets ärendenummer NV-00295-12). Flera nya
områden och justeringar av gränsdragningar i befintliga områden
finns i underlaget.
Enligt Naturvårdsverket (skrivelsen, s. 11) är utgångspunkten
för att ett område ska bedömas som riksintresse för friluftslivet är
att området har så stora friluftsvärden på grund av särskilda naturoch/eller kulturkvaliteter och tillgänglighet för allmänheten, att det
är eller kan bli attraktivt för besökare från hela eller en stor del av
landet eller utlandet.
Vidare bör områden av riksintresse för friluftsliv vara områden
som är viktiga för många människors friluftsliv och att de kan
nyttjas ofta och mycket. Denna utgångspunkt gäller framförallt för
de tre storstadregionerna, där behovet av tätortsnära natur särskilt
ska beaktas. Där kan det finnas områden som är av nationellt
intresse och som nyttjas ofta och mycket.
Enligt Naturvårdsverkets skrivelse, Redovisning av regeringsuppdrag om översyn av områden av riksintresse för friluftslivet,
s. 11–13, anges följande huvudkriterier tillsammans med ett stort
antal stödkriterier:
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 Områden med särskilt goda förutsättningar för berikande upplevelser i natur- och/eller kulturmiljöer.
 Områden med särskilt goda förutsättningar för friluftsaktiviteter och därmed berikande upplevelser.
 Områden med särskilt goda förutsättningar för vattenanknutna
friluftsaktiviteter och därmed berikande upplevelser.
I samband med bildandet av Havs- och vattenmyndigheten överfördes riksintresseansvaret för naturvården och friluftslivet med avseende på vatten- och havsområden till myndigheten från Naturvårdsverket. Det har inte skett någon förändring av utpekade
områden sedan Havs- och vattenmyndigheten bildades och inga
egna kriterier har formulerats. Havs- och vattenmyndigheten har
dock samverkat med Naturvårdsverket i översynen av områden av
riksintressen.
Enligt Naturvårdsverket (skrivelsen, s. 14) har översynen medfört att det nu finns ett uppdaterat och reviderat förslag till områden av riksintresse för friluftsliv utifrån ny kunskap och aktuella
förhållanden. För varje förslag till område av riksintresse för friluftslivet finns nu också uppdaterade och aktuella värdebeskrivningar och aktuella kartor.
Länsstyrelser lämnar underlag till Naturvårdsverket och Havsoch vattenmyndigheten efter dialog med kommuner och intresseorganisationer. Naturvårdsverket samråder med Boverket och
andra berörda myndigheter innan myndigheten lämnar sin bedömning av riksintressen.
Havs- och vattenmyndigheten har i samverkan med Naturvårdsverket utvecklat processen i den senaste översynen av områden av
riksintressen för friluftslivet.
Naturvårdsverket har i den senaste översynen enligt regeringsuppdraget anpassat och utvecklat kriterierna efter ny kunskap som
tillkommit sedan 1989–1990 när myndigheten senast pekade ut
områden.
Skydd mot åtgärder som kan skada miljön för friluftslivet utanför utpekade områden bevakas i första hand av länsstyrelser och
kommuner, eftersom sådana frågor i de allra flesta fall rör sig om
lokala eller regionala värden.
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4.10

Kulturmiljövård

4.10.1

Bestämmelsen

Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras kulturvärden behandlas i 3 kap. 6 § miljöbalken (tidigare 2 kap. 6 § NRL). Se avsnitt
4.8.1.
4.10.2

Förarbeten

För övergripande uttalanden i förarbetena se avsnitt 4.8.2.
Det i förarbetena föreslagna skyddet för kulturminnesvårdens
intressen syftade till att det ska vara möjligt att slå vakt om ett brett
urval av skyddsvärda miljöer och objekt såväl på landsbygden som i
tätorterna och främja det skyddsvärda i ett större sammanhang.
Tidigare hade den kulturhistoriska byggnadsvården främst varit
inriktad på vården av enstaka och särskilt värdefulla objekt, men
under efterkrigstiden uppmärksammades värden som finns bevarade i sammanhängande kulturmiljöer vid sidan av den traditionella
monument- och objektvården. En annan viktig förändring var att
urvalet av objekt och miljöer inte är en fråga för enbart experter,
utan allt större vikt fästes vid vad allmänheten uppfattade som
värdefullt. I rapporten (SOU 1971:75) Hushållning med mark och
vatten underströks hur viktigt det är att vidga intresset från unika
företeelserna till de karakteristiska.
4.10.3

Myndighetens arbete med områden av riksintresse

Uppgifter i fråga om områden av riksintresse för kulturmiljövården
ska lämnas av Riksantikvarieämbetet (se 2 § andra stycket 4 hushållningsförordningen).
Riksantikvarieämbetets urval av områden av riksintresse har sitt
ursprung i den fysiska riksplaneringen men det nuvarande urvalet
gjordes till största delen 1987 (se Miljöprocessutredningens slutbetänkande SOU 2009:45, s. 119).
Vad gäller kriterierna för bedömningen av om ett område är av
riksintresse för kulturmiljövården, har dessa egentligen inte ändrats
i någon större utsträckning utan snarare förtydligats genom åren.
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Kriterierna har bl.a. specificerats med avseende på innebörden av
riksintressant kulturhistoriskt sammanahang och hur detta återspeglas i landskapet. En konsekvens av detta är att kraven är högre
på att områdena ska ha tydliga fysiska uttryck för de delar av samhällsutvecklingen som de representerar.
Inom ramen för Riksantikvarieämbetets utvecklingsprojekt
Kulturmiljövårdens riksintressen 2012–2013, har modellen för riksintressebeskrivning setts över och i viss mån reviderats. Underrubrikerna Motivering och Uttryck för riksintresset kvarstår men
med utvecklade och preciserade krav på vilka aspekter som ska
anges under respektive underrubrik. Den tidigare underrubriken ”I
riksintresset ingår även” har strukits, vilket innebär att vid kommande översyner finns behov av att ta ställning till om de därunder
tidigare listade företeelserna ska utgå ur eller inlemmas i riksintresset.
Under de senaste åren har Riksantikvarieämbetet, tillsammans
med främst Boverket och länsstyrelserna arbetat för att klargöra
vad som gäller vid hanteringen av riksintressen för kulturmiljövården. En handbok har utarbetats och utbildningsinsatser sker
löpande. De förväntade effekterna av detta är en mer enhetlig och
rättssäkrare tillämpning och en ökad förståelse av riksintressenas
innebörd.
Riksintressen för kulturmiljövården är ett urval av miljöer som
ska representera hela landets 10 000-åriga historia från stenålder till
nutid. Runt om i landet har lämnats uppgifter om cirka 1 700
områden av riksintresse för kulturmiljövård enligt 3 kap. miljöbalken. Därutöver anges direkt i miljöbalkens 4 kap. ett antal större
områden vilka i sin helhet är av riksintresse med hänsyn till deras
natur- och kulturvärden.
Riksantikvarieämbetet har inte utarbetat några absoluta kriterier
som måste vara uppfyllda för att ett område ska kunna klassas som
ett riksintresse. I stället grundar sig bedömningen av ett riksintresse för kulturmiljövården på landskapets fysiska innehåll och
egenskaper (objekt, karaktärsdrag, strukturer, funktioner och samband) med avseende på möjligheten att därigenom utläsa och förstå
väsentliga delar av samhällets kulturhistoriska utveckling. Sammantaget ska kulturmiljövårdens riksintressen ge en övergripande bild
av samhällets historia och således belysa ett brett spektrum av tidsperioder, utvecklingsskeden, händelser, verksamheter och aktivi-
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teter samt regionala förutsättningar och kulturella perspektiv som
har varit av betydelse för samhällsutvecklingen. Riksintressets utbredning innefattar inte, till skillnad från exempelvis världsarven,
någon skydds- eller buffertzon.
Riksintressebeskrivningen som upprättas i samband med Riksantikvarieämbetets utpekande av anspråket, ger en övergripande
utgångspunkt för hur riksintresset kan beaktas och vidareutvecklas.
En beskrivning av ett riksintresse ska fungera vägledande i en
planeringssituation. Riksintressebeskrivningen ska därför ange det
riksintressanta kulturhistoriska sammanhang som präglat området
men också tydliggöra vad i landskapet som är viktigt för läsbarheten, dvs. upplevelsen och förståelsen, av dess kulturhistoriska utveckling. Beskrivningen behöver som regel preciseras i exempelvis
översikts- och detaljplan för att tydliggöra riksintressets innebörd
och avgränsning vid olika former och nivåer av samhällsutveckling.
Urvalet av områden av riksintresse är inte en gång för alla givet
utan ska kunna omprövas i takt med utvecklingen av ny kunskap
och förändrade synsätt. Tillägg, avstående eller ändringar av riksintresseanspråk ska dock ske med stor omsorg och endast då där
finns goda skäl.
Riksantikvarieämbetet ansvarar för att, efter samråd med Boverket och berörda länsstyrelser, lämna uppgifter om områden som
bedöms vara av riksintresse för kulturmiljövården. Om länsstyrelsen bedömer att ett anspråk ska ändras, avstås eller att ett nytt
anspråk ska utpekas ska länsstyrelsen skicka förslag på reviderat
eller nytt anspråk till Riksantikvarieämbetet. Förslaget ska även
skickas till Boverket för kännedom. Förslaget ska innehålla en
redogörelse för skälen till ändring, avstående eller utpekande av
anspråket samt eventuell ny avgränsning.
Alla ändringar av riksintressebeskrivningen och sådana ändringar av avgränsningen som påverkar riksintressebeskrivningen
bedöms av Riksantikvarieämbetet. Förslag om att avstå eller att
peka ut ett nytt anspråk bedöms av Riksantikvarieämbetet i samråd
med Boverket. Sådana justeringar av avgränsningen som inte medför någon ändring av anspråket hanteras av länsstyrelsen, och
kräver inte Riksantikvarieämbetets formella ställningstagande.
Riksantikvarieämbetet ska dock underrättas.
De insatser med översyn och revidering av kulturmiljövårdens
riksintressen som pågått vid Riksantikvarieämbetet och läns-
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styrelserna 2012–2014, har visat på ett behov av att även uppdatera
det samlade urvalet. Ett sådant arbete måste emellertid ske
successivt och med försiktighet för att resultatet ska fungera över
tid. Det kan konstateras att vissa områden helt eller delvis inte
längre kan anses som riksintressanta för att de påverkats negativt
genom exempelvis ovarsam exploatering eller ohävd och förfall.
Vissa områden av riksintresse kan också ifrågasättas med avseende
på den bedömning som gjordes vid utpekandet. Å andra sidan finns
också ett behov av ytterligare nya riksintressen som representerar
tidigare förbisedda kulturhistoriska skeenden och händelseförlopp.
Befintliga riksintressen kan dessutom behöva utvecklas med avseende på hur de återspeglar fler perspektiv på den kulturhistoriska
utvecklingen. Även om sådana justeringar av urvalet behöver göras
kommer detta, enligt Riksantikvarieämbetets bedömning, att ske
utan att det sammanlagda antalet och utbredningen av riksintressena
radikalt förändras. Därmed kan sägas att det reella behovet motsvaras av dagens situation vad gäller omfattning, ehuru inte helt vad
gäller inriktning och innehåll.
I flera lagstiftningar utöver miljöbalken finns krav på att hänsyn
ska tas till bl.a. kulturmiljön, exempelvis kulturmiljölagen, planoch bygglagen, skogsvårdslagen, väglagen, lagen om byggande av
järnväg samt minerallagen. Möjligheter till formellt juridiskt skydd
finns i områdesskyddbestämmelserna gällande såväl kultur- som
naturreservat, men även i kulturmiljölagens bestämmelser om byggnadsminnen eller fornlämningar samt plan- och bygglagens detaljplan och områdesbestämmelser. Fördelarna med dessa juridiska
skydd är att de möjliggör en tydlighet i regleringen av främst vad
som inte får ske med de skyddade objekten och miljöerna samt – för
kultur- och naturreservat – vilka förvaltande insatser som krävs för
att deras värden ska upprätthållas.
Enligt Riksantikvarieämbetet är nämnda skyddsformer dock
inte alltid möjliga, lämpliga eller tillräckliga för att tillgodose ett
riksintresse. Kulturmiljövårdens riksintresseområden är ofta komplexa och mångfacetterade till sin karaktär. Om enbart objekten
skyddas kan det uppstå ett pedagogiskt problem med en polarisering som följd, där de ”skyddsvärda” delarna betraktas som statiska
och hinder för utveckling, medan övriga delar missförstås som
umbärliga och ignoreras. Detta gynnar inte en långsiktigt hållbar
utveckling.
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Bestämmelserna enligt 3 kap. 6 § första stycket miljöbalken
gäller kulturmiljön i stort, dvs. alla miljöer som har betydelse från
allmän synpunkt på grund av sina kulturvärden. Kulturmiljön ska
tas till vara och bidra till ett hållbart samhälle med goda livsmiljöer.

4.11

Värdefulla ämnen eller material

4.11.1

Bestämmelsen

Värdefulla ämnen eller material behandlas i 3 kap. 7 § miljöbalken
(tidigare 2 kap. 7 § NRL). Den nuvarande bestämmelsen har följande
lydelse.
Mark- och vattenområden som innehåller värdefulla ämnen eller material
skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra
utvinningen av dessa.
Områden som innehåller fyndigheter av ämnen eller material som är
av riksintresse skall skyddas mot åtgärder som avses i första stycket.

Syftet med bestämmelsen är att ge möjlighet till framtida utvinning
av sådana ämnen och material som bedöms som särskilt viktiga från
samhällsekonomiska utgångspunkter och för att markera detta har
det föreskrivits att det ska vara fråga om ”värdefulla ämnen eller
material”. Utvinning av dessa ämnen behöver inte alltid vara omedelbart aktuell. Bestämmelsens utformning medför att de områden
som omfattas i avvaktan på utvinning kan användas för ändamål
som inte hindrar eller påtagligt försvårar en framtida utvinning.
Med påtaglig försvåra avses i denna bestämmelse dels åtgärder som
gör själva fyndigheterna svårtillgängliga, t.ex. ett beslut om att
bevara ett naturområde där mineral förekommer, dels åtgärder,
t.ex. bostadsbebyggelse, som försvårar en pågående eller framtida
utvinning, se prop. 1985/86:3 s. 165–166.
Enligt andra stycket ges ett starkare skydd för områden som
inrymmer sådana ”fyndigheter” av ämnen och material som är av
riksintresse. Skyddet avser främst fyndigheter av sådana ämnen
eller material som är eller bedöms kunna bli av stor betydelse för
landets försörjningsberedskap (se prop. 1985/86:3 s. 166 och prop.
1997/98:45, del 2 s. 33).
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Förarbeten

Med mark- och vattenområden som innehåller värdefulla ämnen
eller material avses enligt förarbetena (prop. 1985/86:3 s. 165 och
prop. 1997/98:45 del 2, s. 33) endast sådana råvaruförekomster som
finns i marken eller under sjö- och havsbottnen, dvs. i huvudsak
mineralråvaror, men inte skog eller andra resurser som finns i stora
mängder eller är allmänt förekommande. I förarbetena (prop.
1985/86:3 s. 69–72) framhölls att det är angeläget att områden som
innehåller kända tillgångar på värdefulla ämnen eller material som
av stor betydelse i ett nationellt perspektiv skyddas mot åtgärder
som kan förhindra eller försvåra ett framtida utnyttjande av den
ifrågavarande resursen, bl.a. industrimaterial, järn- och sulfidmalmer, mineralråvaror på havsområdenas bottnar samt bl.a. torvutvinning för energiändamål. Malmer och mineraler ansågs vara av
särskild betydelse ur beredskapssynpunkt då det i en krissituation
kan behövas en sådan inhemsk produktion samt utgöra en viktig
samhällsekonomisk resurs. Det ansågs att viss verksamhet och
bebyggelse därför borde undvikas i områden med viktiga råvarutillgångar eftersom de kan förhindra eller försvåra ett senare
utnyttjande av resurserna, eftersom en god hushållning innebär att
känsliga verksamheter inte lokaliseras i omedelbar anslutning till
råvaruförekomster för vilka en senare brytning har rimlig sannolikhet.
Frågan om att reservera mark- och vattenresurser för mineralutvinning behandlades inte särskilt ingående i den fysiska riksplaneringen (prop. 1985/86:3 s. 70). I rapporten Hushållning med
mark och vatten 2 framhölls dock att det kan vara ett nationellt
intresse att säkerställa att vissa mineraltillgångar kan utvinnas i
framtiden och att det därför kan finnas anledning att i en ny planoch bygglag öppna möjlighet att skydda sådana områden som från
nationell synpunkt är särskilt lämpade för utvinning av mineralråvaror så att de inte tas i anspråk för andra verksamheter.
I förarbetena (prop. 1985/86:3 s. 165–166) förutsågs att andra
än statliga myndigheter, t.ex. privata företag, kan tänkas hävda att
vissa fyndigheter ska behandlas som riksintressen enligt bestämmelsen. Syftet med bestämmelsen var främst att ge stöd för de
samhällsplanerande organen att kunna slå vakt om möjligheterna
att exploatera viktiga malm- och mineraltillgångar, torvtillgångar
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m.m. genom att undvika etablering av verksamheter som kan
hindra eller påtagligt försvåra en från samhällets synpunkt önskvärd utvinning. Bestämmelsen avsåg därför att främja ett konstruktivt samarbete mellan företrädare för utvinningsintressena och
berörda kommuner, eftersom det i hög grad också ligger i de
berörda företagens intresse att medverka till att kommunerna tidigt
får del av kunskapsunderlag kring utvinning.
Enligt förarbetena ankom det, som ovan nämnts, på berörda
statliga myndigheter att tillhandahålla det underlag som behövs för
att tillämpningen ska fungera. Trots att dessa frågor inte hade
behandlats inom ramen för den fysiska riksplaneringens programoch planeringsskeden, fanns det ett omfattande inventeringsmaterial som kunde ställas samman som underlag för planläggning
och tillståndsprövning. I länsstyrelsernas ansvar för tillsynen över
naturresurshushållningen i länen ansågs ligga att med ledning av
myndigheternas underlag sammanställa ytterligare vägledning för
planering och tillståndsprövning som behövs beträffande sådana
områden inom respektive län.
4.11.3

Myndighetens arbete med områden av riksintresse

Uppgifter i fråga om områden som innehåller fyndigheter av
ämnen eller material som är av riksintresse ska lämnas av Sveriges
geologiska undersökning (se 2 § andra stycket 5 hushållningsförordningen).
Vid införandet av NRL var det länsstyrelserna som till en början
tog fram länsvisa förslag på fyndigheter som länsstyrelsen ansåg
borde vara av riksintresse, bl.a. fyndigheter av natursten, bergmaterial resp. industrimineral. Sveriges geologiska undersökning
(SGU), tillsammans med Statens Naturvårdsverk (SNV) och länsstyrelserna gick igenom dessa länsvisa förslag innan SGU och SNV
gemensamt, efter samråd med länsstyrelsen, tog länsvisa beslut om
vilka fyndigheter som skulle vara av riksintresse enligt 2 kap. 7 §
andra stycket NRL i respektive län.
1991 tog SGU beslut om områden av riksintressen för malmfyndigheter. Alla dåvarande gruvor i drift var sådana områden som
beslutades vara riksintressanta fyndigheter enligt 2 kap. 7 § andra
stycket NRL (SGU dnr 41-66/91). Övriga utmål (dvs. gruvor som
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inte var i drift) pekades samtidigt ut enligt 2 kap. 7 § första stycket
NRL. Totalt omfattas cirka 125 fyndigheter i Sverige som riksintressen enligt dessa beslut.
SGU har hittills lämnat uppgifter om 141 fyndigheter av värdefulla ämnen eller material av riksintresse. Av dessa har 84 detaljavgränsats och märkts ut på karta, medan övriga har lägesbestämts
med en centrumkoordinat. SGU arbetar fortlöpande med att komplettera dessa.
SGU:s kriterier, som togs fram för cirka 20 år sedan, innebär att
ett riksintressant område ska:
1. ha en från försörjningsberedskapssynpunkt stor betydelse för
landet,
2. vara väldokumenterad,
3. uppfylla speciella krav på materialegenskaper,
4. förekomma i begränsad omfattning men dock vara så stor att
den även på lång sikt kan försörja hela eller delar av landet med
material, eller
5. ha betydelse för landets försörjning i ett avspärrningsläge.
SGU har i praxis föreslagit områden av riksintressen som byggt på
två kriterier, vanligtvis kriterie nr 2 och nr 3. De fem urvalskriterierna är delvis svåra att applicera på samtliga aktuella ämnen
och material. T.ex. har behovet av riksintresseområden för bergmaterial aktualiserat genom arbetet med miljökvalitetsmålet
Grundvatten av god kvalitet, eftersom bergmaterial och havssand
numera behöver användas i allt större utsträckning som ersättning
för naturgrus. För SGU har det i revideringsarbetet varit viktigt för
att bibehålla andemeningen i hushållningsbestämmelsernas förarbeten. SGU har därför den 22 juni 2015 beslutat om nya kriterier
för bedömningen av områden av riksintresse för ämnen eller
material.
De nya kriterier, vilka SGU vill grunda ett beslut att peka ut ett
område med en fyndighet av ett ämne eller material som riksintresse, är följande:
1. ämnet eller materialet har betydelse för samhällets behov,
2. ämnet eller materialet har särskilt värdefulla egenskaper, och
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3. området innehållande fyndigheten av ämnet eller materialet är
väl avgränsat, undersökt och dokumenterat.
Alla ovanstående kriterier ska vara uppfyllda för att bedöma en
fyndighet som riksintresse.
Förutom nya kriterier har SGU utarbetat förbättringsåtgärder.
Åtgärderna syftar till att få större transparans i processen, att större
vikt läggs vid värdebeskrivningarna samt att besluten ska bli mer
lättförståeliga.
Detaljavgränsning av ett område av riksintresse innebär att
fyndighetens utbredning preciseras genom att området ritas in på
en karta med tillhörande koordinater. Detta underlättar för länsstyrelser och kommuner, dels i planprocessen och dels för att göra
en avvägning när ett område är av riksintresse för flera ändamål.
Som ovan nämnts har SGU främst bedömt områden av riksintresse som byggt på två av de gamla kriterierna, vanligtvis kriterierna 2 och 3. I ökad utsträckning har myndigheten vid avgränsningar kommit att inte bara beakta, utan även tydligt beskriva
fyndighetens betydelse för landets försörjningsberedskap och
ämnets eller materialets värde för samhället. SGU lägger stor vikt
vid att underlaget är välunderbyggt och att värdebeskrivningen är
lättillgänglig och begriplig även för icke-geologer.
SGU tar årligen fram en prioriteringslista med områden/objekt
som myndigheten planerar att hantera under kommande år. Objekt
kan föreslås av extern part men prioritering och bedömning görs av
SGU utifrån objektets förutsättningar. I SGUs databas ”Malm och
mineral” finns drygt 850 kända, helt eller delvis dokumenterade,
fyndigheter där flera kan komma att bedömas vara områden av
riksintresse.
Varje objekt dokumenteras enligt checklista som följer kriterierna. SGU tar fram geologiskt underlagsmaterial för fyndigheten.
Efter kartritning och koordinatsättning med arealberäkning på
SGU remitteras förslaget. Samtliga handlingar skickas på remiss till
länsstyrelsen och Boverket. Handlingarna översänds också till
berörd kommun och i de fall en fyndighet som erfordrar tillstånd
enligt minerallagen till Bergsstaten. Slutligen fattas beslut och
expediering sker. Beslutet skickas till berörd länsstyrelse med kopia
till Boverket och kommunen samt i förekommande fall Bergsstaten.
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Eftersom det i förarbetena till miljöbalken (prop. 1997/98:44,
Del 2, s. 33) anges att ämnen och material som finns i stora
mängder och är vanligt förekommande, inte kan komma i fråga
som riksintresse samt att materialet ska vara av nationellt intresse,
uppstår svårigheter med bl.a. bergtäkter och sandavlagringar.
I Sverige finns i huvudsak tre större malmprovinser, Norra
Norrbotten, Skelleftefältet samt Bergslagen i Mellansverige. SGU
har pekat ut områdena ”Skelleftefältet västra”, ”Skelleftefältet
mellersta” samt ”Skelleftefältet östra” enligt 3 kap. 7 § första stycket
miljöbalken. Dessa ska så långt möjligt skyddas mot åtgärder som
påtagligt kan försvåra utvinningen av dessa. Dessa områden är
mycket viktiga ur försörjningssynpunkt och av största vikt för
gruvnäringen från en nationell utgångspunkt. Områdena är unika i
Sverige dels på grund av geologin, dels på grund av omfattningen av
den gruvdrift som bedrivs och som bedrivits sedan lång tid. Områdenas potential för framtida gruvdrift är också unik för landet.
Fyndigheterna som finns inom områdena representerar värden i
mångmiljardklassen.

4.12

Anläggningar för industriell produktion

4.12.1

Bestämmelsen

Mark- och vattenområden som är särskilt lämpliga för anläggningar
för industriell produktion behandlas i 3 kap. 8 § miljöbalken (tidigare
2 kap. 8 § NRL). Den nuvarande bestämmelsen har följande lydelse.
Mark- och vattenområden som är särskilt lämpliga för anläggningar för
industriell produktion, energiproduktion, energidistribution, kommunikationer, vattenförsörjning eller avfallshantering skall så långt
möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten
eller utnyttjandet av sådana anläggningar.
Områden som är av riksintresse för anläggningar som avses i första
stycket skall skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra
tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna.

Bestämmelsen syftar till att ge skydd för mark- och vattenområden
som på grund av sin beskaffenhet eller sitt läge är särskilt lämpliga
för anläggningar som behövs för vissa viktiga och nödvändiga
funktioner i samhället. Det är enligt förarbetena (prop. 1985/86:3
s. 167 och prop. 1997/98:45 del 2 s. 34.) bl.a. fråga om att slå vakt
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om sådana lägesbundna naturresurser som är mindre vanligt förekommande och som därför gör vissa mark- och vattenområden
särskilt lämpade för sådana anläggningar.
Bestämmelsen i första stycket innebär att man vid prövningen
ska ta hänsyn till områden av angivet slag genom att t.ex. inte
planera för eller lämna tillstånd till sådana verksamheter inom eller i
närheten av områdena, som kan hindra eller påtagligt försvåra ett
utnyttjande av dessa för ändamål som anges i stadgandet. Bestämmelsen innebär krav på hänsyn från andra verksamheter, så att
anläggningarna också kan brukas på ett rationellt sätt. Det innebär
t.ex. att åtgärder som kan försvåra driften av anläggningen inte bör
tillåtas i anläggningens närhet. Om exempelvis bostadsbebyggelse
tillåts intill ett område som är avsett för en flygplats, kan detta
begränsa möjligheterna att utnyttja flygplatsen, eftersom hänsyn
måste tas till bullerstörningar för de boende. Liksom de övriga hushållningsbestämmelserna innebär bestämmelsen inte något förbud
mot ändring av markanvändningen inom de skyddade områdena.
Om förändringar medges bör användningen emellertid anpassas så
att några störningar av betydelse för den avsedda anläggningen inte
uppkommer. Som exempel nämns i förarbetena (prop. 1985/86:3
s. 167) att bebyggelse bör kunna medges inom områden som berörs
av planerade kraftledningar eller gasledningar under förutsättning
att bebyggelsen inte förläggs inom det område som direkt avses för
anläggningen eller att inte t.ex. säkerhetsskäl eller andra liknande
skäl lägger hinder i vägen för nybebyggelse i anläggningens närhet.
Sammanfattningsvis kan försvårande åtgärder uppkomma genom
såväl bevarandeintressen som konkurerande exploateringar.
Paragrafens andra stycke innehåller bestämmelser till skydd för
mark- och vattenområden som är av riksintresse för de anläggningar som räknas upp i paragrafen.
Med uttrycket riksintresse i detta sammanhang avses bl.a.
”anläggningar som ingår i ett större sammanhängande system av
nationellt eller i vissa fall regionalt intresse”, se prop. 1985/86:3
s. 168.
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Förarbeten

I förarbetena (prop. 1985/85:3 s. 75) framhölls att vissa typer av
anläggningar är starkt beroende av naturförutsättningarna på en
viss plats. bl.a. tillgången till en djuphamn eller förutsättningarna
att utvinna vindkraft i större skala. Även områden med andra särskilt gynnsamma fysiska förutsättningar för vissa typer av anläggningar, t.ex. i fråga om topografi, berggrundens beskaffenhet, tillgång till processvatten eller möjligheten att omhänderta spillvatten,
ansågs kunna ges ett skydd genom bestämmelserna.
Tekniska system för transporter och ledningssystem kräver
kontinuitet och sammanhang för att de ska fungera på ett rimligt
och ekonomiskt sätt. I förslaget till ny plan- och bygglag föreslog
PBL-utredningen en bestämmelse om att det vid plan- och tillståndsbeslut särskilt ska beaktas att flygplatser, hamnar, sjötrafikleder, vägar och ledningar kan komma till stånd i den utsträckning
som behövs med hänsyn till trafikförsörjningen eller behovet av
ledningar mellan eller inom regioner (se prop. 1985/85:3 s. 74).
I förarbetena konstateras att strategiskt viktiga passager, som
medför stora tekniska och samhällsekonomiska fördelar för uppbyggnaden av det regionala vägnätet, kan anses vara av nationell
betydelse och således ska kunna säkerställas för vägändamålet med
stöd av den aktuella bestämmelsen, dvs. vara riksintressen. Även
andra typer av anläggningar som behövs för att uppfylla regionala
behov kan anses vara så viktiga att få till stånd att det är en angelägenhet för hela landet. Det kan t.ex. gälla avfallsanläggningar och
tekniska försörjningssystem som är nödvändiga för en regions
utveckling. (se prop. 1985/86:3 s. 77–78).
Enligt förarbetena (prop. 1985/86:3 s. 167) bör staten ha ett avgörande inflytande över anläggningar m.m. som är av nationell
betydelse så att dessa kan komma till stånd och användas på ett för
hela landet lämpligt sätt. Ett ställningstagande från statens sida
innebär emellertid inte att staten tagit slutlig ställning till att en viss
anläggning får utföras i det berörda området, utan sådan fråga får
prövas i annan ordning. Bestämmelserna innebär således att staten
ges möjlighet att se till att markreservation görs för ett visst ändamål, men därav följer inte automatiskt att kommunen tvingas godta
ett visst företag på den aktuella platsen.
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Myndighetens arbete med områden av riksintresse

Uppgifter i fråga om områden som är av riksintresse för industriell
produktion ska lämnas av Tillväxtverket (se 2 § andra stycket 6
hushållningsförordningen).
Tillväxtverket har ingen heltäckande historisk bild av hur riksintressen för industriell produktion har förändrats från 1987 fram
till i dag. Tillväxtverket kan av den anledningen inte beskriva hur
eventuella förändringar har sett ut. Tillväxtverket har som myndighet inte lämnat uppgifter om några nya områden av riksintressen
för industriell produktion efter att myndigheten bildades den
1 april 2009. Tillväxtverket har under 2012 utarbetat interna dokument med tillhörande arbetssätt för hur myndigheten ska driva ett
revisionsarbete för bedömningen av riksintressen för industriell
produktion.
Följande områden är i dag bedömda som riksintresse för
industriell produktion:
 Områden för petrokemisk industri, Stenungsunds kommun,
Västra Götalands län
 Området för raffinaderiet vid Brofjorden, Lysekils kommun,
Västra Götalands län
 Området vid Göteborgs hamn vid utloppet av Göta Älv, Göteborgs stad, Västra Götalands län
 Området Hallstavik, Hallsta pappersbruk, Norrtälje kommun,
Stockholms län
 Området Nynäshamn, Nynas AB Oljeraffinaderi, Nynäshamns
kommun, Stockholms län
 Området Bofors skjutfält, Karlskoga kommun, Örebro län
 Området i Oxelösunds hamn (syd och norr), Oxelösunds
kommun, Södermanlands län
Tillväxtverkets kriterier ska vara ett stöd för myndighetens första
bedömning om ett område är av riksintresse för industriell produktion. Huvudregeln är att samtliga kriterier ska vara uppfyllda
för att ett område ska kunna pekas ut som riksintresse för industriell produktion:
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1. Området eller anläggningen ska vara av nationell betydelse för
industriell produktion.
2. Området eller anläggningen ska ha unika lägesbundna och givna
naturförutsättningar.
3. Funktionen, det vill säga verksamheten på området eller i
anläggningen ska vara av nationell betydelse. Därtill ska infrastruktur finnas kopplad till området eller anläggningen.
För Tillväxtverkets bedömning av riksintressen för industriell
produktion ska det finnas en samlad värdebeskrivning samt motiv
för urval av riksintresse. Riksintressområdets avgränsning – med
eventuellt tillhörande influensområde – ska avgränsas på karta och
tas fram i nära dialog med länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska stämma
av avgränsningen av riksintresset med berörd kommun. Det är Tillväxtverkets ansvar att tillhandahålla ändamålsenliga värdebeskrivningar och motiv för urval för riksintressen för industriell
produktion till länsstyrelserna. Dessa planeringsunderlag – liksom
urvalet av riksintressen för industriell produktion – bör löpande
uppdateras.
Tillväxtverkets modell för bedömning av områden och/eller
anläggningar för riksintressen för industriell produktion är tänkt
att genomföras i samverkan med flera aktörer på både regional och
nationell nivå. Det är i första hand länsstyrelsen och kommunerna
som kommer att involveras i arbetet. Finns det därtill andra myndigheter eller relevanta aktörer som önskar delta är dessa välkomna
att delta i processen med utpekandet av riksintressen. Flera perspektiv från olika aktörer bör leda till ett bättre resultat och därmed
också underlätta förankring och öka kvalitén på planeringsunderlaget.
Tillväxtverket, berörd länsstyrelse och den aktör som ansvarar
för det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet ska samverka för
att arbeta fram underlag som uppfyller kraven enligt Plan- och
bygglagen. Målsättningen att både bedömningen av riksintressen
för industriell produktion och samverkansprocessen kring detta ska
bidra till planeringsnytta. Det är sedan Tillväxtverket som tar
beslut om vilka områden som myndigheten anser vara av riksintresse för industriell produktion.
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När det gäller vilka eventuellt nya områden som ska prioriteras i
ett preciseringsarbete kommer Tillväxtverket i första hand att utgå
från resultatet av den kartläggning som genomfördes av myndigheten 2012.
Vad som kommer att prioriteras i revisionsarbetet med riksintressena kommer att relateras till pågående regionala planeringsprocesser enligt PBL. Pågår ett sådant arbete kommer Tillväxtverket att tillsammans med inblandade aktörer, om möjligt, genomföra en precisering för att underlätta det fortsatta planeringsarbetet. Detta för att riksintresseinstrumentet ska bidra till största
möjliga planeringsnytta för kommunerna, men också för att underlätta Länsstyrelsens arbete.
När det gäller beskrivning av det skydd som uppstår för ett
område av riksintresse för industriell produktion anser Tillväxtverket att det är viktigt att använda sig av ett förhållningssätt som
medför att utpekade riksintressen med regelbundenhet ska kunna
aktualitetsprövas.
Tillväxtverket har också fått förfrågningar om att lämna uppgifter om nya områden. Utifrån detta behov kommer Tillväxtverket
att påbörja ett pilotprojekt som revisionsarbete hösten 2015 tillsammans med Länsstyrelsen i Östergötlands län. Under 2016 är det
Tillväxtverkets ambition att påbörja en översyn av riksintressena i
hela landet i syfte att bättre kunna säkerställa näringslivets långsiktiga utvecklings- och tillväxtmöjligheter.
Tillväxtverket anser att det behövs ett tydligt ramverk kring hur
riksintresseinstrumentet ska fungera. Det är också angeläget att
aktörerna i systemet använder sig av riksintresseinstrumentet på ett
liknande sätt när det gäller tillämpning och tolkningar av riksintressesystemet. Det är centralt att underlagen från myndigheterna är uppdaterade och aktuella. Därtill anser Tillväxtverket att
det behöver föras en diskussion om vad som kännetecknar riksintressen för industriell produktion sett utifrån dagens samhälle
jämfört med när riksintressesystemet ursprungligen tillkom.
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Anläggningar för energiproduktion

4.13.1

Bestämmelsen
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Mark- och vattenområden som är särskilt lämpliga för anläggningar
för energiproduktion behandlas i 3 kap. 8 § miljöbalken (tidigare
2 kap. 8 § NRL). Se avsnitt 4.12.1.
4.13.2

Förarbeten

Se avsnitt 4.12.2.
4.13.3

Myndighetens arbete med områden av riksintresse

Uppgifter i fråga om områden som är av riksintresse för anläggningar för energiproduktion ska lämnas av Statens energimyndighet (se 2 § andra stycket 7 hushållningsförordningen).
Enligt Energimyndigheten vetskap fanns det inte några riksintressen för energi utpekade innan 1987. Som framgår av Miljöprocessutredningens betänkande (SOU 2009:45, s. 120) angav
Energimyndigheten år 2004 mark- och vattenområden som riksintresse för vindbruk. Efter en översyn år 2008 redovisades fler och
större områden. Översynen motiverades främst av myndighetens
nya vindkartering som gjordes år 2006–2007.
Förklaringen till de tidigare riksintresseutpekandena som gjordes
i början av 1990-talet motiverades av en förväntad brist i elproduktionskapaciteten; särskilt i samband med avvecklingen av kärnkraften. Man fann vidare att antalet möjliga områden för värmekraftverk var mycket begränsat, varför man ville reservera dessa
områden för just energiproduktion. De områden som utsågs skulle
ha god tillgång till hamn och kylvatten liksom redan vara utsatta
för tung industri eller liknande. Dessutom var stora delar av annars
relevanta områden redan skyddade enligt naturresurslagen (1987:12)
på annan grund. Områdena kring befintliga kärnkraftverk (Barsebäck undantaget) liksom kustnära industriområden (exempelvis i
Norrköping) valdes ut.
Energimyndigheten har inlett en översyn av de riksintresseanspråk som finns för de platser som i dag är bebyggda med befintliga kärnkraftverk. Vid samtliga kärnkraftsområden finns viktig
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energiinfrastruktur, de är dessutom lokaliserade i södra Sverige i elområden där det är extra viktigt att säkra effekttillgången. Energimyndighetens preliminära inställning är att denna energiinfrastruktur bör utnyttjas även framöver. Mycket talar för att områdena är
av riksintressen, dels torde en flytt av befintliga anläggningar bli
mycket kostsam, dels då finns ytterst begränsade möjligheterna att
hitta oexploaterad mark i södra Sverige som är både lämplig för
storskaliga anläggningar och har tillgång till hamn.
Enligt Energimyndigheten kommer sannolikt ett omfattande
åtgärdsarbete ta fart för att gynna svensk vattenkraft. Energimyndigheten har tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten tagit
fram en nationell strategi för åtgärder inom vattenkraften, den visar
bl.a. var i Sverige den ur energisystemsynpunkt mest värdefulla
vattenkraften finns. Inom Energimyndigheten pågår diskussioner
om att utifrån detta underlag lämna uppgifter om ett begränsat
antal vattenförekomster som riksintresse avseende energiproduktion. Sådant arbete kommer att starta tidigast 2016.
Statens energimyndighet arbetar för ett landstäckande hållbart
energisystem som är tryggt, konkurrenskraftigt och som har låg
negativ påverkan på hälsa, miljö och klimat. Verksamhet i områden
av riksintresse ska enligt miljöbalkens förarbeten (prop. 1997/98:45),
vara av nationell betydelse, behövas för viktiga eller nödvändiga
funktioner i samhället och/eller behövas för landets eller landsdels
behov av viss produktion. Energimyndigheten (tidigare Nutek)
angav redan i början av 1990-talet ett 10-tal riksintresseområden
för energiproduktion.
Sedan den 6 juli år 2000 har Energimyndigheten det specifika
uppdraget av regeringen att ta fram områden på land och till havs
med särskilt goda vindförutsättningar vilka ska vara av riksintresse
för vindbruk. Vindkraftsintresset behöver kunna vägas mot andra
sedan tidigare etablerade intressen rörande mark- och vattenanvändningen vilket framfördes i propositionen ”Samverkan för en
trygg, effektiv och miljövänligen energiförsörjning” (2001/02:143).
Sedan år 2004 finns således mark- och vattenområden i Sverige
angivna som riksintresse för vindbruk. Det finns för närvarande
313 bedömda riksintresseområden för vindbruk, varav 284 områden
på land och 29 till havs. Ytanspråket uppgår till 7 886 kvadratkilometer, exklusive bebyggelse, vilket motsvarar 1,5 procent av
Sveriges yta. Fördelningen mellan land och hav är 3 801 kvadrat-
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kilometer på land och 4 085 kvadratkilometer till havs. Ett tilläggsbeslut gällande vindbruk togs 2015 för ett mindre antal områden.
Statens energimyndighet har utarbetat enhetliga kriterier för
bedömningar av riksintresseområden för vindbruk på land. Till
havs har tidigare utpekade riksintresseområden justerats utifrån enhetliga kriterier. Huvudkriteriet för en bedömning är att området
erbjuder ett bra vindläge så att ett resurseffektivt nyttjande av vindresursen är möjlig. Energimyndigheten har dessutom vävt in ett
energisystemperspektiv samt försörjningstrygghetsperspektiv i
angivandet riksintresseområden för vindbruk med en nationell
överblick.
Till varje bedömt vindområde ingår en värdebeskrivning med
attributdata som beskriver områdesstorlek i kvadratkilometer och
schablonberäkningar för antal vindkraftverk, installerad effekt
(MW) och årsproduktion (GWh). I informationen för vindpolygonen (den angivna geografiska avgränsningen för varje specifikt
riksintresse-vindområde) ingår även beskrivningar gällande andel
bebyggelse som inkluderar buffertzon och om området har
beröringspunkter med Försvarsmaktens stoppområden då dessa
inte undantas på förhand.
Uppgifter om områden av riksintressen sker i samverkan med
länsstyrelser, berörda riksintressemyndigheter och med Boverket
enligt hushållningsförordningens bestämmelser. Energimyndigheten har utöver hushållningsförordningens krav samrått med intressenter i en bredare skala, bl.a. med företag och branschorganisationer men även med föreningar och privatpersoner. Kommunernas
synpunkter samlas in via länsstyrelserna och i vissa fall skickas svar
direkt till Energimyndigheten. I syfte att förankra angivanden av
riksintressen har Energimyndigheten fört dialog med länsstyrelserna och andra intressenter.
Energimyndigheten uppfattar 3 kap. 8 § första stycket som en
generell bestämmelse gällande mark- och vattenanvändning som
inte innebär något angivande av en specifik geografisk yta. Detta är
intressen av mer allmän karaktär som bör tas hänsyn till i planering
av mark- och vattenområden. Energimyndigheten har alltså inte
pekat ut några sådana områden, däremot har myndigheten påtalat
dessa vid bl.a. prövningar enligt miljöbalken.
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4.14

Anläggningar för energidistribution

4.14.1

Bestämmelsen

Mark- och vattenområden som är särskilt lämpliga för anläggningar
för energidistribution behandlas i 3 kap. 8 § miljöbalken (tidigare
2 kap. 8 § NRL). Se avsnitt 4.12.1
4.14.2

Förarbeten

Se avsnitt 4.12.2.
4.14.3

Myndighetens arbete med områden av riksintresse

Uppgifter i fråga om områden som är av riksintresse för anläggningar för energidistribution ska lämnas av Statens energimyndighet (se 2 § andra stycket 7 hushållningsförordningen).
I dagsläget finns energidistributions-riksintresseanspråk i tre län
som var ett första anslag från myndighetens sida. Ambitionen var att
redan under 1994 kartlägga samtliga län. Uppgifter finns rörande
riksintresseangivande av kraftledningar som gäller samtliga ledningar för 220 och 400 kV i Östergötlands län, samt för ledningar
och transformatorer i Örebro och Södermanlands län på 400 och
220 kV respektive 400 kV. Svenska kraftnät lämnade uppgifter om
riksintressen och angivandet skedde efter samråd med länsstyrelserna. I övrigt är stamnätet inte bedömt som riksintresse.
Grunden vad gäller bedömningen av områden av riksintresse av
delar av stamnätet tycks i Östergötlands län ha varit stamnätets och
övriga utpekade ledningars allmänna vikt för eldistributionen.
Energimyndigheten har planer på att föreslå stamnätet som riksintresse inför framtida förstärkningar och framtida överföringsbehov i nordsydlig riktning.
Enligt ”Strategier och principer avseende riksintressefrågor
inom Nuteks ansvarsområde” från december 1996 ska i fråga om
energidistribution bestämmelser om riksintressen tillämpas på
områden för anläggningar som är del i större sammanhängande
system för energidistribution av nationellt intresse. I vissa fall kan
anläggningar av mer regional karaktär vara av sådan betydelse att
den ska betraktas som nationellt intressant. Befintliga anläggningar
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torde vara skyddade via koncessionsbeslut. Enligt strategin skulle
dock befintliga anläggningar i områden med så specifika egenskaper
att tillgodose en viss energifunktion av nationellt intresse föra att
området ändå bör markeras som riksintressant. Exempelvis ett
begränsat geografiskt avsnitt där en kraftledning går fram eller
markområden för större inmatningspunkter till tätorter. Dessa
skulle till ytan vara mycket begränsade. I första hand skulle riksintressen hävdas för tillkommande stamnät, vissa anläggningar i
regionnät som ansluter betydande (< 25 MW effekt) produktionsanläggningar till stamnätet samt annan tillkommande anläggning i
regionnät av särskild vikt för försörjningsviktig förbrukare.

4.15

Anläggningar för kommunikationer för väg,
järnväg, sjöfart och luftfart

4.15.1

Bestämmelsen

Mark- och vattenområden som är särskilt lämpliga för anläggningar
för kommunikationer behandlas i 3 kap. 8 § miljöbalken (tidigare
2 kap. 8 § NRL). Se avsnitt 4.12.1.
4.15.2

Förarbeten

Se avsnitt 4.12.2.
4.15.3

Myndighetens arbete med områden av riksintresse

Uppgifter i fråga om områden som är av riksintresse för anläggningar för väg-, järnvägs-, luftfarts- och sjöfartskommunikationer
lämnas av Trafikverket (se 2 § andra stycket 9 hushållningsförordningen).
Nuvarande underlag togs fram 2009–2010 i enlighet med direktiv
för åtgärdsplaneringen. Arbetet genomfördes i huvudsak av de dåvarande fyra trafikverken, i ett sammanhållet projekt. Ambitionen
var att så långt möjligt ta fram ett sammanhängande nät av områden
av riksintresse för trafikslagens anläggningar. Under arbetets gång
konstaterades dock att de fyra trafikverken hade olika ambitioner
vid bedömningen av riksintressen, samt att det fanns skillnader i
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synsättet på hur och varför bedömningen görs. Detta medförde att
de dåvarande verken inte lyckades skapa ett gemensamt synsätt på
de olika trafikslagens riksintressen och därmed ett balanserat utpekande. Avsikten var att göra en ny översyn av riksintressena efter
det att Trafikverket bildats.
Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Trafikverket ansvarar även för byggande samt drift och underhåll av
statliga vägar och järnvägar. Den 1 april 2010 tog Trafikverket över
de verksamheter som tidigare fanns inom Banverket och Vägverket.
Även Sjöfartsverkets och Luftfartsstyrelsens sektorsansvar för
riksintressen har förts över till Trafikverket. Trafikverket lämnar
uppgifter om områden av riksintresse för väg, järnväg, sjöfart och
luftfart. Uppgifter om riksintressen lämnas både för befintliga,
planerade (åtgärder där det finns en beslutad utredning och en av
utsedd korridor eller lokalisering av utbyggnaden), och framtida
(åtgärder som ligger tidigt i planeringsprocessen och där beslut om
slutlig lokalisering saknas), anläggningar.
Trafikverket har svårt att precis uppge hur många riksintressen
myndigheten totalt har pekat ut, bland annat eftersom att varje
järnvägsstråk och väg är uppdelad i bandelar och delsträckor. På ett
ungefär finns följande antal riksintressen för kommunikationer:
 90 planerade och framtida riksintressen för väg.
 30 planerade och framtida riksintressen för järnväg. Vad gäller
järnväg pekas nästan alla statliga järnvägar ut. Trafikverket har
även pekat ut cirka 80 ”järnvägens platser”, dvs. terminaler,
depåer, rangerbangårdar etc.
 500 stationer,
 30 flygplatser,
 50 hamnar, 200 farleder samt 6 djupa skyddade områden.
Planerade och framtida kommunikationsanläggningar behöver ofta
ta ny mark i anspråk. Det kan röra sig om befintliga anläggningar
som behöver omlokaliseras, t.ex. nya sträckningar och förbifarter,
eller helt nya anläggningar. Tidshorisonten för dessa tänkbara
framtida åtgärder sträcker sig fram till år 2040. Den långa tids-
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horisonten gör att det är svårt för Trafikverket att precisera exakta
markanspråk.
Som utgångspunkt för bedömningen av trafikslagens riksintressen utformade de dåvarande fyra trafikverken och Boverket,
gemensamma och övergripande kriterier till ledning vid utpekande
av transportsektorns riksintressen. Dessa kriterier bygger på det
s.k. funktionsbegreppet:
 Mark- och vattenområden för såväl befintliga, planerade, som
för vissa framtida kommunikationsanläggningar kan pekas ut
som riksintresse.
 Anläggningens funktion i transportsystemet är av grundläggande betydelse vid bedömningen.
 Funktionen kan vara av internationell (ingå i TEN-T, det Trans
Europeiska Transportnätverket), nationell eller av särskild
regional karaktär. Av särskilt intresse är länkar som sammanbinder andra kommunikationsanläggningar av riksintresse inom
transportsektorn eller noder som är av betydelse för samverkan
mellan trafikslagen.
 Unika lägesbundna naturförutsättningar som ger förutsättningar för kommunikationer, till exempel djuphamnar
Med dessa övergripande kriterier som underlag har det för varje
trafikslag utformats egna kriterier, som ger närmare vägledning vid
utpekandet av riksintressen för det aktuella trafikslaget.
För att skapa ett gemensamt synsätt och därmed balans mellan
trafikslagens riksintressen påbörjade Trafikverket ett arbete 2012
med att se över och ta fram nya trafikslagsövergripande kriterier.
Dialog har förts med bl.a. Boverket och länsstyrelser. Trafikverket
har inte tagit beslut om nya trafikslagsövergripande kriterier. I
översynsarbetet har dock konstaterats att det behövs mer precisa
och detaljerade kriterier samt att de bör vara mer trafikslagsövergripande än vad de tidigare har varit. Trafikverkets avsikt är också
att kriterierna ska leda till ett mindre omfattande riksintresseutpekande än dagens befintliga, eftersom för närvarande nästan alla
anläggningar är utpekade som riksintressen.
Trafikverkets precisering av ett riksintresse är ett fördjupat
planeringsunderlag som visar de värden som riksintresset avser att
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skydda och som bör beaktas i den fysiska planeringen. Här beskrivs
riksintressets funktion på ett mer utförligt sätt än vad som beskrivs
i ett riksintresseutpekande. En precisering innehåller vanligtvis en
beskrivning av nuvarande trafiksituation, redogörelse av trafikprognoser och utvecklingsmöjligheter för anläggningen samt en
beskrivning av riksintressets markanspråk och områden som påverkar eller påverkas av riksintresset, till exempel bullerutsatta
områden.
De bedömda anläggningarna presenteras dels i tabeller och dels i
kartor. Till varje riksintresse finns en funktionsbeskrivning. Syftet
med funktionsbeskrivningarna är att de ska beskriva varför anläggningen är av riksintresse samt ge översiktlig information om kommunikationsanläggningen utifrån dess huvudsakliga funktion och
eventuella framtida behov av markanspråk. Funktionsbeskrivningarna är för de flesta anläggningar uppdelade i två delar, en
generell för den aktuella kommunikationsanläggningen t.ex. en hel
väg samt en specifik för t.ex. den aktuella vägsträckan.
Funktionsbeskrivningarna är ofta på en för övergripande nivå för
att utgöra underlag vid ett eventuellt ställningstagande mellan olika
intressen. Funktionsbeskrivningarna bör betraktas som en övergripande förklaring av kommunikationsanläggningarnas funktion.
Vid behov av mer detaljerade beskrivningar eller preciseringar av
riksintressena önskar Trafikverket föra dialog med länsstyrelser och
andra aktörer och vara delaktiga vid vidareutveckling av riksintressena.
Trafikverket arbetar successivt med att ta fram förbättrade
preciseringar för i första hand hamnar och flygplatser av riksintresse. Arbete med precisering av riksintresse drivs av Trafikverket men görs tillsammans med aktuell länsstyrelse och övriga
berörda aktörer. En precisering innehåller bland annat:
 beskrivning av riksintressets funktion
 beskrivning av vad som kan medföra påtaglig skada på riksintresset
 beskrivning av hur riksintresset ska beaktas i den fysiska planeringen.
Mellan åren 2009–2010 pågick en översyn av samtliga trafikslag. Det
nybildade Trafikverket tog beslut om riksintressena 2010-07-02.
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Trafikverkets beslut om riksintressen uppdateras årligen med
mindre ändringar. Vart fjärde år avser Trafikverket att göra en
översyn av utpekade riksintressen. Processen att se över riksintressena involverar såväl samhällsplanerare som långsiktiga planerare. Vid en översyn av riksintressena sker en dialog med Boverket
och materialet skickas ut på remiss till Länsstyrelserna och andra
berörda myndigheter.
Statens anläggningar för kommunikationer förvaltas till övervägande del av Trafikverket. För de olika trafikslagen skiljer markrätten de upplåts på samt den omkringliggande lagstiftningen.
Enligt väglagen (1971:948), se bl.a. 4–8 §§ samt 30 §, kan Trafikverket ta marken i anspråk med så kallad vägrätt. Det innebär att
Trafikverket har rätt att använda marken inom vägområdet. Om en
allmän väg redan finns på plats så vill det väl mycket till att man tar
bort den, så länge den används och Trafikverket inte beslutar att ny
förbättrad väg ska byggas.
Järnvägsinfrastruktur är till absolut övervägande del belägen på
mark som ägs av staten eller är säkerställd med servitut till förmån
för statligt ägd fastighet. Om järnvägen redan finns på plats så vill
det väl mycket till att man tar bort den, så länge det inte visar sig
att den är olönsam. Enligt Trafikverket är det lättare att säga nej till
bebyggelse som kan störas av buller om banan är av riksintresse än
om den inte är det.
För farleder och hamnar finns Lag (1983:293) om inrättande,
utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn som i
sin tur hänvisar till miljöbalkens bestämmelser. De flesta av de allmänna hamnarna är kommunalt ägda där verksamheten vanligen
sköts av ett gemensamt hamn- och stuveribolag på affärsmässiga
villkor.
Staten genom Swedavia driver i dag 13 flygplatser, ett antal som
av Trafikverket bedöms minskas något inom några år. Därutöver
finns det flygplatser med annan huvudman än staten (kommunala
och privata) där det i dag bedrivs linjetrafik eller chartertrafik.
Flygplatser regleras noga genom nationella och internationella
regelverk.
Befintliga vägar och järnvägar erhåller ett relativt omfattande
skydd genom befintlig lagstiftning och genom Trafikverkets roll
som huvudman för vägar och järnvägar. Som systemet fungerar
i dag anser dock Trafikverket att myndigheten behöver skydda
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även befintlig infrastruktur med riksintresseutpekande, eftersom
enbart riksintressen kan vägas mot andra riksintressen enligt 3 kap.
10 § miljöbalken. Lagstiftningen erbjuder inget skydd för framtida
sträckningar.
Anläggningar för luftfart och sjöfart har Trafikverket inte samma möjligheter att skydda genom annan lagstigning än hushållningsbestämmelserna i jämförelse med väg och järnväg, då myndigheten inte är huvudman för anläggningarna och i luftfartslagen och
sjöfartslagen finns inget parallellt skydd.

4.16

Anläggningar för elektronisk kommunikation

4.16.1

Bestämmelsen

Mark- och vattenområden som är särskilt lämpliga för anläggningar
för kommunikationer behandlas i 3 kap. 8 § miljöbalken (tidigare
2 kap. 8 § NRL). Se avsnitt 4.12.1.
4.16.2

Förarbeten

Se avsnitt 4.12.2.
4.16.3

Myndighetens arbete med områden av riksintresse

Uppgifter i fråga om områden som är av riksintresse för anläggningar för elektronisk kommunikation lämnas av Post- och telestyrelsen (PTS) (se 2 § andra stycket 9 hushållningsförordningen).
PTS är den myndighet som bevakar områdena elektronisk kommunikation och post i Sverige. Begreppet elektronisk kommunikation innefattar telekommunikationer, IT och radio. Myndighetens vision är att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni,
bredband och post.
PTS har ett uppdrag från regeringen (PTS regleringsbrev för
2015, avsnitt 3, punkt 2.1) att på olika sätt främja möjligheterna till
bredband och telefoni genom elektroniska kommunikationer.
Inom detta område arbetar PTS och Bredbandsforum med olika
informationsinsatser, samråd, dialoger m.m. mot kommuner, länsstyrelser, intresseorganisationer med flera.
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PTS har lämnat uppgifter om cirka 250 stycken anläggningar av
riksintresse för elektronisk kommunikation. Sammanställningarna
över dessa riksintressen är sekretessbelagda. Årligen tillkommer ett
mindre antal.
Anläggningar som bedöms som att vara av riksintresse inom
sektorn för elektronisk kommunikation ska ha avgörande internationell, nationell eller regional betydelse. Även objekt som
ansluter samhällsviktiga användare till ett allmänt elektroniskt
kommunikationsnät kan föreslås som vara av riksintresse.
Eftersom de bedömda riksintresseobjekten är viktiga för sektorn
elektronisk kommunikation har PTS klassificerat underlagen med
försvarssekretess. Samtliga riksintresseanspråk är även skyddsobjekt enligt Skyddslagen (2010:305).
PTS har i tidigare skrivelser (med hemlig bilaga) lämnat uppgifter till respektive länsstyrelse om teleanläggningar som är att
anse som riksintressen. I dessa bilagor framgår riksintressenas
lokalisering, ofta i form av placering på någon form av kartbild.
Den geografiska utbredningen av dessa riksintressen är väldigt
begränsad då det i de flesta fall handlar om en specifik knutpunkt
för IT-infrastrukturen eller i något enstaka fall om en längre
fiberledning där det skyddsvärda området endast omfattar några
meter på varje sida om denna förbindelse. Hur stor den geografiska
ytan är anges dock inte för respektive riksintresse.
I besluten inkluderas en enklare värdebeskrivning. Anläggningen kan t.ex. vara en fiberledning mellan olika platser i Sverige
där förbindelsen är en del av en central IT-infrastruktur för såväl
samhällsbyggnads som beredskaps- och krisberedskapsskäl. Det
kan även handla om specifika geografiska platser som innehåller
centrala knutpunkter för IT-infrastrukturen i Sverige.
Anläggningar för elektronisk kommunikation som PTS bedömer
vara av riksintressen ges normalt inte någon annan form av skydd,
varken av nationell eller av internationell lagstiftning. Lagen
(2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) ger endast, i det
fall anläggningen innefattar en radioanläggning, ett skydd mot
andra radiostörningar och inget skydd mot någon annan form av
användning av de aktuella mark eller vattenområden som anläggningen använder.
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4.17

Anläggningar för vattenförsörjning

4.17.1

Bestämmelsen

Mark- och vattenområden som är särskilt lämpliga för anläggningar
för vattenförsörjning behandlas i 3 kap. 8 § miljöbalken (tidigare
2 kap. 8 § NRL). Se avsnitt 4.12.1.
4.17.2

Förarbeten

Se avsnitt 4.12.2.
4.17.3

Myndighetens arbete med områden av riksintresse

Uppgifter i fråga om områden som är av riksintresse för anläggningar för vattenförsörjning lämnas av Havs- och vattenmyndigheten (se 2 § andra stycket 11 hushållningsförordningen).
Havs- och vattenmyndigheten har från och med myndighetens
inrättande den 1 juli 2011 ansvarat för frågan om riksintressen för
anläggningar för vattenförsörjning. Naturvårdsverket har haft
ansvaret för sådana områden tidigare.
I dagsläget är Bolmentunneln den enda dricksvattenanläggningen av riksintresse i landet (se Naturvårsverket beslut, 2010-0603, Dnr 521-4668-07 Rv), trots att dricksvattenförsörjningen är en
nödvändighet och en samhällsviktig angelägenhet. Vid Havs- och
vattenmyndigheten pågår därför ett arbete med att lämna uppgifter
om fler områden med anläggningar av nationell betydelse så att
vattenförsörjningen får en tydligare ställning i planerings- och
prövningsprocesser i framtiden.
Dricksvatten av god kvalitet är en nödvändighet för landets
invånare och en grundförutsättning för att vattenförsörjningen ska
bidra till ett väl fungerande samhälle. Dricksvattenförsörjning kan
ses som ett system, med början i tillrinningsområdet till vattentäkten, vattenverket och distributionssystemet som består av ledningsnätet, tryckstegringsstationer och vattenreservoarer, till
installation i fastigheten. En förutsättning för att en vattentäkt ska
kunna användas som råvatten till dricksvattenberedning är att den
har tillräckligt med vatten av bra kvalitet.
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Vattenverken i Sverige är mycket olika, både storleks- och beredningsprocessmässigt. Sveriges sju största vattenverk förser över tre
miljoner personer med dricksvatten. Två miljoner personer får
vatten från Mälaren. En robust vattenförsörjning är en samhällskritisk infrastruktur som är av avgörande betydelse för samhällsutvecklingen. Dricksvattenförsörjningen är formellt ett kommunalt
ansvar, men organiseras i dag ofta regionalt. Detta innebär vidare
att samhället ofta har investerat stora belopp i tekniska anordningar
såsom överföringsledningar med tillhörande tryckstegringstationer
och vattenreservoarer.
För urvalet av områden av riksintresse för anläggningar för
vattenförsörjningen har Havs- och vattenmyndigheterna tagit fram
uppdaterade kriterier baserade på Naturvårdverkets rapport 4452,
Dricksvattenförsörjning – vägledning för utpekande av områden av
riksintresse. Vägledningen utgår från att riksintresseinstrumentet
skulle kunna omfatta såväl vattenresurser som anläggningar. Naturvårdsverket har dock senare ansett att det enbart är anläggningar
som kan omfattas av bestämmelsen och inte vattentäkten i sig,
vilket Havs- och vattenmyndigheten har utgått från i sitt pågående
arbete. Kriterierna som ska beaktas för utpekande av ett riksintresse är följande:
 Nyttjas eller kan nyttjas av många människor.
 Realistiska alternativ saknas.
 Stor kapacitet.
 God kvalitet.
 Liten risk att påverkas av klimatförändringar.
 Behövs som reserv eller för framtida användning.
Storlekskriteriet är det viktigaste kriteriet, vilket ensamt kan föranleda ett område att bedöms som riksintresse för vattenförsörjning. Råvattentäkten i sig är inte det som bedöms som riksintresse
men kvalitet och försörjningskapacitet hos vattenförekomsten
utgör grundförutsättningar för anläggningens faktiska funktionalitet. Detta föranleder att tillgång till vatten av god kvalitet och
kapacitet också utgör viktiga förutsättningar för vilka områden för
vattenförsörjningen som bör kunna beaktas som riksintressanta.
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Klimatförändringar kan innebära problem och risker för dricksvattenförsörjningen, exempelvis genom ökat uttag av vatten, eller
påverkan av avloppsbräddning eller markavrinning. Förebyggande
åtgärder som förhindrar förorening av råvattentäkter är ett viktigt
arbete för att säkerställa dricksvattenförsörjningen i framtiden
(FOI, 2012, Vägledning för bedömning av dricksvattenrisker vid
ett förändrat klimat, FOI-R-3390-SE). Vattenresurser som har en
robusthet inför klimatförändringar bör beaktas vid bedömningen
av riksintressen. I anslutning till större dricksvattenanläggningar
finns i de flesta fall reservvatten som nyttjas vid tillfällen då den
ordinarie täkten av olika skäl inte kan nyttjas. Det är viktigt att det
då finns tillgång till reservvatten av sådan kapacitet och kvalitet att
det kan ersätta ordinarie vattentäkt under en längre tid. Anläggningar (ledningar etc.) som möjliggör nyttjandet av reservvattentäkten bör utgöra del av det riksintressanta området för vattenförsörjning.
Under 2013 har länsstyrelserna tagit fram regionala underlag i
dialog med kommuner. Inför detta arbete tog Havs- och vattenmyndigheten fram riktlinjer för arbetet (se Havs- och vattenmyndigheten, Riktlinjer för framtagande av regionala underlag rörande
områden av riksintresse för vattenförsörjning, 2012-09-12, Dnr
2679-11). Riktlinjerna innehåller bland annat kriterier för urval av
nya områden, vilka typer av områden med anläggningar som kan
pekas ut, samt en mall för vad värdebeskrivningen ska innehålla.
Länsstyrelsenas värdebeskrivning omfattar anläggningen med
dess enheter, riksintressets markanspråk, vilka åtgärder som påtagligt kan försvåra utnyttjandet av anläggningen, beskrivning av
vattentäkten samt motiv till utpekande av riksintresset, dvs. vilka
kriterier enligt riktlinjerna som har beaktats.
Länsstyrelserna ombads att definiera dels området med anläggningar för själva riksintresset, dels ett influensområde. Influensområdet ingår inte i riksintresseområdet men kan vara ett viktigt
verktyg för den bedömning som måste göras för att avgränsa vilka
åtgärder, etableringar m.m. som kan påverka utnyttjandet av
anläggningen på ett sådant sätt att det innebär påtaglig skada på
riksintresset. Begreppet influensområde har dock visat sig vara problematiskt att tillämpa. Dels kan begreppet influensområde tolkas
på olika sätt av länsstyrelserna och dels omfattas inte vattenresursen av riksintresset. Att definiera, avgränsa och inkludera
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områden med risk för påverkan på vattenkvaliteten är problematiskt enligt gällande lagstiftning. Vissa kommuner har också
påpekat att det är oklart hur influensområdet påverkar den kommunala planeringen. I det fortsatta arbetet har därför Havs- och
vattenmyndigheten valt att inte ta med influensområden, utan
i stället beskrivs de vattentäkter som anläggningarna tar sitt råvatten ifrån, samt de åtgärder som påtagligt kan påverka vattentäkten. I översynsarbetet har dock flera remissinstanser påpekat att
beskrivningar av de områden som bör skyddas utöver anläggningarna skulle vara värdefulla. Trafikverket påpekar till exempel
att det är inom dessa områden som deras riksintressen finns, varför
det är viktigt att områdens betydelse och utbredning blir känd.
Sveriges geologiska undersökning, SGU, har i sitt yttrande angett
att det är en klar fördel om ett influensområde finns att tillgå för
att förbättra möjligheten för handläggare att förhålla sig till riksintresset och att det bör ske ett vidare arbete med influensområden.
När Havs- och vattenmyndigheten inrättades 2011 initierades
arbetet med att lämna uppgifter om fler områden med anläggningar
av nationell betydelse så att vattenförsörjningen får en tydligare
ställning i planerings- och prövningsprocesser.
Arbetet inleddes med en utredning av förutsättningar och i
januari 2012 skickade Havs- och vattenmyndigheten ut en remiss
rörande förslag på kriterier för bedömningen av riksintressen för
vattenförsörjning samt struktur för det fortsatta arbetet.
Under 2013 har länsstyrelserna tagit fram regionala underlag i
dialog med berörda kommuner. Samtliga län har lämnat in förslag
på riksintresseområden, samt tillhörande värdebeskrivningar av
riksintresse för anläggningar för vattenförsörjningen och kartmaterial. Havs- och vattenmyndigheten har bedömt länsstyrelsernas förslag med utgångspunkt från de kriterier som tagits fram.
Knappt 30 anläggningar har bedömts uppfylla riktlinjerna, enligt
ett förslag som skickades ut till närmast berörda centrala myndigheter för tidigt samråd. Av värdebeskrivningarna ska det framgå
anledningen till att anläggningen bedöms vara av riksintresse för
vattenförsörjningen, förutsättningar för bevarande och uppgifter
om vilka åtgärder och verksamheter som bedöms kunna skada
området och därför inte bör tillåtas. I den fortsatta processen har
Havs- och vattenmyndighetens bedömning med fler områden
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remitterats till Boverket, länsstyrelserna och andra riksintressemyndigheter samt berörda organisationer.

4.18

Anläggningar för avfallshantering

4.18.1

Bestämmelsen

Mark- och vattenområden som är särskilt lämpliga för anläggningar
för avfallshantering behandlas i 3 kap. 8 § miljöbalken (tidigare
2 kap. 8 § NRL). Se avsnitt 4.12.1.
4.18.2

Förarbeten

Se avsnitt 4.12.2.
4.18.3

Myndighetens arbete med områden av riksintresse

Uppgifter i fråga om områden som är av riksintresse för anläggningar för avfallshantering lämnas av Naturvårdsverket (se 2 §
andra stycket 10 hushållningsförordningen).
Naturvårdsverket har inte arbetat med områden som är eller
skulle kunna anses vara betydelsefulla för anläggningar för avfallshantering. Myndigheten har därför inte heller utarbetat kriterier,
principer eller processer för sådana riksintressen.

4.19

Anläggningar för slutlig förvaring av använt
kärnbränsle och kärnavfall

4.19.1

Bestämmelsen

Mark- och vattenområden som är särskilt lämpliga för anläggningar
för avfallshantering behandlas i 3 kap. 8 § miljöbalken (tidigare
2 kap. 8 § NRL). Se avsnitt 4.12.1
4.19.2

Förarbeten

Se avsnitt 4.12.2.
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Myndighetens arbete med områden av riksintresse

Uppgifter i fråga om områden som är av riksintresse för anläggningar för slutlig förvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall
lämnas av Strålsäkerhetsmyndigheten (se 2 § andra stycket 8 hushållningsförordningen).
Statens kärnkraftsinspektions (SKI) arbete med att lämna uppgifter om riksintresseområden inleddes med ett samråd med Boverket i juni 2002. Boverket hjälpte till med att dra upp riktlinjer
för SKI:s fortsatta arbete. Därefter samrådde SKI med Svensk kärnbränslehantering AB (SKB), det dåvarande strålskyddsinstitutet
samt med kommunerna och länsstyrelserna för de bedömda
platserna. Samråden avsåg i huvudsak områdets avgränsning.
SKI fattade den 2 dec 2004 beslut om att överlämna uppgifter
till länsstyrelserna i Uppsala och Kalmar län om områden av riksintresse för slutförvar av använt kärnbränsle och kärnavfall (SKI,
beslut, 2004-12-02). Syftet var att skydda områdena mot åtgärder
som påtagligt kan försvåra tillkomsten och utnyttjandet av områdena för slutförvaring. Anledningen till beslutet var att SKB hade
påbörjat provborrningar i Östhammars kommun och i Oskarshamns kommun. Utpekandet av områdena innebar inte något ställningstagande om områdenas lämplighet för lokalisering av ett slutförvar. Områdenas avgränsning utgår från underlag från SKB som
har granskats av SKI. SKI:s verksamhet ingår numera i Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM). För närvarande ser SSM inget behov av
förändringar när det gäller riksintresseområdena för slutförvar,
varken i Forsmark (Östhammars kommun) eller i Laxemar (Oskarhamns kommun).
Syftet med att lämna uppgifter om områden för slutförvaring av
använt kärnbränsle är att skydda områdena mot åtgärder som kan
påtagligt försvåra både tillkomsten och utnyttjandet av områdena
för slutförvaring. Både länsstyrelsen och kommunen ska redovisa
och beakta intresset i den fysiska planeringen. Utöver kommunala
beslut enligt plan- och bygglagen ska även beslutsfattare enligt en
rad andra lagar beakta riksintresset.
I underlaget är områdena inritade i kartbilder. Storleken på
områdena beskrivs i text med en bakgrund kring behovet av att
slutförvara använt kärnbränsle och kärnavfall samt en beskrivning
av industrins planer för detta.
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4.20

Totalförsvarets militära anläggningar

4.20.1

Bestämmelsen

Mark- och vattenområden som har betydelse för totalförsvaret
behandlas i 3 kap. 9 § miljöbalken (tidigare 2 kap. 9 § NRL). Den
nuvarande bestämmelsen har följande lydelse.
Mark- och vattenområden som har betydelse för totalförsvaret skall så
långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt motverka
totalförsvarets intressen.
Områden som är av riksintresse på grund av att de behövs för
totalförsvarets anläggningar skall skyddas mot åtgärder som kan
påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna.

Bestämmelsen ger skydd för områden som har betydelse för totalförsvaret. Begreppet totalförsvar definieras i lagen (1992:1403) om
totalförsvar och höjd beredskap som verksamhet som behövs för
att förbereda Sverige för krig. Totalförsvaret består av militär verksamhet (militärt försvar) och civil verksamhet (civilt försvar).
Första stycket innebär att kommunerna och de statliga myndigheterna så långt möjligt ska beakta totalförsvarets anspråk genom
att t.ex. inte planera för eller lämna tillstånd till andra verksamheter
inom berörda områden om detta skulle hindra eller påtagligt motverka totalförsvarets intressen. Andra stycket är avsett att ge skydd
för områden som måste användas för totalförsvarets anläggningar.
Sådana områden är av riksintresse för totalförsvaret.
4.20.2

Förarbeten

Enligt förarbetena (prop. 1985/86:3, s. 77) utgår Totalförsvarets
behov av mark- och vattenområden från intressen som är gemensamma för hela landet (dvs. nationellt intresse). Anläggningar som
är av särskild betydelse är t.ex. befästningsanläggningar, övningsoch skjutfält, flygplatser, ammunitionsförråd, radarstationer, radiooch teleanläggningar etc. Med anledning av totalförsvarspropositionen år 1982 betonade försvarsutskottet att samhällets ökade
sårbarhet gör det angeläget att hänsyn tas till totalförsvarets
intressen i samhällsplaneringen under fredstid (prop. 1981/82: 102,
FöU 18, rskr 374). Det gäller bl.a. förutsättningarna för beredskaps- och fredstidslagring m.m. Eftersom försvaret är en nationell
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angelägenhet, bör staten ha en möjlighet att påverka markanvändningen i anslutning till anläggningar m.m. för totalförsvaret. Många
gånger bör anspråken dock inte ha en sådan vikt att de i en konkurrenssituation obetingat bör ha försteg framför andra intressen
av allmän betydelse.
Enligt förarbetena (prop. 1985/86:3, sid 75–78) fanns det områden som försvaret måste få disponera för olika ändamål med
hänsyn till försvarsintressena. Detta gällde i första hand områden
som det är nödvändigt att använda för anläggningar för det militära
försvaret. Det ansågs att sådana områden, som således behövdes för
totalförsvaret var tvungen att skyddas mot åtgärder som kunde
påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna.
Enligt förarbetena (prop. 1985/86:3 s. 169) var det de ansvariga
myndigheterna, dvs. i första hand överbefälhavaren, civilförsvarsstyrelsen och överstyrelsen för ekonomiskt försvar, som skulle
ansvara för att ställa samman sådant underlag som behövdes för att
totalförsvarsintressena skulle beaktas vid planläggning och tillståndsprövning.
4.20.3

Myndighetens arbete med områden av riksintresse

Uppgifter i fråga om områden som är av riksintresse för totalförsvarets militära anläggningar lämnas av Försvarsmakten (se 2 §
andra stycket 12 hushållningsförordningen).
Innan 1994 fanns inte en samlad försvarsmaktsmyndighet.
Överbefälhavaren (ÖB) var då sektorsmyndighet. Riksintresseområden för övnings- och skjutfält och för flottilj- och övningsflygplatser hade 1989 och 1990 på uppdrag av ÖB pekats ut av
Fortifikationsförvaltningen. Kriterier och allmänna värdebeskrivningar redovisades av ÖB i samråd med Boverket i PBL/NRLunderlag nr 29 (1989), 41 (1993)och 47 (1998). Den direkta handläggningen av dessa riksintressen övertog Försvarsmakten vid
grundandet av myndigheten. 2006 redovisades Försvarsmakten en
översyn utifrån förändringar i Försvarsmaktens organisation från
försvarsbesluten 2000 och 2004 med återkallelse av ett antal områden som inte längre utgjorde riksintresse för totalförsvarets militära del. 2010 redovisades en översyn utifrån försvarsbeslutet 2009.
2012 sändes en omfattande remiss med nytt digitaliserat kart-
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material och förnyade värdebeskrivningar till Boverket, samtliga
länsstyrelser och ett antal andra centrala myndigheter. Efter
remissen skickades under 2013 ett förnyat underlag till berörda
myndigheter. Denna gång lades till vissa områden som inte tidigare
explicit angetts som riksintresse, bl.a. väderradarer och sjöövningsområden. Kriterierna har utvecklats från 2010, liksom samrådsförfarandet och processen.
När samhället utvecklas måste Försvarsmakten se till att det gör
det på ett sätt som inte äventyrar totalförsvarets intressen. Försvarsmakten bedriver verksamhet över hela landet. Vissa anläggningar är av riksintresse för totalförsvaret och det innebär att deras
funktion måste skyddas. Varje år mottar Försvarsmakten tusentals
remisser som rör samhällsplanering, exempelvis infrastrukturprojekt, planer och bygglov. Samtliga funktioner säkerställs över
tiden genom aktivt deltagande i fysisk planering. Genom översiktsplanerna får Försvarsmakten en rikstäckande insikt i vad som
planeras runt om i landet. Med det som grund görs sedan en analys
av om planerna skulle kunna orsaka påtaglig skada för något av
totalförsvarets riksintressen. Det kan även vara så att kommuner
och länsstyrelser inte har tänkt på att exempelvis buller från militär
verksamhet vid flygplatser och skjutfält kan påverka innehållet i
deras planer för bostäder, skolor och vårdinrättningar. Försvarsmaktens tekniska utrustning kan även påverka, och påverkas av,
infrastruktur som vindkraftverk, telemaster, skorstenar, broar och
stora byggnader.
Länsstyrelserna samordnar statliga myndigheters synpunkter på
detaljplaner och områdesbestämmelser. Detaljplaner inom influensområdens behöver därför remitteras till Försvarsmakten för att
myndigheten ska ha möjlighet att påverka planerna så att påtaglig
skada på riksintresse för totalförsvaret inte uppstår.
Det som oftast påverkar de delar av riksintresset för totalförsvaret, som inte kan redovisas öppet p.g.a. sekretess, är höga
objekt. Enligt Försvarsmakten kan det sägas att hela landet utgör
därför ett influensområde för höga objekt. Om en detaljplan medger exploatering högre än 20 meter utanför eller 45 meter inom
sammanhållen bebyggelse, behöver Försvarsmakten ta ställning till
om just den aktuella planen påverkar verksamheten.
Försvarsmakten har anskaffat och utnyttjar olika typer av
anläggningar, t.ex. övnings- och skjutfält, flygplatser och olika

160

SOU 2015:99

Myndigheternas arbete

former av anläggningar. Vissa av dessa är sekretessbelagda. Om ett
riksintresse är sekretessbelagt kommer riksintresset inte vara geografiskt markerad i kommunens översiktsplanering. I vissa fall kan
riksintresset leda till att utökad lovplikt måste införas med särskilda
områdesbestämmelser, eller att förordnande enligt 11 kap. 12 §
PBL behöver beslutas för ett visst geografiskt område. Länsstyrelsen förutsätts i dessa fall efter behov få en separat redovisning av
föreliggande riksintresse.
Försvarsmaktens huvuduppgift är förmåga till väpnad strid.
Kriterierna för beslut om riksintresse avser därför:
 Fasta försvarsanläggningar inklusive anläggningar för elektromagnetisk kommunikation eller inhämtning av information.
 Tillgång till övningsområden på land, i havet och i lufthavet:
samt fasta baseringsfunktioner för markstrid, sjöstrid och luftstrid.
När Försvarsmakten fattar ett beslut om att upphäva eller lägga till
ett riksintresse har myndigheten skapat en katalog som ständigt
uppdateras och skickas med som bilaga till själva beslutet om exempelvis ett nytt riksintresseanspråk. Katalogen heter ”Försvarsmaktens riksintressen, avseende anläggningar som inte omfattas av
försvarssekretess”. De respektive riksintressena, som är indelade i
katalogen enligt länstillhörighet, beskrivs med en bakgrund, en
värdebeskrivning samt eventuella skott- och flygbullerberäkningar
vid skjutfält och flygplatser.
Efter de omfattande omstruktureringar av Försvarsmaktens
organisation och inriktning som skett under 2000-talet redovisade
Försvarsmakten 2010 (HKV dnr 13 920:50775) en uppdatering av
listan över intressen och riksintressen för totalförsvarets militära
del. Distributionen av det digitala underlaget sker för respektive
länsstyrelse via länsstyrelsens egen centralserver. För fasta anläggningar som omfattas av försvarssekretess sker redovisning utan att
exakt läge för anläggningen eller dess funktion anges.
Försvarsmakten har från 2010 valt att i några fall ange områden
som omfattas av 3 kap. 9 § första stycket miljöbalken.
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4.21

Totalförsvarets civila anläggningar

4.21.1

Bestämmelsen

Mark- och vattenområden som har betydelse för totalförsvaret
behandlas i 3 kap. 9 § miljöbalken (tidigare 2 kap. 9 § NRL). Se
avsnitt 4.20.1.
4.21.2

Förarbetena

Se avsnitt 4.20.2.
4.21.3

Myndighetens arbete med områden av riksintresse

Uppgifter i fråga om områden som är av riksintresse för totalförsvarets civila anläggningar lämnas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) (se 2 § andra stycket 12 hushållningsförordningen).
MSB fick bemyndigande att lämna uppgifter om områden av när
myndigheten bildades 2009. Sektorsansvaret låg tidigare på Krisberedskapsmyndigheten (KBM) mellan 2002–2009 och dessförinnan på Överstyrelsen för Civil Beredskap (ÖCB), som verkade
mellan åren 1986–2002. ÖCB föregicks av Överstyrelsen för ekonomiskt försvar. Innan 1987 fanns också myndigheten Civilförsvarsstyrelsen. Civilförsvarsstyrelsen slogs 1986 samman med
Statens brandnämnd och bildade Räddningsverket.
I prop. 1985/86:3 s. 74 anges att Civilförsvarsstyrelsen betonar
att civilförsvarets intressen i fråga om markanvändningen i mycket
ringa utsträckning är knuten till behov av mark- och vattenområden för egna ändamål. Civilförsvarets intressen hänför sig till all
form av markanvändning som påverkar förutsättningarna för civilförsvarsverksamheten. Civilförsvarets intressen i fråga om användning av mark- och vattenområden är således i hög grad en fråga om
hur andra samhällsfunktioner använder områdena.
En anledning till att totalförsvarets civila delar inte har varit mer
aktuella att arbeta med kan vara att riksintressefrågan för totalförsvarets civila delar låg hos en myndighet och PBL-bemyndigandet
att bevaka totalförsvarets civila intressen låg hos en annan myndig-
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het (jmf. 13 kap. 14 § PBL). Från och med 2009 ligger båda frågorna
hos en och samma myndighet.
Varken MSB eller dess företrädare har lämnat uppgifter om
några områden av riksintresse för anläggningar för totalförsvarets
civila delar. Det har hittills inte varit en prioriterad fråga för MSB.
Det finns flera intressen inom det civila försvaret som ska
fungera vid höjd beredskap. Flera av dessa sammanfaller med andra
myndigheters ansvarsområden. MSB ser inte att enbart ett geografiskt utpekande områden av riksintresse för det civila försvaret
kan säkerställa funktionen hos dessa. Det civila försvarets intresse
är bland annat att försörjningssystemen fungerar och detta kan inte
säkerställas genom att peka ut ett geografiskt intresse, eftersom det
är själva flödet av t.ex. varor och tjänster som är det viktiga. Ett
exempel är väg eller järnväg av riksintresse, dessa riksintressen
säkerställer dock inte att det sker transporter av varor (men deras
funktion är väsentlig för att varor ska kunna transporteras). MSB
ser att vissa riksintresseanspråk skulle kunna kompletteras med viss
beredskapsinformation vid tillfällen då visst ordinarie systemet inte
fungerar. Exempel på detta är omledningsvägar för väg- och järnväg
där det kan finnas behov av att upprätthålla viss försörjningstrygghet och standard för att tillgodose civila försvarets intressen.

4.22

Utvärdering och analys

Utvärderingen av myndigheternas arbete handlar främst om deras
arbete med riksintressen.
En inledande iakttagelse är att myndigheternas tillämpningar
skiljer sig åt. I det följande beskrivs olika aspekter av myndigheternas tillämpning.
4.22.1

Myndigheternas arbetssätt och prioritering

Det framgår av sektorsmyndigheternas underlag (se avsnitt 4.2–
4.21) att myndigheterna i varierande grad har resurser för att delta i
arbetet med fysisk planering. Inom Försvarsmakten arbetar man
t.ex. löpande med att granska översikts- och detaljplaner samt
bygglovansökningar för att inte förändrad markanvändning ska
kunna skada totalförsvarets intressen. Sametinget är en liten och
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relativt nybildad myndighet med ansvar för att bevaka samernas
och rennäringens intressen. Trots att de områden som bedömts
vara av riksintresse för rennäringen sträcker sig över stora områden
så arbetar endast 1,5 årsarbetskraft på Sametinget heltid med frågor
som berör hushållningsbestämmelserna. Sametinget får därför förlita sig på att de enskilda samebyarna själva överklagar t.ex. detaljplaner som skadar samebyns möjlighet att bedriva näringen.
Hur länge respektive myndighet haft möjlighet att arbeta med
frågorna varierar också mycket. Vissa av de myndigheter som har
ett ansvar enligt hushållningsförordningen har haft detta ansvar
sedan systemet infördes. Andra myndigheter, som t.ex. Tillväxtverket, Trafikverket och Havs- och vattenmyndigheten har övertagit ansvaret i samband med att myndigheterna bildades och
startade sina respektive verksamheter.
Ansvariga myndigheter har i varierande omfattning lämnat uppgifter till länsstyrelsen om områden som myndigheterna bedömer
vara av riksintresse. Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet
har flest bedömda områden av riksintresse för naturvård, friluftsliv
respektive kulturvård. Trafikverket bedömer i princip att alla större
kommunikationssträckningar och –knutar är av riksintresse.
Naturvårdsverket och MSB har inte lämnat uppgifter om några
områden för avfallshantering eller civilförsvaret. Energimyndigheten har inte lämnat uppgifter om några områden för energiproduktion gällande kärnkraft, värmeproduktion, vattenkraftverk
eller elnät (med undantag för ett antal äldre riksintresseanspråk för
kraftvärmeproduktion och eldistribution i ett fåtal län). PTS har
uppgett att myndighetens bedömda område av riksintresse har en
geografisk utbredning som är väldigt begränsad eftersom det i de
flesta fall handlar om specifika knutpunkter för IT-infrastrukturen
och att det skyddsvärda området endast omfattar några meter på
varje sida om knutpunkten. Arealen för områden som bedömts vara
av riksintresse enligt 3 kap. 5–9 §§ skiljer sig också mycket, se
avsnitt 8.1.2.
Myndigheternas arbete med ajourhållning och förbättringsarbete skiljer sig också åt. En del av sektorsmyndigheter har arbetat
löpande med frågorna och har sett över sina bedömda områden av
riksintresse och värdebeskrivningar medan andra myndigheter inte
sett över sina områden sedan systemet infördes för cirka 30 år
sedan. En myndighet som arbetar aktivt med ajourhållningen är
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Trafikverket som har som målsättning att årligen se över sina
bedömda områden avseende mindre ändringar och att vart fjärde år
göra en större översyn. Naturvårdsverket har delvis överlåtit ajourhållningen av värdebeskrivningen till länsstyrelserna och myndigheten har ingen egen uppsikt över sina bedömda områden av riksintresse.
Samhällsutveckling och annan påverkan skiljer sig åt mellan de
olika sektorerna vilket kan ha påverkat sektorsmyndigheternas
arbete. Som exempel kan nämnas att motivet för att det infördes en
bestämmelse med innebörd att områden som är av riksintresse för
yrkesfisket infördes i NRL var för att det skulle vara möjligt ange
de bästa (mest lönsamma) vattenområdena för olika fiskearter.
Havs- och vattenmyndigheten anser numera att riksintresset för
yrkesfiske snarare eller åtminstone också borde lägga större vikt vid
att lämna uppgifter om områden som är viktiga för fiskearternas
återhämtning och reproduktion.
Legitimiteten i riksintressesystemet är beroende av att sektorsmyndigheterna ansvarar för att enbart föreslå områden av riksintresse som verkligen har betydelse ur ett nationellt perspektiv.
Energimyndigheten har beskrivit att myndigheten lämnat uppgifter
om lämpliga vindområden utan att samtidigt ha påbörjat planeringen av ett sådant exploateringsprojekt. Trafikverket har beskrivit
att myndigheten anser att det är viktigt lämna uppgifter om områden som verket bedömer vara av riksintresse för att åtnjuta möjligheten att väga två riksintressen mot varandra för det fall de inte kan
samutnyttjas (jmf. 3 kap. 10 §). Myndigheterna använder även
andra typer av strategier. Försvarsmakten lämnar uppgifter om alla
områden de har intresse av för totalförsvarets räkning och inkluderar dessutom ofta influensområden eller andra radier för att
bevaka det egentliga intresset. PTS har uppgett att myndigheten
inte kan lämna uppgifter om områden av riksintresse för största
delen av nätsystemet som är av vital betydelse för allmänheten,
företag, myndigheter m.m., eftersom myndigheten inte har någon
kontroll då det är operatörerna som planerar och bygger näten.
Hur sektorsmyndigheterna arbetar med övriga bestämmelser i
3 kap. MB är även det helt olika. Vissa av myndigheterna har uppgett att de har lämnat uppgifter även om sådana områden som inte
bedöms vara av riksintresse medan andra myndigheter inte alls har
brytt sig om att skapa ett underlag som kommunerna kan använda i
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sin planering. Dessa områden ska skyddas så långt möjligt och i
avvägningen ska hänsyn tas till samhällsekonomiska aspekter, som
t.ex. regionalpolitiska eller sysselsättningspolitiska intressen. Enligt
Sametinget, vars intressen främst finns i landets inlands- och fjällkommuner, är situationen sådan att egentligen alla åtgärder som
vidtas i dessa områden kan sägas vara av regionalt- eller sysselsättningspolitiskt intresse. Bestämmelsen i 3 kap. 5 § första stycket har
därför, enligt Sametinget, en begränsad effekt för att motverka
skador på rennäringens intressen. Enligt Naturvårdsverket ger
3 kap. 6 § första stycket MB ett skydd mot åtgärder som kan skada
naturmiljön utanför bedömda riksintresseområden, och i de allra
flesta fall rör det sig om lokala eller regionala naturvärden som
skyddas genom bestämmelsen. SGU hänvisar till förarbetena till
miljöbalken där det anges att ämnen och material som finns i stora
mängder och som är vanligt förekommande inte kan vara av riksintresse. SGU har därför bl.a. inte bedömt att bergtäkter och sandavlagringar är av riksintressen och i stället betraktat dem som
områden som omfattas av bestämmelsen i 3 kap. 7 § första stycket.
4.22.2

Kriterier för att bedöma områden av riksintresse

I 2 § hushållningsförordningen anges att myndigheterna ska lämna
uppgifter i skriftlig form till länsstyrelserna om områden som myndigheterna bedömer vara av riksintresse enligt 3 kap. miljöbalken.
Det finns inte några krav i lag- eller förordningstext om att de
ansvariga myndigheterna samtidigt ska utveckla kriterier för vilka
områden som bedöms vara av riksintresse eller vad uppgifterna ska
innehålla. Viss ledning kan fås genom att läsa förarbetena. Avsaknaden av nationell samordning har medfört att de ansvariga myndigheterna har utvecklat sina egna modeller för kriterier. Riksantikvarieämbetet har t.ex. inte utarbetat några absoluta kriterier
som måste vara uppfyllda för att ett område ska kunna bedömas
vara av riksintresse. I stället grundar sig bedömningen på en helhetsbedömning efter myndighetens vägledande uttalanden. Sametinget har inte utvecklat några egna kriterier. Sametingets bedömningar grundar sig främst på uttalanden i förarbetena till NRL. Tillväxtverket har utvecklat ett antal kriterier och har som huvudregel
att samtliga kriterier ska uppfyllas för att intresset ska anses vara
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ett riksintresse. SGU har till skillnad från Tillväxtverket tidigare
utvecklat fem kriterier och en praxis med innebörd att bedömningen av områden av riksintresse byggt på två kriterier. SGU har
numera beslutat om nya tre kriterier och bedömt att samtliga
kriterier ska vara uppfyllda för att en fyndighet ska kunna bedömas
vara av riksintresse.
Trafikverket har utvecklat ett antal huvudkriterier som gäller för
alla kommunikationsriksintressen samt för var och ett av dem ett
antal specifika kriterier som skiljer sig åt beroende på vilket kommunikationsmedel intresset rör. För yrkesfisket, där rådande områden huvudsakligen omfattar fångstområden men också fiskhamnar,
är det fångstområdenas och hamnarnas ekonomiska betydelse som
bedöms enligt huvudkriteriet. För att bedöma och lämna uppgifter
om viktiga områden för föryngling och reproduktion går det inte
att använda yrkesfiskets nuvarande kriterier.
Naturvårdsverket har för sin bedömning av områden av riksintressen för naturvård utvecklat huvud- och stödkriterier. Stödkriterierna ska ses som de faktorer och förhållanden som ger stöd
för urvalet av områden av riksintresse samt avgränsningen av dem.
Stödkriterierna anger förhållanden som kan mätas eller anges konkret, medan huvudkriterierna är mer kvalitativa och generella. Bra
och tydliga kriterier hjälper inte alltid. Sametinget har påpekat att
det ställs stora krav på den som utför bedömningen av ett riksintresseområde för rennäringen eftersom varje enskild samebys
förutsättning för renskötsel varierar. Kriteriernas vikt i det enskilda
fallet måste värderas utifrån kunskap om renskötsel, t.ex. mängd
kalvningsland, ostördhet, uppsamlingsområden i lämplig omfattning i de årstidland där behovet föreligger, svåra passager i förhållande till flytt- och strövningsvägar, möjlighet till rast efter
flyttled m.m.
Myndigheternas kriterier för olika typer av områden som kan
vara av riksintresse är inte samlade på någon gemensam sökyta,
t.ex. på Boverkets hemsida eller i någon handbok. Utredningen
bedömer att det är relativt svårt att ta reda på kriterierna genom att
besöka sektorsmyndigheternas webplatser.
Flera myndigheter har i sina underlag pekat på att kriterierna
behöver ses över med jämna mellanrum för att vara aktuella.
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Beskrivningar

I 2 § hushållningsförordningen anges att myndigheterna ska lämna
uppgifter i skriftlig form till länsstyrelserna om områden som myndigheterna bedömer vara av riksintresse enligt 3 kap. miljöbalken.
Det finns inte några krav i lag- eller förordningstext om att de
ansvariga myndigheterna samtidigt ska utforma värdebeskrivningar
eller vad de ska innehålla. Avsaknaden av nationell samordning har
medfört att de ansvariga myndigheterna har utvecklat sina egna
modeller för att beskriva de värden som de bedömda områdena av
riksintresse innehåller.
Av en del myndigheters bedömningar av områden av riksintresse
(t.ex. Riksantikvarieämbetet) framgår även värdebeskrivningen.
Andra myndigheter, t.ex. Trafikverket, skiljer på vad som står i de
uppgifter som lämnats till länsstyrelsen om områden av riksintresse
och vad som uttrycks i en mer detaljerad precisering. Trafikverkets
precisering av ett område av riksintresse är ett fördjupat planeringsunderlag som visar de värden som bör skyddas och som ska beaktas
i den fysiska planeringen.
I samarbete med länsstyrelsen använder sig Naturvårdsverket av
ett registerbladsystem. Varje registerblad innehåller en områdesoch värdebeskrivning för var och ett av riksintressena. Registerbladet innehåller bl.a. uppgifter om områdenas areal, kommuntillhörighet, naturvärden och förutsättningar för bevarande. Alla områden har getts ett områdesnummer, vilket kan göra det enkelt att
hitta i sökbara system. Länsstyrelserna ansvarar för ajourhållningen
av registerbladen.
Genom att detaljavgränsa en fyndighets utbredning (på en karta
med tillhörande koordinater) preciserar SGU områden av riksintresse. Detta underlättar för länsstyrelser och kommuner, dels i
planprocessen och dels för att göra en avvägning när ett område är
av riksintresse för flera ändamål. SGU lägger stor vikt vid att
underlaget är välunderbyggt och att värdebeskrivningen är lättillgängligt och begripligt även för icke-geologer. Enligt Tillväxtverket
ska en värdebeskrivning beskriva områdets funktion och geografiska avgränsning men också eventuella influensområden.
I Havs- och vattenmyndighetens arbete med lämna uppgifter
om nya områden av riksintresse gällande anläggningar för vattenförsörjningen har myndigheten lämnat riktlinjer till länsstyrelsen

168

SOU 2015:99

Myndigheternas arbete

om bl.a. kriterier för urval av nya områden, vilka typer av områden
med anläggningar som kan vara aktuella samt en mall för vad
värdebeskrivningen ska innehålla. Länsstyrelsenas värdebeskrivning
omfattar anläggningen med dess enheter, själva markanspråket,
vilka åtgärder som påtagligt kan försvåra utnyttjandet av anläggningen, beskrivning av vattentäkten samt motiv till bedömningen
av att området är av riksintresse, dvs. vilka kriterier enligt riktlinjerna som har beaktats.
Att värdebeskrivningarna innehåller teknisk analys visar bl.a. ett
överklagande i fråga om bygglov på fastigheten Porsgöl 1:23 i
Karlskrona kommun (Regeringsbeslut den 30 maj 2013,
S2013/2717/PBB). Kommunen, länsstyrelsen och regeringen var
överens om att det inte förelåg förutsättningar för att lämna bygglov, dvs. avslå ansökan och överklagandena. Regeringen anförde
bl.a. följande. ”Av handlingarna framgår att nu aktuella vindkraftverk är avsedda att uppföras i närheten av väderstation, som har
utpekats som riksintresse för totalförsvaret. Tekniska analyser
enligt framtagna beräkningsverktyg visar att uppförandet skulle
kunna medföra stora störningar på väderinformationen. Enligt
regeringens bedömning skulle därför uppförande av vindkraftverken påverka utnyttjandet av väderstationen och därmed även
skada riksintresset.”
4.22.4

Influensområden

Influensområde (också kallade buffertzoner, skyddsområden) är
sådana områden som ligger utanför det område som har bedömts
vara av riksintresse men som ändå kan ha betydelse för att bedöma
om en åtgärd kan påtaglig skada värdet inom ett sådant område. Av
förarbetena till NRL (prop. 1985/86:3 s. 115), framgår att den gräns
som läggs fast, i planarbetet, bör utgå från syftet med bestämmelsen i
3 kap. NRL, dvs. inte utmärka något influensområde.
Det är enligt min mening inte acceptabelt – och dessutom onödigt –
att länsstyrelsen när avgränsningsfrågan behandlas hävdar att buffertzon ska ingå i området av det skälet att länsstyrelsen vill garantera en
ingripandeeffekt om ett exploateringsanspråk skulle dyka upp i denna
buffertzon. Mitt förslag i propositionen om PBL innebär nämligen att
staten, dvs. i första hand länsstyrelsen, kan gripa in mot kommunala
beslut som innebär att ett riksintresse hotas oavsett om hotet ligger
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inom ett område av riksintresse eller i sådan närhet av området att
riksintresset hotas.

Oavsett vad som uttalas i förarbetena använder sig Trafikverket,
Försvarsmakten och Tillväxtverket av sådana områden. Som exempel kan nämnas att Tillväxtverket har uppgett att ett riksintresses
värdebeskrivning ska beskriva områdets funktion och geografiska
avgränsning men också eventuella influensområden. När Försvarsmakten lämnar uppgifter om områden av riksintresse till länsstyrelsen förutsätter myndigheten att de på kartorna redovisade riksintresseområdena med omgivningspåverkan, dvs. influensområdena, anges i översiktsplanerna för de berörda kommunerna.
4.22.5

Process

Hur lång processen för att ta fram ett underlag för att kunna
bedöma om ett område är av riksintresse och vilka intressenter
myndigheterna samråder med skiljer sig åt. Flera myndigheter har
uppgett att de följer beredningskraven hushållningsbestämmelserna
ställer, t.ex. att de samråder med Boverket och andra berörda myndigheter innan myndigheten lämnar uppgifter om områden som
bedöms vara av riksintresse. Vissa myndigheter är beroende av länsstyrelsernas arbete i denna process. Länsstyrelserna lämnar t.ex.
underlag till Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten
efter att ha haft en dialog med kommuner och eventuellt med
intresseorganisationer etc.
Trafikverket har som målsättning att årligen se över sina
bedömda områden av riksintresse avseende mindre ändringar och
justeringar samt att göra en större översyn vart fjärde år.
Riksantikvarieämbetet har för ämbetets del beskrivit processen
och uppgett följande. Riksantikvarieämbetet ansvarar för att, efter
samråd med Boverket och berörda länsstyrelser, lämna uppgifter
om områden som bedöms vara av riksintresse för kulturmiljövården. Om länsstyrelsen bedömer att ett anspråk ska ändras,
avstås eller att ett nytt anspråk ska föreslås ska länsstyrelsen skicka
förslag till reviderat eller nytt anspråk till Riksantikvarieämbetet.
Förslaget ska även skickas till Boverket för kännedom. Förslaget
ska innehålla en redogörelse för skälen till ändring samt eventuell
ny avgränsning.
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Även SGU har tydlig processtrategi. Myndigheten tar årligen
fram en prioriteringslista med områden eller objekt som SGU
planerar att hantera under kommande år. Varje objekt dokumenteras enligt checklista som följer kriterierna. SGU tar fram geologiskt underlagsmaterial för fyndigheten. Efter framtagande av
underlagsmaterial besöks vanligen fyndighetens eventuella ägare.
Vid sammanträde efter besiktning av fyndigheten tas en preliminär
avgränsning fram tillsammans eller efter förslag från företaget.
Efter kartritning och koordinatsättning med arealberäkning på
SGU remitteras förslaget. Samtliga handlingar skickas på remiss till
länsstyrelsen och Boverket. Handlingarna översänds också till
berörd kommun och i de fall en fyndighet erfordrar tillstånd enligt
minerallagen till Bergsstaten. Slutligen fattas beslut och expediering
sker. Beslutet skickas till berörd länsstyrelse med kopia till Boverket och kommunen samt i förekommande fall Bergsstaten.
4.22.6

Anspråk eller ett formellt beslut?

Ingen myndighet kan med rättsligt bindande verkan förklara att ett
område är av riksintresse. Sådant bemyndigande saknas i lagstiftningen. Frågan om huruvida ett område är av riksintresse ska
därför bedömas i ett enskilt ärende, t.ex. i en tillståndsprövning.
Den prövande myndigheten kan i ärendet å ena sidan underkänna
ett tidigare beslut om riksintresse, å andra sidan anse att ett visst
område är av riksintresse, trots att ingen central myndighet beslutat
om detta tidigare.
Av en dom från Miljööverdomstolen (dom den 25 oktober
2007, mål nr. M 300-07 [Gabrielsberget]) framkommer i domskälen bl.a. att länsstyrelsen vid en översyn av områden för riksintresse för vindkraft som var under utarbetande föreslagit
Gabrielsberget som ett område för fortsatt utredning och i målet
anfört att det kan anses utgöra ett område av riksintresse för vindkraft. Miljööverdomstolen gjorde för sin egen del bedömningen att
projektet Gabrielsberget är av riksintresse för vindkraft. Vid
tillämpningen av hushållningsbestämmelserna är det dock sällsynt
att någon annan än de ansvariga myndigheterna gör en bedömning
av om ett område är av riksintresse. Det är snarast så att myndigheternas lämnade uppgifter om områden av riksintresse ses som en
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presumtion för att respektive område är av riksintresse (se t.ex.
Miljööverdomstolens dom den 29 oktober 2004, mål nr M 9120-03
och dom den 4 oktober 2006, mål nr M 456-06).

4.23

Bedömning

Genom hushållningsförordningen har regeringen fördelat uppgifter
mellan statliga myndigheter inom ramen för miljöbalkens hushållningsbestämmelser. Utredningen konstaterar att de olika riksintressenas skilda karaktärer har medfört att de ansvariga myndigheterna har lämnat uppgifter om områden som myndigheterna
bedömer vara av riksintresse i olika utsträckning. Myndigheternas
motiv för att peka ut ett område av riksintresse för ett visst ändamål synes variera enligt följande:
 Förhindra att en värdefull resurs eller tillgång skadas eller förstörs
 Förhindra att ett lämpligt område för ett visst ändamål tas i
anspråk för annan verksamhet
 Förhindra verksamhet som kan begränsa pågående och utökad
verksamhet
 Möjliggöra avvägning mot annat riksintresse vid intressekonflikt.
I förarbetena till NRL (prop. 1985/86:3, s. 115–116) uttalas att
ansvariga centrala sektorsmyndigheter måste utarbeta ett kunskapsmaterial som redovisar vad myndigheten bedömer vara
områden av riksintresse för sektorn i fråga. Kriterierna bör ses över
och preciseras. Som framgår av avsnitt 4.22.2 och 4.22.3 har avsaknaden av nationell samordning medfört att de ansvariga myndigheterna har utvecklat sina egna modeller för kriterier för vilka
områden som bedöms vara av riksintresse. De ansvariga myndigheterna har även utvecklat egna modeller för hur områden av
riksintresse beskrivs. Kriterierna och beskrivningarna är därför inte
alltid så preciserade som det förutsattes i förarbetena till NRL.
Utredningen kan konstatera att detta försvårar kommunens arbete
med att i översiktsplanen redovisa hur riksintressen kommer att
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tillgodoses. Det försvårar även tillämpningen av hushållningsbestämmelserna i den anknutna lagstiftningen.
De ansvariga myndigheternas bedömningar av områden av riksintresse har oftast bedrivits med utgångspunkt i myndighetens
egen tolkning av förarbetena och utifrån det uppdrag myndigheten
har enligt sin instruktion. Trots att det i förarbetena till NRL
(prop. 1985/86:3, s 115) uttalas att det inte är meningen att de statliga myndigheterna ska ta till ”säkerhetszoner” för att försäkra sig
om ett statlig inflytande om en exploateringsåtgärd aktualiseras i
närheten av det riksintressanta området varierar användningen av
sådana influensområden (buffertzoner etc.) allt efter riksintressets
karaktär.
Hur lång processen för att ta fram ett riksintresseanspråk är och
vilka intressenter myndigheterna samråder med skiljer sig också åt.
Många myndigheter har uppgett att de följer beredningskraven
hushållningsbestämmelserna ställer, t.ex. att de samråder med Boverket och andra berörda myndigheter innan myndigheten lämnar
uppgifter om områden som bedöms vara av riksintresse. En del
myndigheter är beroende av länsstyrelsernas arbete inför ett utpekande av ett nytt riksintresse. För att uppnå en bättre effektivitet
finns det finns enligt utredningens bedömning ett behov av att
tydligöra processen för hur myndigheterna ska föreslå områden av
riksintressen.
Vid tillämpningen av hushållningsbestämmelserna i 3 kap. MB
har fokus varit på områden av riksintresse medan övriga bestämmelser ofta inte har tillämpats på det sätt lagstiftaren förutsatte.
För att skapa ett ändamålsenligt system för hushållning med mark
och vatten som motsvarar såväl lagstiftarens intentioner som
dagens behov och krav bedömer utredningen att hanteringen av
områden av betydande allmänt intresse bör lyftas fram och byggas
under i lagstiftningen. Inriktningen bör även vara att utbredningen
av områden av riksintresse minskas.
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Enligt direktivet ska utredaren
 särskilt utvärdera hur bestämmelserna i 3 kap. miljöbalken och i
förordningen om hushållning med mark- och vattenområden
tillämpas i fråga om utpekande och angivande av områden liksom hur dessa bestämmelser och bestämmelserna i 4 kap. miljöbalken tillämpas i mål och ärenden liksom i planering och beslut
enligt plan- och bygglagen och annan relevant lagstiftning
 identifiera och analysera bristerna i denna tillämpning och
bedöma i vilken utsträckning dessa beror på lagreglernas utformning eller på deras tillämpning
Tillämpningen av hushållningsbestämmelserna sker i fyra steg som
vart och ett bör utvärderas för sig. En anledning till detta är att de
olika stegen är sins emellan beroende på så vis att iakttagna brister i
ett av tillämpningens steg kan vara anledningen till brister i nästa
steg.
Tillämpningens första steg är de ansvariga myndigheternas
arbete med att lämna uppgifter till länsstyrelserna om vilka områden som de bedömer vara av riksintresse enligt 3 kap. MB. I det
andra steget redovisar länsstyrelserna uppgifterna i en sammanfattande redogörelse till kommunerna. Kommunerna ska i sin översiktsplan redovisa riksintressen enligt 3 och 4 kap. MB och hur de
bedömer att intressena bör tillgodoses vid kommande beslut om
användningen av mark- och vattenområden. Bedömningarna i översiktsplanen ger sedan i det tredje steget underlag för tillämpningen
av hushållningsbestämmelserna vid planering och beslut enligt de
lagar som anger att bestämmelserna ska tillämpas. Tillämpningens
fjärde steg är överprövningen av besluten från det tredje steget.
I detta kapitel behandlas det andra steget.
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Sedan ÄPBL och NRL trädde i kraft har utvärderingar av översiktsplaneringsprocessen vid några tillfällen gett upphov till författningsändringar avsedda att åtgärda iakttagna brister i processen.
Ändringarna har i vissa fall förtydligat de ursprungliga förarbetena
och har betydelse för tillämpning av hushållningsbestämmelserna i
dag. Både de tidigare utvärderingarna och författningsändringarna
är av intresse för utredningens utvärdering och redovisas därför
inledningsvis i avsnittet. Redovisningen delas upp i två delar. Den
första behandlar perioden 1987–1998 när PBL och NRL tillämpades. Den andra behandlar perioden från 1999–2010 när PBL och
MB tillämpades.
Avslutningsvis behandlas tillämpningen i dag.

5.1

Inledning

Enligt förarbetena (prop. 1985/86:3) har hushållningsbestämmelserna karaktären av gemensamma grundregler som ska tillämpas i
mål och ärenden enligt olika lagar som styr användningen av markoch vattenresurser. Bestämmelserna anger i huvudsak vad som utgör de allmänna intressena i mark- och vattenanvändningsfrågor
och är inriktade på att ge vägledning för att avgöra konkurrensfrågor om mark- och vattenområden. Allmänna intressen som har
särskilt stor betydelse i ett nationellt perspektiv är riksintressen.
Sektorsmyndigheterna ansvarar för att bedöma vilka områden som
är av riksintresse enligt 3 kap. MB (2 § hushållningsförordningen).
I översiktsplanen ska kommunen bland annat redovisa sin
bedömning av hur skyldigheten att enligt 2 kap. PBL ta hänsyn till
allmänna intressen vid beslut om användningen av mark- och
vattenområden kommer att tillgodoses. I redovisningen ska riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken anges särskilt (3 kap. 4 §
PBL). Länsstyrelsen ansvarar för att i samverkan med centrala verk
förse kommunen med underlag för översiktsplanen, särskilt när det
gäller områden som är av riksintresse, och för att bevaka att riksintressen tillgodoses i planen.
Översiktsplanen används som instrument för att belysa samhällets syn på vilka allmänna intressen som kan komma att vägas in
vid framtida beslut om användningen av mark- och vattentillgångarna. Ståndpunktstagandena i översiktsplanen ska utgöra
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underlag för tillämpningen av hushållningsbestämmelserna i mål
och ärenden (prop. 1985/86:3, s. 29).
Översiktsplaneringen är av central betydelse för tillämpningen
av hushållningsbestämmelserna. Lagstiftarens avsikt var att den
fortsatta fysiska riksplaneringen skulle ”inordnas i den fortlöpande
planerings- och beslutsprocessen, främst i anslutning till kommunernas markanvändningsplanering” (se även avsnitt 3.1.5).
Översiktsplanens syfte angavs i prop. 1985/86:1 (s. 123) i korthet vara
att med ledning av PBL:s bestämmelser om allmänna intressen ange
grunddragen i användningen av mark- och vattenområden samt
riktlinjer för bebyggelseutvecklingen som en del i och en förutsättning
för den övergripande, långsiktiga kommunplaneringen
att redovisa behandlingen av områden som är av riksintresse – särskilt som grund för samråd mellan staten och kommunen om markanvändningen och tillståndsprövningen
att där det behövs ge närmare riktlinjer för kommande planläggning,
bebyggelseutveckling och andra miljöförändringar
att ge kommuninvånare, sakägare och andra intressenter information om markanvändningen i stort samt inriktningen för avsedda
miljöförändringar.

Eftersom översiktsplanen ska upprättas med tillämpning av hushållningsbestämmelserna kan den enligt prop. 1985/86:3 (s. 29)
också tjäna som underlag för tillämpningen i beslut enligt de anknutna lagarna
Översiktsplanen enligt PBL används som instrument för att belysa
samhällets – d.v.s. statens och kommunens – syn på vilka allmänna
intressen som kan komma att vägas in vid framtida beslut om användningen av mark- och vattentillgångarna. Ståndpunktstagandena i översiktsplanen skall utgöra underlag för tillämpningen av NRL:s bestämmelser i mål och ärenden enligt de lagar som anknyts till NRL.

Enligt propositionen (s. 10) behövs ett väl utvecklat system för
kunskapsförsörjning för att hushållningsbestämmelserna ska få avsedd verkan. Länsstyrelsen får rollen som samordnare av statens
intressen i frågor om användning av mark- och vattenområden i
länet och får till uppgift att hantera kunskapsförsörjningen. I prop.
1985/86:1 (s. 532–533) anges att
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Det ankommer på länsstyrelsen att i samverkan med centrala verk ge
kommunen erforderligt underlag för översiktsplanen, särskilt när det
gäller områden som är av riksintresse. Underlaget bör sammanställas så
att anspråken på mark och vatten inom kommunen så långt som
möjligt kan preciseras.

Länsstyrelsen ska enligt propositionen (s. 539) också verka för att
områden som är av riksintresse säkerställs. Med uttrycket verka för
avses en aktiv insats från länsstyrelsen att söka påverka planförslagets
utformning i dessa avseenden. Uppgiften innebär att länsstyrelsen i
samråd med berörda centrala verk bör precisera riksintressena och
ange vilken hänsyn som bör tas till motstridiga intressen. Om ett visst
område är av riksintresse för flera verksamheter e.d., bör länsstyrelsen
prioritera mellan dessa till ledning för kommunens planarbete.

Tanken var att konflikter mellan olika anspråk om markanvändningen i första hand skulle lösas i dialog mellan länsstyrelse och
kommun i översiktsplaneringen.

5.2

Perioden 1987–1998

5.2.1

Miljö och fysisk planering (SOU 1994:36)

År 1992, fem år efter PBL:s ikraftträdande, hade så gott som samtliga kommuner antagit en kommunomfattande översiktsplan enligt
PBL. I betänkandet Miljö och fysisk planering (SOU 1994:36)
beskrivs översiktsplaneläget våren 1992 och inriktning och innehåll
i de första översiktsplanerna. Framställningen i betänkandet grundar sig bl.a. på Boverkets rapport Erfarenheter av översiktsplanearbetet – Huvudrapport juni –92 och remissynpunkterna på rapporten samt Riksrevisionsverkets granskning av länsstyrelsernas
tillämpning av PBL i rapporten Staten och den fysiska planeringen,
1992.
Enligt betänkandet innehåller flertalet översiktsplaner en relativt
jämn och utförlig redovisning av allmänna intressen enligt hushållningsbestämmelserna. Mera sällan finns dock tydliga slutsatser eller
ställningstaganden till de allmänna intressena i den antagna översiktsplanen. Såväl statliga myndigheter som kommunen har fokuserat
intresset i de första översiktsplanerna på riksintressena. Planerna
kan ändock inte alltid ses som ett resultat av den avsedda dialogen
mellan stat och kommun, utan har tenderat att bli enbart samman178
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ställningar av centrala statliga myndigheters anspråk. I främst de
mindre kommunerna redovisas olika sektorsintressen i särskilda
bilagor utan egna överväganden och prioriteringar. Många översiktsplaner saknar underlag och ställningstaganden i fråga om
viktiga hushållningsbestämmelser såsom ekologiskt särskilt
känsliga områden och stora opåverkade områden, trots att många
kommuner har analyserat miljöfrågorna i miljöprogram eller naturvårdsprogram.
Kunskapsförsörjningen har hittills inte fungerat helt tillfredsställande när det gäller anspråk och underlag från centrala sektorsmyndigheter. Angeläget underlag från centrala verk saknas fortfarande på flera områden. Fördelningen av ansvaret för kunskapsförsörjningen anses till vissa delar oklar. Länsstyrelsen har inte
alltid tagit på sig ansvaret att aktivt tolka och förmedla underlag
från statliga myndigheter. Enligt Boverket har länsstyrelserna i hög
grad fungerat som förmedlare av statligt underlag och kunskaper,
medan det funnits osäkerheter i fråga om ansvaret att även tolka
underlaget och att samordna olika statliga intressen. Länsstyrelserna har haft vissa svårigheter att förena ansvaret att företräda och samordna statens intressen med uppgiften att förmedla
underlag och ge råd till kommunerna. De har vidare haft svårigheter att från sitt regionala perspektiv med tillräcklig tyngd
ifrågasätta sektoriella anspråk, framförallt i fråga om riksintressena.
Flera länsstyrelser menar att svårigheterna att företräda statens
intressen till stor del beror på en oklar ansvarsfördelning mellan
länsstyrelsen och centrala myndigheter.
Såväl Boverket som flera av de remissinstanser som har yttrat sig
över verkets rapport anser att det finns stora oklarheter i fråga
formerna om för hur riksintressen läggs fast och hanteras i den
kommunala översiktsplaneringen. I Riksrevisionsverkets rapport
föreslås att formerna för hur riksintressena formuleras ses över.
Boverket och flera andra myndigheter och kommuner anser vidare
att vissa bestämmelser i NRL är otydliga. Bl.a. påtalas att innebörden i bestämmelserna om ekologiskt särskilt känsliga områden i
2 kap. 3 § NRL (nuvarande 3 kap. MB) behöver klargöras, särskilt i
förhållande till bestämmelserna i 6 § om områden med naturvärden.
Vidare framhålls att bestämmelserna i 2 § om stora opåverkade
områden fått dåligt genomslag i översiktsplaneringen. Boverket
pekar i sin utvärdering av översiktsplanearbetet också på att om-
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råden av riksintresse enligt 3 kap. NRL har behandlats summariskt
i de flesta översiktsplaner. Tänkbara orsaker är enligt verket brister
i fråga om underlaget samt att det saknas en ansvarig central
myndighet för kunskapsförsörjning osv.
Utredaren lämnar ett antal förslag och betonar myndigheternas
ansvar för kunskap och kompetens:
Avslutningsvis vill jag poängtera att en förutsättning för att kommunerna skall kunna leva upp till höjda anspråk på den översiktliga
planeringen i enlighet med mina förslag är att de kan påräkna ett
kraftfullt metodstöd från länsstyrelserna och berörda centrala verk.
Vad gäller de centrala verken förutsätter jag att Boverket, i samråd med
andra berörda verk, förser kommunerna med ett uppdaterat och
instruktivt handboksmaterial. Vidare synes det nödvändigt med förnyade utbildningsinsatser för att sprida detta material samt allmänt för
att öka kunskaperna om översiktsplanens roll och möjligheter i
miljöarbetet. (SOU 1994:36, s. 184–185.)

Utredaren ser också en ”utveckling och spridning av GIS-tekniken
som en nödvändig förutsättning för att förstärka den översiktliga
planeringen” och föreslår att ”regeringen uppdrar åt Boverket och
Lantmäteriverket att i ett gemensamt projekt utarbeta standards och
metoder för GIS-användning i fysisk planering” (SOU 1994:36,
s. 183).
5.2.2

NRL-förordningen 1993

Förordning (1993:191) om tillämpning av lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m. trädde i kraft 1993-07-01. Bestämmelserna i förordningen avsåg att åtgärda flera av de iakttagna
brister i tillämpningen av hushållningsbestämmelserna som senare
redovisades i SOU 1994:36.
I förordningen förtydligades myndigheternas ansvar och roller
vid tillämpningen av hushållningsbestämmelserna:
– Ansvar för bedömning av och tillhandahållande av underlag avseende områden av riksintresse för olika typer fördelas på de
centrala sektorsmyndigheterna.
– Länsstyrelsernas samrådsroll förtydligas genom en bestämmelse
om att de ska ta de initiativ som behövs för att hushållningsbestämmelserna ska beaktas i tidiga skeden av planerings- och
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beslutsprocesserna enligt de anknutna lagarna. Om det inte
finns underlag från sektorsmyndigheterna ska arbetet grundas
på det underlag länsstyrelsen bedömer lämpligt.
– Länsstyrelserna ges uttryckligt ansvar för att påtala för de
centrala myndigheterna om de anser att ett ytterligare markeller vattenområde bör anges som riksintresse enligt 2 kap. NRL
(nuvarande 3 kap. MB) eller att klassificeringen eller avgränsningen i stort av ett område som riksintresse enligt samma
kapitel bör omprövas.
– Länsstyrelserna och de centrala förvaltningsmyndigheterna ska
vid uppsikten inom sina verksamhetsområden göra regeringen
uppmärksam på om urvalet av områden av riksintresse enligt
3 kap. NRL (nuvarande 4 kap. MB) eller formerna för att ta till
vara riksintressen enligt hushållningsbestämmelserna behöver
regleras närmare.
Vidare ska enligt förordningen den myndighet som ska tillämpa
hushållningsbestämmelserna i ett ärende i sitt beslut ”ange om den
prövade anläggningen eller åtgärden går att förena med en från
allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurserna
enligt dessa bestämmelser samt med den för området gällande
regionplanen eller kommunala översiktsplanen”.
5.2.3

Kommunal översiktsplanering enligt plan- och
bygglagen m.m. (prop 1994/95:230)

Grundat bland annat på förslagen i SOU 1994:36 förtydligades 1996
bestämmelserna i PBL om översiktsplan (SFS 1995:1197) så att
översiktsplanen ska ge vägledning för beslut om användningen av
mark- och vattenområden samt om hur den byggda miljön ska
utvecklas och bevaras. Vid redovisningen av de allmänna intressena
ska riksintressen enligt NRL anges särskilt. Under samrådet ska
länsstyrelsen särskilt ta till vara och samordna statens intressen och
därvid bl.a. tillhandahålla underlag för kommunens bedömningar
och ge råd i fråga om sådana allmänna intressen enligt 2 kap. som
bör beaktas vid beslut om användningen av mark- och vattenområden. Vidare ska kommunfullmäktige minst en gång under mandattiden ta ställning till översiktsplanens aktualitet. Före ställnings181

Översiktsplanering

SOU 2015:99

tagandet ska länsstyrelsen i en sammanfattande redogörelse redovisa synpunkter i fråga om sådana intressen som kan vara av betydelse för kommunens beslut samt ange hur synpunkterna enligt
länsstyrelsens mening förhåller sig till översiktsplanen.
I förarbetena till lagändringen (prop. 1994/95:230) förtydligades
aktörernas ansvar och formerna för riksintressedialogen enligt
följande.
Formerna för samverkan mellan de centrala myndigheterna,
länsstyrelsen och kommunen följer av bestämmelserna i NRL, PBL
och NRL-förordningen. Sammanfattningsvis förutsätter dessa
bestämmelser dels en dialog mellan ansvariga sektorsmyndigheter
och länsstyrelsen, dels en dialog mellan stat och kommun i samband med översiktsplaneringen enligt PBL (prop. 1994/95:230,
s. 59). Genom NRL-förordningen klargörs att länsstyrelsen ska ges
möjlighet att påverka de centrala myndigheternas bedömning av
riksintressen, både när det gäller urvalet och avgränsningen av
områdena (prop. 1994/95:230, s. 57–58).
Det är länsstyrelsens ansvar att löpande förmedla underlag om
riksintressen till kommunen. Ett samlat underlag bör överlämnas
bl.a. då kommunen inleder ett arbete med att upprätta eller ändra
översiktsplanen (prop. 1994/95:230, s. 58). Av planen ska särskilt
framgå hur kommunen avser att tillgodose de redovisade riksintressena. Därmed görs tydligt att dialogen om riksintressena i
översiktsplaneringen ska avse såväl områdenas avgränsning och
riksintressets innebörd som hur områdenas värden ska tillgodoses
(prop. 1994/95:230, s. 59).
I tidiga skeden av planeringsprocessen är det naturligt att diskutera kommunens bedömning av myndigheternas underlag om
områden av riksintresse. Olika förändringar, t.ex. jordbrukslandskapets omvandling eller vägutbyggnader, kan ge nytt underlag för
bedömningar av ett områdes värden. Vidare kan fördjupade studier
av ett områdes egenskaper eller av motstående lokala intressen
innebära att kommunen vill aktualisera alternativ till områden som
utpekats som riksintresse för kommunikationsleder eller för andra
anläggningar. Diskussionerna kan aktualisera förslag till ändringar i
fråga om avgränsningen eller preciseringar i fråga om innebörden av
myndighetens bedömning. Om länsstyrelsen är beredd att acceptera mer omfattande förändringar i förhållande till det underlag
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som lämnats av en myndighet ska den berörda myndigheten underrättas. (prop. 1994/95:230, s. 58)
Normalt kan man utgå ifrån att kommunen delar myndighetens
bedömning i fråga om områden av riksintresse och att underlaget
utan större kompletteringar eller ändringar kan läggas till grund för
kommunens översiktsplaneförslag. De ställningstaganden som då
förutsätts ske vid utarbetandet av planförslaget består främst i att
bedöma om motstående anspråk kan innebära påtaglig skada på de
värden som föranlett att området anges som riksintresse. Ibland
krävs att avvägningar görs mellan olika riksintressen i översiktsplanen. Det kan också bli fråga om att i översiktsplanen ta ställning
till om redovisade områden av riksintresse ska säkerställas genom
rättsverkande bestämmelser eller beslut (prop. 1994/95:230, s.58).
Statens inflytande och påverkan i den kommunala översiktsplaneringen ska främst utövas under samrådet (prop. 1994/95:230,
s. 64–65). Under hela planeringsprocessen är det länsstyrelsens
uppgift att ta de initiativ som behövs för att oklarheter eller brister
i fråga om underlaget om riksintressen ska klaras ut, att särskilt
verka för att riksintressena tillgodoses och att företräda de statliga
myndigheterna i kontakterna med kommunen (prop. 1994/95:230,
s.58).
I förarbetena kommenterades också översiktsplanens roll som
underlag för beslut där hushållningsbestämmelserna ska tillämpas
samt vikten av att översiktsplanen är aktuell.
Vid prövning av olika tillståndspliktiga åtgärder enligt de lagar
som är knutna till NRL ska främst göras en bedömning av och
avvägning mellan de olika allmänna intressen som gör sig gällande i
området. Vidare ska prövas om åtgärden utgör den på sikt mest
lämpade användningen i förhållande till dessa intressen eller i förhållande till andra anspråk som riktas mot området. Till grund för
bedömningarna behövs underlag som visar vilka allmänna intressen
som finns i området samt vilka andra anspråk som riktas mot
området. Det underlag som förutsätts finnas tillgängligt vid myndigheternas prövning är i första hand den kommunala översiktsplanen.
Enligt 6 kap. 1 § NRL (nuvarande 6 kap. 19 § MB) ska således de
myndigheter som ska tillämpa lagen se till att sådana planer enligt
PBL och sådant planeringsunderlag som belyser hushållningsfrågan
finns tillgängliga. En utgångspunkt för denna bestämmelse är att
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översiktsplanen ska spela en viktig roll för de avvägningar som olika
myndigheter har att göra (prop. 1994/95:230, s. 70).
Genom NRL-förordningen har klargjorts att myndigheter i sina
beslut ska ange om den prövade åtgärden går att förena med en från
allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenområden
samt med den gällande översiktsplanen. Därmed bekräftas översiktsplanens betydelse som bedömningsunderlag. Om myndighetens beslut avviker från planen bör motiven för denna avvikelse
framgå av beslutet. Översiktsplanen bör beaktas, även om den inte
ger något direkt besked om exploateringsföretag eller åtgärder är
förenliga med planen eller inte (prop. 1994/95:230, s. 70–71).
Bl.a. översiktsplanens funktion i dialogen mellan stat och kommun om riksintressena motiverar regler som säkerställer att översiktsplanens aktualitet regelbundet tas upp till en politisk helhetsbedömning (prop. 1994/95:230, s. 70). Det är angeläget att de statliga myndigheternas underlag och anspråk regelbundet blir föremål
för breda politiska överväganden i kommunen, särskilt om översiktsplanens ställningstaganden strider mot underlaget. Kommunens politiker kan med anledning härav vilja inleda en översyn av
planen för att diskutera innebörden av olika riksintressen eller för
att påverka avvägningen av riksintressen mot andra allmänna
intressen. På motsvarande sätt har länsstyrelsen och andra statliga
myndigheter intresse av att regelbundet få besked om i vilken utsträckning översiktsplanen är ett uttryck för kommunens aktuella
uppfattning eller om förutsättningarna ändrats i väsentliga avseenden på sådant sätt att planen kan komma att ändras. Inte minst
önskemålet att åstadkomma en bättre samordning med statliga
myndigheters sektorsplanering, t.ex. i fråga om vägar och järnvägar,
motiverar att sådana möjligheter skapas. Också för de myndigheter
som vid sina beslut ska bedöma om åtgärder är förenliga med
översiktsplanen är det särskilt angeläget att få en överblick över om
översiktsplanens skilda delar är aktuella eller om planen kan komma att ändras i väsentliga avseenden (prop. 1994/95:230, s. 66–67).
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5.3.1

Miljöbalk (prop. 1997/98:45)
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Hushållningsbestämmelserna i 2 och 3 kap. NRL arbetades in i 3
och 4 kap. miljöbalken 1999-01-01. Bestämmelsernas lydelse förändrades inte, men införandet medförde att bestämmelserna kom
att inordnas under miljöbalkens övergripande mål i 1 kap. I förarbetena kommenteras detta i specialmotiveringen till 3 kap. 1 § på
följande sätt.
Landets mark- och vattenområden måste utnyttjas på ett så ändamålsenligt sätt som möjligt med hänsyn till olika möjliga användningssätt
och över tiden. Paragrafen innehåller en grundläggande bestämmelse
till stöd för avvägningar i fråga om användningen av marken, vattnet
och den fysiska miljön i övrigt. Mark- och vattenområden skall
användas för det eller de ändamål för vilka berörda områden är mest
lämpade med hänsyn till beskaffenhet, läge och föreliggande behov.
Företräde skall ges sådan användning som medför en från allmän
synpunkt god hushållning. En avvägning måste göras mellan å ena
sidan intresset av att bevara mark- och vattenområden för framtiden
och å den andra sidan värdet av att ta dem i anspråk för olika ändamål.
Beslut om ianspråktagande av områden innebär ofta att den tillämpande myndigheten måste göra avvägningar mellan olika, ofta motstående intressen. Som framgår av miljöbalkens mål i 1 kap. 1 § andra
stycket skall balkens bestämmelser tillämpas så att mark, vatten och
fysisk miljö i övrigt används på ett sätt som tryggar en från ekologisk,
social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning. Vid bedömningen av den lämpligaste användningen av ett
område bör alltid möjligheten att samtidigt utnyttja ett område för
olika verksamheter undersökas. Utgångspunkten för bedömningen
bör vara balkens övergripande mål i 1 kap. 1 § första stycket att främja
en hållbar utveckling. (Prop. 1997/98:45, del 2, s. 29–30.)

Enligt propositionen påverkas förutsättningarna för en ekologiskt
hållbar utveckling ”också i hög grad av den statliga och kommunala
samhällsplaneringen. Miljöbalkens bestämmelser om hushållning
med mark och vatten, om miljökvalitetsnormer och om miljökonsekvensbeskrivningar medverkar till att göra en ekologiskt hållbar utveckling till ett gemensamt mål för all samhällsplanering”
(prop. 1997/98:45, del 2, s. 5–6).
I allmänmotiveringen kommenteras hushållningsbestämmelsernas roll i samhällsplaneringen för en hållbar utveckling och översiktsplanens roll.
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Bestämmelserna om hushållning med mark och vatten skall kunna
utgöra ett instrument för samlade bedömningar i samhällsplaneringen
för en hållbar utveckling där mark, vatten och fysisk miljö i övrigt
används så att en från ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt god hushållning tryggas. Det är också viktigt att
bestämmelserna får genomslag vid tillämpning av den lagstiftning som
nu är anknuten till naturresurslagen men som inte arbetas in i miljöbalken. Detta uppnås genom att balkens regler skall tillämpas i mål och
ärenden även enligt annan lagstiftning än miljöbalken som berör frågor
om hushållningen med naturresurser. Genom att NRL:s hushållningsregler inarbetas i miljöbalken kommer på motsvarande sätt betydelsen
av kommunernas översiktsplaner när det gäller bedömning av frågor
om ändrad markanvändning att lyftas fram på ett ännu tydligare sätt än
hittills inom miljöbalkens beslutsområde. Planeringsunderlag för detta
skall tillhandahållas enligt 6 kap. 11 och 12 §§ (prop. 1997/98:45, del 1
s. 245).

Betydelsen av riksdagens miljömål kommenteras så här.
Av riksdagen fastställda miljömål ger ledning vid tillämpningen av
balken avseende bedömningen av vad en hållbar utveckling innebär.
Sådana miljömål kan avse miljökvalitet och kan då ses som en precisering av miljöbalkens mål i ett visst avseende. Miljömålen kan också
ange vilka utsläppsbegränsningar eller andra åtgärder som måste
genomföras. I sådana fall kan dessa ge ledning beträffande vilka krav
som bör ställas på den som bedriver en verksamhet eller vidtar en
åtgärd (prop. 1997/98:45, del 2, s. 8).

5.3.2

Hushållningsförordningen 1999

Samtidigt med miljöbalken trädde Förordning (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m. i kraft. Den motsvarade NRL-förordningen med tillägg att Boverket har uppsikten
över hushållningen med de mark- och vattenområden som omfattas
av bestämmelserna i 4 kap. MB. Bestämmelserna i NRL om länsstyrelsens tillsyn och Boverkets uppsikt över hushållningen med
naturresurser fördes över till den nya förordningen formulerat så
att Boverket har den allmänna uppsikten och länsstyrelsen uppsikten inom länet över hushållningen med mark- och vattenområden. Bestämmelsen om att länsstyrelserna och de centrala förvaltningsmyndigheterna ska göra regeringen uppmärksam på om
formerna för att ta till vara riksintressen enligt 2 och 3 kap. lagen
behöver regleras närmare togs bort ur NRL-förordningen.
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Samtidigt som miljöbalken trädde i kraft fördes också in (SFS
1998:884) i Boverkets instruktion att Boverket inom sitt verksamhetsområde ska verka för samordning av de statliga myndigheternas
arbete med underlag för tillämpningen av 3 och 4 kap. och 6 kap. 11–
13 §§ miljöbalken och plan- och bygglagen (1987:10) samt tillhandahålla underlag för tillämpningen av 5 kap. miljöbalken.
5.3.3

Får jag lov? Om planering och byggande (SOU
2005:77)

Enligt betänkandet SOU 2005:77 som redovisades i september
2005 var en allmän uppfattning som framförts under utredningsarbetet att områden av riksintresse enligt miljöbalken inte hanteras
på det sätt som reglerna i PBL och miljöbalken förutsätter. Det
riktades kritik mot såväl bristande aktualitet i underlaget som avsaknaden av dialog med kommunerna. En återkommande synpunkt
var att länsstyrelsen inte tillräckligt tar sitt ansvar att diskutera hur
områdena ska avgränsas eller hur värdena ska tillgodoses i planering
och andra beslut. En vanlig, men felaktig föreställning var att de
centrala verken har till uppgift att fastställa områden av riksintresse. Länsstyrelsen ansågs inte alltid medveten om innebörden i
sitt mandat att göra självständiga bedömningar (SOU 2005:77 del
1, s. 174).
I betänkandet anges vidare att flera utvärderingar hade visat att
kommunernas aktivitet när det gäller planering på kommunövergripande nivå på sina håll i dag är låg och att många kommuner
inte hade antagit någon ny översiktsplan. Skälen till det minskade
intresset för översiktsplaneringen var flera. Kommunernas skilda
utvecklingsförutsättningar och bristen på resurser i förhållande till
lagstiftningens krav på redovisning och förfarande framhölls som
några avgörande faktorer, framförallt i små kommuner med negativ
befolkningsutveckling. De senaste årens förändringar hade dessutom inneburit att kraven på innehåll i översiktsplanen ökat, bl.a.
som en effekt av EU-medlemskapet, men även genom nya nationella mål och politikområden. Det ansågs oklart vilka allmänna
intressen som sätter tydliga gränser för kommunens beslut och
vilka som ger kommunen större handlingsutrymme. Från några håll
hävdades att kraven på översiktsplanens innehåll och reglerna för
förfarandet begränsar möjligheterna att ta fram en aktuell och
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användbar översiktsplan. Bestämmelserna om aktualitetsprövning
hade inte fått genomslag. Ett problem var också den bristande
insikten om översiktsplanens nytta, bl.a. som ett instrument att
lösa en konflikt mellan olika sektorsmyndigheters anspråk och en
kommuns önskade utveckling. I detta sammanhang efterfrågades
en bättre dialog med länsstyrelsen och en ökad tyngd vid länsstyrelsens uppgift att företräda och samordna statens intressen.
Samtidigt efterlystes en bättre koppling mellan den kommunala
översiktsplaneringen och överordnade mål och riktlinjer på olika
områden (SOU 2005:77 del 1, s. 175).
I betänkandet uppmärksammas också frågan om bristande
dialog om riksintressen i översiktsplaneringen.
Den kommunala översiktsplaneringen är tänkt att fungera som en
arena för dialog mellan kommunen och staten, företrädd av länsstyrelsen, om hur riksintressena både ska avgränsas och tillgodoses. Trots de
ändringar av bestämmelserna i 4 kap. 1 § som infördes år 1996 kvarstår
flera problem och oklarheter vid tillämpningen, även om det finns en
grundläggande förståelse för att systemet med områden av riksintresse
erbjuder en plattform för hur nationella värden och anspråk ska tas om
hand. Erfarenheterna tyder på att problemen i huvudsak hänger samman med brister i fråga om underlaget och vid tillämpningen – både
när det gäller resurser, arbetssätt och kunskaper om systemet – och
endast i begränsad omfattning har en grund i lagstiftningen.
En grundläggande kritisk synpunkt, som har förts fram såväl i samband med de första översiktsplanerna som i kommitténs arbete, är
emellertid att dialogen om riksintressenas avgränsning och tillgodoseende i översiktsplaneringen inte fungerar som det var tänkt och att
innebörden i denna process är otydlig. Länsstyrelsen anses inte alltid
göra en självständig värdering av de centrala verkens underlagsmaterial
som visar deras anspråk på riksintressen, vilket anses stödja en felaktig
uppfattning att riksintressena läggs fast ensidigt efter beslut eller
ställningstagande från statliga sektorsmyndigheter. Från kommunalt
håll har man efterlyst att länsstyrelsen inte enbart ska förmedla underlag om riksintressena utan även att mer aktivt medverka till att precisera värdena och öppna för en dialog om hur värdena kan tillgodoses i
översiktsplaneringen. (SOU 2005:77 del 2, s. 436–437.)

5.3.4

Riksrevisionen och Boverket

Riksrevisionen konstaterar i sin rapport Uppsikt och tillsyn i samhällsplaneringen (Riksrevisionen 2005) att de statliga myndigheterna under åren har lagt ned betydande tid och resurser på översiktsplaneinstitutet. Trots detta har kravet i 4 kap. 14 § PBL − att
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alla kommuner minst en gång under varje mandatperiod ska göra
en aktualitetsprövning av översiktsplanen – inte följts. Aktualitetsprövning som varje kommun ska göra en gång varje mandatperiod
tycks för många kommuner mest vara en formell detalj som ibland
prioriteras bort helt. Enligt enkäten från Svenska Kommunförbundet, har 130 kommuner en översiktsplan som antagits mellan
1990−1996, dvs. som är mer än tio år gamla. De skäl som kommunerna anger är hög arbetsbelastning och resursbrist. Flera länsstyrelser menar att särskilt små kommuner med knappa resurser
inte är motiverade att prioritera resurser till översiktsplanearbetet. I
kommuner med utvecklingstryck vill man ofta snabbt genomföra
en plan när tillfälle och möjlighet ges. Vid sådana tillfällen tillåts
inte översiktsplaneringen utgöra något hinder om detaljplanen
behöver upprättas i strid med översiktsplanen.
Från intervjuerna med länsstyrelserna framkom samtidigt flera
synpunkter som gick i riktningen att översiktsplaneringens betydelse överdrivs och att översiktsplanen aldrig kan bli det viktiga
instrument som man från centralt håll vill framhålla. Översiktsplaneringen är en dyr process för kommunerna. Länsstyrelsen har
en svår uppgift att tillhandahålla ett aktuellt underlag i samband
med det obligatoriska samrådet. Avvägningar om riksintressen,
miljö- och riskfaktorer m.m. blir därför ofta kända först i samband
med detaljplaneringen. I Svenska Kommunförbundets enkät anger
42 procent av kommunernas planerare att det endast har måttlig
nytta av översiktsplanerna. Mest positiva är planerarna i de tre
storstäderna samt andra större städer. Man anger också att det är
svårt att engagera allmänheten så tidigt i planeringen (Riksrevisionen 2005, s. 28).
Boverket redovisade 2006-12-20 till regeringen sin återrapportering om tillämpningen av miljöbalkens bestämmelser för områden
av riksintresse (Boverket 2006b). Boverket uppmärksammar i
skrivelsen några väsentliga problem och svårigheter när det gäller
tillämpningen av bestämmelserna om riksintresse. Enligt verket är
oklarheterna är inte bara många utan också grundläggande. Boverket ser det som nödvändigt att hela regelkomplexet för statligt
inflytande på markanvändningen genom riksintressen, med dess
olika moment och med dess regleringar i olika lagar, ses över i ett
sammanhang. Ett första steg måste vara att uppmärksamma och på
allvar analysera de svårigheter och oklarheter som finns i tillämp-
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ningen. En översyn måste också ta tillvara och utveckla de delar av
riksintressehanteringen som i dag fungerar förhållandevis bra och
fyller en viktig funktion för berörda sektorer. Riksintressenas betydelse för samspelet mellan stat och kommun i PBL-systemet måste
uppmärksammas. Enligt Boverkets uppfattning är dock bristerna i
regelverk och tillämpning så avgörande att de påverkar trovärdigheten och legitimiteten i de samlade regelverken för planering och
beslut om markanvändning och miljö.
5.3.5

Miljöbalkens sanktionssystem m.m. (prop.
2005/06:182)

I 1 kap. 2 § NRL fanns en uppräkning av de anknutna lagar som
innehåller bestämmelser om att hushållningsbestämmelserna ska
tillämpas i beslut enligt lagen. Den fördes 1999 in i 1 kap. 2 § MB.
Paragrafen upphävdes 2007 (SFS 2006:1014) med följande motiv.
”Eftersom de angivna speciallagarna innehåller de nödvändiga hänvisningarna till miljöbalkens 3 och 4 kap. är en uppräkning av dessa
i 1 kap. 2 § inte längre nödvändig. (Prop. 2005/06:182, s. 140). Ett
och ett halvt år senare fördes motsvarande bestämmelse (SFS
2008:232) in i 3 § hushållningsförordningen.
I Miljöprocessutredningen (SOU 2009:45) kommenteras ändringen på följande sätt.
I och med att 2 kap. 6 § miljöbalken numera innehåller en bestämmelse
om tillämpningsområdet för hushållningsreglerna har hänvisningen till
andra lagar ansetts överflödig och 1 kap. 2 § har upphävts. Det har
ansetts tillräckligt med de hänvisningar som finns i andra lagar till 3
och 4 kap. miljöbalken. I stället finns numera i 3 § hushållningsförordningen en uppräkning av de lagar som innehåller en hänvisning till 3
och 4 kap. miljöbalken. Det kan ifrågasättas om detta var en nödvändig
lagändring. Rubriken till 1 kap. miljöbalken är ”Miljöbalkens mål och
tillämpningsområde”. Den tidigare 1 kap. 2 § var ju en bestämmelse
om balkens tillämpningsområde och passade därför in i kapitlet. Som
framgår av de tidigare i detta avsnitt angivna förarbetena ingår de lagar
som innehåller en hänvisning till 3 och 4 kap. i hushållningsbestämmelsernas tillämpningsområde. För den som börjar sina studier i ämnet
hushållningsregler med att läsa 3 kap. miljöbalken är dock detta
sammanhang svårt att upptäcka. Det bör därför införas ett nytt andra
stycke i 1 § där det föreskrivs att 3 och 4 kap. miljöbalken också ska
tillämpas enligt vad som framgår av andra författningar. (SOU 2009:45,
s. 111.)
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En enklare plan- och bygglag (prop 2009/10:170)

Grundat bland annat på förslagen i SOU 2005:77 förtydligades
2011-05-02 bestämmelserna i PBL om översiktsplan ytterligare
(SFS 2010:900) genom tillägg att översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön.
Bestämmelsen om att kommunen i översiktsplanen ska redovisa
”de allmänna intressen enligt 2 kap. som bör beaktas vid beslut om
användningen av mark- och vattenområden” förtydligades till att
kommunen i översiktsplanen ska ”redovisa sin bedömning av hur
skyldigheten att enligt 2 kap. ta hänsyn till allmänna intressen vid
beslut om användningen av mark- och vattenområden kommer att
tillgodoses” (3 kap. 4 § PBL). Vidare lades till att av översiktsplanen ska framgå ”hur kommunen i den fysiska planeringen avser
att ta hänsyn till och samordna översiktsplanen med relevanta
nationella och regionala mål, planer och program av betydelse för
en hållbar utveckling inom kommunen”.
I propositionen (2009/10:170) angavs att drygt 30 procent av
landets kommuner 2008 hade översiktsplaner som är mer än 15 år
gamla. De flesta kommuner som hade inaktuella översiktsplaner
ligger norr om Vänern och Mälardalen och har en befolkning på
mindre än 25 000 invånare. Flera av dessa kommuner har också
svaga resurser för fysisk planering. De stora skillnaderna mellan
kommunerna beror ofta på olika utvecklingsförutsättningar och
tillgång på resurser i kommunerna. Stora och expanderande kommuner upplever som regel ett större behov av att fortlöpande
diskutera den framtida utbyggnaden medan små kommuner i glesbygd med svagt förändringstryck inte är lika motiverade att upprätta en ny översiktsplan. Särskilt de små kommunerna upplever i
bland att bestämmelserna är alltför betungande när det gäller förfarande och redovisning för att motsvara nyttan. Det framhålls ofta
att plan- och bygglagens planinstrument, inklusive översiktsplanen,
främst är avsedda som exploateringsinstrument för att hantera
utveckling och expansion medan de passar sämre för att hantera
stagnation och befolkningsminskning, rivning av bostäder och
avveckling av service.
Aktiviteten för att uppdatera översiktsplanerna var mycket låg
under 1990-talet men har nu ökat både genom översyner av kom-
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munomfattande översiktsplaner och genom fördjupningar och
tillägg, främst för vindkraft.
Aktualitetsprövningen sker inte i den utsträckning som det var
tänkt enligt lagens krav. Det är bara en tredjedel av landets kommuner som någon gång har aktualitetsprövat sin översiktsplan.
Att en så stor andel av landets kommuner fortfarande har gamla
och med stor sannolikhet också inaktuella översiktsplaner innebär
en rad problem.
Enligt propositionen innebär de förändringar som föreslås
ökade krav på länsstyrelsen att sammanställa och tillhandahålla
underlag om skilda nationella och regionala mål och intressen.
Enligt PBL-kommittén (SOU 2005:77) har områden av riksintressekaraktär inte hanterats på det sätt som plan- och bygglagen
och miljöbalken förutsätter. Enligt kommittén tar länsstyrelsen
inte tillräckligt ansvar för att diskutera hur sådana områden ska
avgränsas eller hur sådana värden ska tillgodoses i planering och
andra beslut. Dialogen om hur riksintressena ska avgränsas och
tillgodoses behöver utvecklas. Även i dessa avseenden förutsätts att
både länsstyrelsen och berörda centrala myndigheter tar ansvaret
för att precisera och aktualisera underlaget om riksintressen (prop.
2009/10:170, s. 183).
Länsstyrelsen har i sin tur ansvar för att förmedla samrådshandlingarna till berörda statliga myndigheter samt för att inhämta
synpunkter från dessa för samordning. Ett antal remissinstanser
har framfört att länsstyrelsen inte bara bör samordna statliga
intressen utan även bör sammanväga och prioritera mellan dessa
inför kommunens planläggning. Regeringen gör bedömningen att
det i samordning ligger ett visst mått av sammanvägning och att
ytterligare reglering inte är lämplig eftersom detta skulle kunna
uppfattas som en inskränkning av kommunens ansvar för den slutliga avvägningen av de statliga intressena vid den aktuella planläggningen. Länsstyrelsens ansvar att hålla berörda statliga myndigheter
underrättade om planarbetet är i dag reglerat i plan- och byggförordningen (1987:383).
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Tillämpning i dag

Som underlag för avsnittet har bl.a. använts Riksrevisionens länsstyrelseenkät i rapport RiR 2013:21 (Riksrevisionen 2013) och
utredningens egen enkät till länsstyrelserna via länsstyrelsernas
Forum för hållbart samhällsbyggande.
5.4.1

Översiktsplanernas aktualitet

En tredjedel av landets kommuner hade år 2014 översiktsplaner
som antagits den senaste mandatperioden (se figur 5.1). En knapp
fjärdedel av de gällande översiktsplanerna antogs mandatperioden
dessförinnan.

Källa: Boverkets plan- och byggenkät 2014.
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År 2014 vann cirka 33 översiktsplaner laga kraft, vilket var några
fler än föregående år. Tolv av dessa ersatte en plan från 1990-talet.
Det är nu 51 kommuner som har en översiktsplan som antogs
under 1990-talet. Många av dessa kommuner ligger i landets norra
delar.
Fördjupningar och tematiska tillägg är också verktyg i en kontinuerlig översiktsplanering där aktuella planeringsfrågor arbetas in i
planen. Detta stärker översiktsplanens aktualitet. Cirka 60 procent
av översiktsplanerna har högst fem tillägg eller fördjupningar.
Under 2014 vann 19 tillägg till 17 översiktsplaner laga kraft. Sedan
2010 har antalet antagna tillägg till översiktsplanerna legat kring 30
stycken per år, förutom 2011 då 53 tillägg vann laga kraft. Liksom
under tidigare år är det tillägg med teman vindbruk och landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) som helt dominerar.
5.4.2

Översiktsplanernas innehåll

Bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden i 3
och 4 kap. miljöbalken ska tillämpas vid planläggning enligt PBL
(2 kap. 2 §). Kommunen ska enligt 3 kap. 4 § PBL i översiktsplanen
redovisa sin bedömning av hur skyldigheten att enligt 2 kap. ta
hänsyn till allmänna intressen vid beslut om användningen av markoch vattenområden kommer att tillgodoses. I redovisningen ska
riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken anges särskilt.
Av tabell 5.1 framgår att alla kommuner redovisar riksintressen i
sina översiktsplaner medan endast drygt hälften redovisar andra
allmänna intressen enligt 3 kap. MB.
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Källa: Utredningens länsstyrelseenkät.
* Enkäten besvarades av 20 länsstyrelser.

Enligt vad länsstyrelserna uppger varierar kvaliteten i översiktsplanernas beskrivningar av de olika områdena, både för områden av
riksintresse och övriga områden av allmänt intresse. De ger inte
alltid närmare underlag för bedömningar i kommande beslut om
mark- och vattenanvändningen.
Att länsstyrelsen har angett avvikande mening kan betyda att
länsstyrelsen och kommunen inte är överens i bedömningen eller
att frågan behöver utredas vidare.
Boverket studerade i sin rapport 2012:23 (Boverket 2012)hur
miljökvalitetsmålen hanterades i kommunernas översiktsplanering
vid en genomgång av samtliga översiktsplaner som antogs under
åren 2005–2010 och som fortfarande var gällande i september 2011.
Följande resultat redovisades.
 I en tiondel av översiktsplanerna var miljökvalitetsmålen fullt ut
integrerade i och utgjorde utgångspunkt för ställningstagandena
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i översiktsplanen och inte enbart i miljökonsekvensbeskrivningen.
 I en tiondel av översiktsplanerna fanns inte miljökvalitetsmålen
med alls.
 Nära hälften av kommunerna hade behandlat miljökvalitetsmålen mer ingående i översiktsplanen eller i miljökonsekvensbeskrivningen, med beskrivning av hur miljökvalitetsmålen
beaktas genom hänvisning till ställningstaganden och åtgärdsförslag i översiktsplanen.
 En fjärdedel av kommunerna informerar endast om miljökvalitetsmålen i översiktsplanen.
5.4.3

Dialog vid översiktsplanering

Enligt förarbetena handlar tillämpningen av hushållningsbestämmelserna om avvägningar mellan olika intressen som rör mark- och
vattenanvändningen. Avvägningen ska i första hand ske i kommunernas översiktsplanering, i andra hand vid beslut enligt de
anknutna lagarna. Tanken är att konflikter helst ska lösas i översiktsplaneringsskedet, därnäst vid prövningen enligt de anknutna
lagarna.
Bestämmelserna i MB, PBL och hushållningsförordningen
förutsätter dels en dialog mellan ansvariga sektorsmyndigheter och
länsstyrelsen, dels en dialog mellan stat och kommun i samband
med översiktsplaneringen enligt PBL.
Länsstyrelsen har enligt hushållningsförordningen (4 §) möjlighet att påverka de centrala myndigheternas bedömning av riksintressen, både när det gäller urvalet och avgränsningen av områdena.
Diskussionerna mellan länsstyrelsen och kommunen kan aktualisera förslag till ändringar i fråga om avgränsningen eller preciseringar i fråga om innebörden av myndighetens bedömning. Om
länsstyrelsen är beredd att acceptera mer omfattande förändringar i
förhållande till det underlag som lämnats av en myndighet ska den
berörda myndigheten underrättas. Enligt Riksrevisionens länsstyrelseenkät (Riksrevisionen 2013) tar de flesta länsstyrelser sällan
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initiativ till att ompröva befintliga eller föreslå nya områden av
riksintresse (se tabell 5.2).

Källa: Riksrevisionens länsstyrelseenkät i Rapport RiR 2013:21.
*Enkäten besvarades av 20 länsstyrelser.

Enligt förarbetena bör myndigheternas arbete med att dokumentera värdena och ge underlag för planläggning och tillståndsbeslut
inriktas så att riksintresseområdena kan preciseras och avgränsas i
kommunala översiktsplaner på ett sätt som är ägnat att belysa de
väsentliga skyddsintressena.
Riksrevisionens enkät till länsstyrelserna visar att det är stor
skillnad på hur länsstyrelserna ser på respektive sektorsmyndighets
underlag för de olika riksintressena. Riksintressebeskrivningarna
för kulturmiljövården och friluftslivet upplevs som minst användbara, se tabell 5.3. Ingen länsstyrelse anser att underlagen från Riksantikvarieämbetet är mycket användbara och sju länsstyrelser anser
att underlagen är ganska eller mycket oanvändbara.
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Källa: Riksrevisionens länsstyrelseenkät i Rapport RiR 2013:21.
*Enkäten besvarades av 20 länsstyrelser.

Allra flest länsstyrelser, 16 stycken, anger att underlagen för friluftslivet är ganska eller mycket oanvändbara i bedömningen av
kommunernas planer på bostadsbyggande. Riksintressena för
friluftslivet omfattar ofta stora områden där det skyddsvärda inte är
specificerat vilket gör det svårt att förhålla sig till vad påtaglig skada
på riksintresset kan innebära. De nuvarande riksintressebeskrivningarna för friluftslivet har beskrivits som kortfattade, torftiga
och luddiga. Majoriteten av länsstyrelserna har dock angett att
värdebeskrivningarna för naturvården är ganska användbara.
Trafikverkets riksintresseunderlag anses vara mer användbara i
jämförelse med riksintressebeskrivningarna för kulturmiljövården,
naturvården och friluftslivet. Enligt Riksrevisionens enkät bedömer
alla länsstyrelser utom en att Trafikverkets underlag och värdebeskrivningar är ganska eller mycket användbara i länsstyrelsernas
prövning av bostadsplaner.
På frågan varför Länsstyrelsen tycker att vissa underlag är
ganska eller mycket oanvändbara handlar svaren framför allt om
följande aspekter: de är inte tillräckligt preciserade (svepande och
generella), inaktuella, och det är oklart vad som skulle kunna innebära påtaglig skada.
Enligt Riksrevisionens länsstyrelseenkät (se tabell 5.4) är det
ganska eller mycket ovanligt att länsstyrelserna under översiktsplanearbetet begär förtydliganden om riksintresseområdenas avgränsning och innehåll från den ansvariga sektorsmyndigheten.
Cirka hälften av länsstyrelserna anger att det är mycket eller ganska
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vanligt att kommunen efterfrågar sådana förtydliganden från länsstyrelsen. Lika många länsstyrelser anger att det är mycket eller
ganska vanligt att de begär sådana förtydliganden av kommunen.

Källa: Riksrevisionens länsstyrelseenkät i Rapport RiR 2013:21.
*Enkäten besvarades av 20 länsstyrelser.

I detaljplaneprocessen är förhållandena i stort sett desamma. Se
tabell 5.5.
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Källa: Riksrevisionens länsstyrelseenkät i Rapport RiR 2013:21.
*Enkäten besvarades av 20 länsstyrelser.

Enligt Riksrevisionens länsstyrelseenkät förekommer diskussion
mellan länsstyrelserna och sektorsmyndigheterna i viss utsträckning, främst med Riksantikvarieämbetet, Trafikverket och Försvarsmakten (se tabell 5.6).
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Källa: Riksrevisionens länsstyrelseenkät i Rapport RiR 2013:21.
*Enkäten besvarades av 20 länsstyrelser.

Enligt utredningens länsstyrelseenkät har samråd i större omfattning mellan länsstyrelserna och sektorsmyndigheterna de senaste
fem åren förekommit vid flera tillfällen angående följande frågor:
 Kriterier och nya områden för vindbruk med Statens energimyndighet, för anläggningar för vattenförsörjning med Havsoch vattenmyndighet och för anläggningar för industri med Tillväxtverket
 Nya kriterier för värdefulla ämnen och mineral med Sveriges
geologiska undersökning
 Översyn av områden för kulturmiljövård med Riksantikvarieämbetet, för friluftsliv med Naturvårdsverket, för kommunikationer med Trafikverket och för totalförsvaret med Försvarsmakten
 Nya områden för rennäringen med Sametinget
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 Ändring av områden med Havs- och vattenmyndigheten.
Dialogen om riksintressena i översiktsplaneringen ska enligt förarbetena avse såväl områdenas avgränsning och riksintressets innebörd som hur områdenas värden ska tillgodoses. När kommunen
och myndigheterna är överens om områdenas avgränsning och riksintressets innebörd består arbetet främst i att bedöma om motstående anspråk kan innebära påtaglig skada på de värden som föranlett att området anges som riksintresse. Ibland krävs att avvägningar görs mellan olika riksintressen i översiktsplanen. Det kan
också bli fråga om att i översiktsplanen ta ställning till om redovisade områden av riksintresse ska säkerställas genom rättsverkande
bestämmelser eller beslut.
Enligt utredningens länsstyrelseenkät redovisar drygt hälften av
kommunerna utvecklade ställningstaganden till hanteringen angående områden av riksintresse enligt 3 och 4 kap. MB i sina översiktsplaner. En mindre del redovisar ställningstaganden till hanteringen av områden som berörs av flera riksintressen. Se tabell 5.7.

Källa: Utredningens länsstyrelseenkät.
* Enkäten besvarades av 20 länsstyrelser.

Länsstyrelsen har till uppgift att företräda och samordna statens
intressen och verka bland annat för att områden som bedöms vara
av riksintresse tillgodoses i planen. Genom granskningsyttrandet
enligt 3 kap. 16 § PBL ska länsstyrelsen ge ett samlat besked om
och i vilken utsträckning kommunens översiktsplan tillgodoser de
intressen som staten ska bevaka. Länsstyrelsernas svar i Boverkets
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årliga plan- och byggenkät (se tabell 5.8) belyser omfattningen av
länsstyrelsens invändningar i granskningsyttranden vid översiktsplanering de senaste åren.

Källa: Boverkets plan- och byggenkät 2012–2014.
*Kommunomfattande översiktsplan, fördjupning av och tillägg till översiktsplan.

Att länsstyrelsen har angett avvikande mening i granskningsyttrandet kan betyda att länsstyrelsen och kommunen inte är överens i bedömningen eller att frågan behöver utredas vidare. Enligt
vad länsstyrelserna uppger brukar meningsskiljaktigheter oftast
kunna lösas i dialog med kommunen.

5.5

Utvärdering och bedömning

De brister i tillämpningen som iakttogs i den första utvärderingen
av översiktsplaneringen i början av 1990-talet kvarstår i huvudsak i
de följande utvärderingarna fram till i dag. Exempelvis redovisas i
översiktsplanerna alltid områden av riksintresse men mera sällan
andra allmänna intressen enligt 3 kap. MB. Utvecklat underlag för
ställningstaganden i kommande ärenden förekommer i varierande
omfattning för områden av riksintresse, mera sällan för övriga allmänna intressen enligt 3 kap. MB. Dialogen mellan länsstyrelser
och kommuner om områden av riksintresse och hur de ska tillgodoses i översiktsplanen är inte alltid väl utvecklad. Länsstyrelsernas samordning av de statliga intressena upplevs inte som effektiv av kommunerna. I utvärderingarna från 2000-talet och framåt
nämns att det saknas tillräckligt underlag för att kunna operationa-
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lisera nationella mål och riktlinjer i översiktsplaneringen. Kompetens- och kunskapsbrist både hos länsstyrelser och kommuner
hämmar arbetet med översiktsplaneringen liksom brist på resurser.
Kommunernas intresse för översiktsplanering har minskat och alla
kommuner aktualitetsprövar inte sina översiktsplaner i den
omfattning som lagstiftningen föreskriver.
Resurserna för länsstyrelsernas planverksamhet minskade under
slutet av 1990-talet och i början av 2000-talet (Riksrevisionen
2005). I Riksrevisionens länsstyrelseenkät i rapporten Statens
hantering av riksintressen – ett hinder för bostadsbyggande (Riksrevisionen 2013) uppgav åtta länsstyrelser att de inte har tillräckliga
resurser för att tillgodose sina uppgifter om riksintressena i planprocessen. Dessa länsstyrelser var samstämmiga om vad som saknas: resurser för att uppdatera föråldrade riksintresseunderlag, ta
fram fördjupade underlag och preciseringar, tolka befintliga underlag, och se över befintliga riksintressen.
Enligt Boverket är resurs- och kompetensbrist både i kommuner
och på länsstyrelser en viktig orsak till att översiktsplaneringen i
landet har allvarliga brister (Boverket 2006a, s. 10).
I Bostadsplaneringskommitténs enkät till kommunala chefer för
samhällsplanering fick kommunerna bedöma sin kapacitet att
genomföra en ändamålsenlig översiktsplanering. En majoritet av
kommunerna pekar på att de inte uppfattar sig ha tillräckliga
resurser för en sådan planering. Sambandet mellan kapacitet och
kommunstorlek är mycket tydligt (SOU 2015:59, s.298).
Med hänsyn till översiktsplanernas varierande aktualitet och
innehåll kan det enligt utredningens mening förutsättas att det i
många kommuner saknas relevant och aktuellt underlag för tillämpningen av hushållningsbestämmelserna. Det innebär att översiktsplanens funktion som ett underlag som belyser samhällets syn på
vilka allmänna intressen, bl.a. riksintressen, som kan komma att
vägas in vid framtida beslut om användningen av mark- och vattentillgångarna inte alltid fullföljs enligt lagstiftarens intentioner.
Enligt utredningens bedömning behöver underlaget från sektorsmyndigheterna om de områden som bedöms vara av riksintresse för
olika ändamål enligt 3 kap. MB aktualiseras och utformas så att
berörda kommuner utan ytterligare utredning kan redovisa i sin
översiktsplan hur intressena kommer att tillgodoses vid beslut om
användningen av mark- och vattenområden. Vidare behöver dialogen
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mellan stat och kommun angående de allmänna intressena i markoch vattenanvändningsfrågor utvecklas.
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Tillämpning vid planering och
beslut

Enligt direktivet ska utredaren
 särskilt utvärdera hur bestämmelserna i 3 kap. miljöbalken och i
förordningen om hushållning med mark- och vattenområden
tillämpas i fråga om utpekande och angivande av områden liksom hur dessa bestämmelser och bestämmelserna i 4 kap. miljöbalken tillämpas i mål och ärenden liksom i planering och beslut
enligt plan- och bygglagen och annan relevant lagstiftning,
 identifiera och analysera bristerna i denna tillämpning och
bedöma i vilken utsträckning dessa beror på lagreglernas utformning eller på deras tillämpning.
Tillämpningen av hushållningsbestämmelserna sker i fyra steg som
vart och ett bör utvärderas för sig. En anledning till detta är att de
olika stegen är sins emellan beroende på så vis att iakttagna brister i
ett av tillämpningens steg kan vara anledningen till brister i nästa
steg.
Tillämpningens första steg är de ansvariga myndigheternas
arbete med att lämna uppgifter till länsstyrelserna om vilka områden som de bedömer vara av riksintresse enligt 3 kap. MB. I det
andra steget redovisar länsstyrelserna uppgifterna i en sammanfattande redogörelse till kommunerna. Kommunerna ska i sin
översiktsplan redovisa riksintressen enligt 3 och 4 kap. MB och hur
de bedömer att intressena bör tillgodoses vid kommande beslut om
användningen av mark- och vattenområden. Bedömningarna i översiktsplanen ger sedan i det tredje steget underlag för tillämpningen
av hushållningsbestämmelserna vid planering och beslut enligt de
lagar som anger att bestämmelserna ska tillämpas. Tillämpningens
fjärde steg är överprövningen av besluten från det tredje steget.
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I detta kapitel behandlas det tredje steget. Tillämpningen vid
planering och beslut har undersökts med en enkät till de myndigheter som har att besluta enligt de lagar som anger att bestämmelserna ska tillämpas. Utredningen förutsätter att de uppgifter som
har lämnats i stort uttrycker myndighetens uppfattning.

6.1

Inledning

I detta kapitel lämnas en redogörelse för hur bestämmelserna
tillämpas vid planering och beslut enligt anknuten lagstiftning.
Redogörelsen grundar sig på myndigheternas svar på frågor som
utredningen ställt till respektive myndighet.
Den följande framställningen i avsnitten 6.2.1–6.2.13 grundar sig
främst på de uppgifter som har lämnats av berörda myndigheter.
6.1.1

Anknuten lagstiftning

Bestämmelserna i 3 och 4 kap. miljöbalken ska tillämpas vid prövning i mål och ärenden enligt de lagar som anges i 3 § tredje stycket
hushållningsförordningen:
 Lagen (1966:314) om kontinentalsockeln
 Väglagen (1971:948)
 Lagen (1978:160) om vissa rörledningar
 Lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av
allmän farled och allmän hamn
 Lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter
 Minerallagen (1991:45)
 Lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon
 Lagen (1995:1649) om byggande av järnväg
 Ellagen (1997:857)
 Naturgaslagen (2005:403)
 Luftfartslagen (2010:500)
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 Plan- och bygglagen (2010:900)
Vid t.ex. prövningar enligt rörledningslagen, naturgaslagen, ellagen,
torvlagen och minerallagen ska bestämmelserna tillämpas i samband med prövning av koncession.
Bestämmelserna ska också tillämpas vid prövning i mål och
ärenden enligt miljöbalken som gäller ändrad användning av markeller vattenområden, enligt de fall som anges i 2 kap. 6 § andra
stycket miljöbalken:
 prövning av frågor enligt 7 kap
 tillståndsprövning enligt 9 och 11 kap
 regeringens tillåtlighetsprövning enligt 17 kap
 prövning av verksamheter enligt 9 kap. 6, 6 a och 6 b §§, 11 kap.
9 a § och 12 kap. 6 §.
Den myndighet som ska tillämpa bestämmelserna i 3 och 4 kap.
miljöbalken i ett ärende, ska i beslutet ange om den prövade anläggningen, verksamheten eller åtgärden går att förena med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurser
samt med den för området gällande regionplanen eller kommunala
översiktsplanen (5 § hushållningsförordningen).
6.1.2

Aktörerna i instansordningen

Hushållningsbestämmelserna ska tillämpas i planering och beslut
och i mål och ärenden enligt de ovan nämnda lagarna. Bestämmelserna ska då tillämpas av ett antal aktörer, bl.a. kommuner, länsstyrelser, regeringen och ett antal myndigheter och domstolar. De
huvudsakliga aktörerna och deras uppgifter framgår av figur 6.1–6.3
nedan.
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Beslut

Lag/§

Besluts
myndighet

Överklag
1a instans

Översiktsplan

3 kap 1 § PBL

Kommun

Regionplan (RP)

7 kap 6 § PBL

Region
planeorgan

Detaljplan (DP)

4 kap 2 § PBL

Kommun

Områdesbestämmelser
(OB)

4 kap 41 § PBL

Kommun

Bygglov

9 kap 2 § PBL

Kommun

Rivningslov

9 kap 10 § PBL

Kommun

Marklov

9 kap 11 § PBL

Kommun

Överprövning
DP, OB

11 kap 10 § PBL

Länsstyrelse

Ej överklagbart

Regeringen

Överklag
3e instans

Regeringen

Högsta
förvaltningsdomstolen

Ej överklagbart
Särskild betydelse
för försvaret
(13 kap 7 § PBL)

Länsstyrelse

Upphävande
DP, OB, lov,
förhandsbesked

11 kap 11 § PBL

Länsstyrelse

Lstprövn. av
lov och förhandsbesked i
visst område

11 kap 12 § PBL

Länsstyrelse
Regeringen

Överprövning
RP

11 kap 13 § PBL

Regeringen

Upphävande
RP

11 kap 14 § PBL

Regeringen

Högsta
förvaltningsdomstolen

Planföreläggande

11 kap 15 § PBL

Regeringen

Ej överklagbart
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Överklag
2a instans

Ej överklagbart

Mark- och
miljödomstol

Högsta
förvaltningsdomstolen

Mark- och
miljööverdomstolen
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Lag/§

Besluts
myndIghet

Nationalpark

7 kap
2 § MB

Riksdag/
Regering

Miljöskyddsområde

7 kap
19 § MB

Tillåtlighetsprövning

17 kap
MB

Naturreservat

7 kap
3 § MB

Kulturreservat

7 kap
9 § MB

Naturminne

7 kap
10 § MB

Strandskyddsområde

7 kap
13 – 18h §§
MB

Vattenskyddsområde

7 kap
21 § MB

Interimistiskt
förbud

7 kap
24 § MB

Överklag
1a instans

Överklag
2a instans

Överklag
3e instans

Högsta
förvaltningsdomstolen
Regeringen

Kommun

Länsstyrelse

Länsstyrelse

Regeringen

Regeringen

Högsta
förvaltningsdomstolen
Regeringen
Beslut som rör
försvaret m.m.
(21kap 7 § MB)

Biotopskyddsområde

7 kap
11 § MB

Kommun
Länsstyrelse
Skogsstyrelsen

Djur- och
växtskyddsområde

7 kap
12 § MB

Kommun
Länsstyrelse

Tillstånd till
verksamhet
el. åtgärd i
särsk. skyddsel. bevarandeomr. enl. EU-dir.

7 kap
28-29 §§
MB

Länsstyrelse

Tillstånd till
miljöfarlig
verksamhet

9 kap
8 § MB

Tillstånd till
vattenverksamhet

11 kap
9§ MB

Länsstyrelse

Högsta
förvaltningsdomstolen

Högsta
förvaltningsdomstolen

Mark- och
miljödomstol

Mark- och
miljödomstol

Mark- och
miljööverdomstolen

Länsstyrelse

Mark- och
miljödomstol

Mark- och
miljödomstol

Mark- och
miljööverdomstolen

Mark- och
miljööverdomstolen

Mark- och
miljööver
domstolen
Lst (MPD)
Mark- och
miljödomstol

Regeringen
Beslut som rör
försvaret m.m.
(21kap 7 § MB)

Regeringen
Beslut som rör
försvaret m.m.
(21kap 7 § MB)

Högsta
förvaltningsdomstolen

Högsta
förvaltningsdomstolen
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Lag/§

Utnyttja
naturtillgångar
m.m.

Lag (1992:1140)
om Sveriges
ekonomiska
zon § 6
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Besluts
myndighet

Koncession
för naturgas
ledning eller
lager

Naturgaslag
(2005:403)
2 kap 7 §

Koncession
för
rörledning

Lag (1978:160)
om vissa rörledningar § 4

Tillstånd att
utvinna
naturtillgångar

Lag (1966:314)
om kontinentalsockeln § 3a

Vägplan

Väglag
(1971:948) § 3a

Järnvägsplan

Lag (1995:1649)
om byggande
av järnväg
1 kap 3a §

Inrätta allmän
farled och
allmän hamn

Lag (1983:293) om
inrättande, utvidgning och avlysning av allmän
farled och allmän
hamn § 1a

Sjöfartsverket

Koncession
för torv
brytning

Lag (1985:620)
om vissa torvfyndigheter § 7

Länsstyrelsen

Bearbetnings
koncession

Minerallag
(1991:45) 4 kap 2 §

Bergmästaren

Inrätta
flygplats

Luftfartslag
(2010:500)
6 kap 6 §

Nätkoncession
för linje och
område

Ellag
(1997:857)
2 kap 8a §

Regeringen

Överklag
1a instans

Överklag
2a instans

Högsta
förvaltningsdomstolen

SGU

Trafikverket

Regeringen

Högsta
förvaltningsdomstolen

Transportstyrelsen

Allmän
förvaltningsdomstol

Högsta
förvaltningsdomstolen

Energimarknads
inspektionen

Mark- och
miljödomstol

Mark- och
miljööverdomstolen

Regeringen

Högsta
förvaltningsdomstolen

Beslut som rör
försvaret m.m.
(21kap 7 § MB)
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Förarbetsuttalanden kring den anknutna lagstiftningen

Den fysiska riksplaneringen innehöll riktlinjer som tillämpades vid
beslut och ärenden. Riktlinjerna var ett slags handlingsregler som
rörde användningen av mark- och vattenresurserna i områden som
av skäl som angavs i riktlinjerna var av stor betydelse för landet
som helhet. I åtskilliga av de övriga lagar som behandlade frågor
med anknytning till riktlinjerna i den fysiska planeringen fanns
bestämmelser som föreskrev att allmänna intressen ska beaktas.
Regeringen utfärdade även ett cirkulär (1973:15) till samtliga myndigheter om beaktande av riktlinjer för hushållningen med mark
och vatten. I cirkuläret anbeföll regeringen samtliga myndigheter
att beakta riktlinjerna vid de beslut som var betydelse för hushållningen med dessa naturtillgångar.
I förarbetena (prop. 1985/86:3 s. 12–13) konstaterades att det
regelverk som successivt vuxit fram under den fysiska riksplaneringens tid, hade blivit omfattande och svåröverskådligt och berörde
många olika verksamheter samt att ett stort antal prövningsmyndigheter var inkopplade i beslutsprocessen. Därför infördes i naturresurslagen en bestämmelse (1 kap. 2 §) som räknade upp i vilka lagstiftningar hushållningsbestämmelserna skulle tillämpas. Bestämmelserna i de anknutna lagarna konstateras ha tillkommit vid olika
tidpunkter och präglades var av sin tids värderingar. Generellt kan
sägas att äldre anknuten lagstiftning var inriktad på att få till stånd
en effektiv användning av olika naturresurser, utan att motstående
intressen eller långsiktiga följder för samhällsutvecklingen och
samhällsekonomin beaktades särskilt mycket. Den modernare
anknutna lagstiftning innehöll större avvägningsmöjligheter, men
grundsynen präglades fortfarande i många fall av ett sektoriellt
intresse som i första hand syftades tillgodoses. I vissa av de
anknutna lagarna framhävdes främst den tekniska och ekonomiska
effektiviteten, i andra den sociala omtanken och i ytterligare andra
framför allt omsorgen om natur- och kulturmiljön. Skillnaderna i
den anknutna lagstiftningens inriktning konstaterades kunde komma att medföra betydande förseningar i beslutsprocessen.
Enligt förarbetena (prop. 1985/86:3 s. 19) förde arbetet med
den fysiska riksplaneringen med sig att en viss enhetlighet hade
skapats vid tillämpningen av de allmänt hållna hänsynsreglerna i
olika lagar, bl.a. genom domstolstillämpningen och kommunernas
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beslutsfattande. NRL-lagstiftningen syftade därför bl.a. till att
skapa en bättre enhetlighet genom ett system med gemensamma
grundregler som ska tillämpas i mål och ärenden enligt de olika lag
som styr användningen samt minska de olägenheter som följde av
den tidigare sektorsuppdelade lagstiftningen och förvaltningen
motverkas i väsentliga avseenden och beslutsprocessen bör kunna
bli mer effektiv.
Lagrådet (prop. 1985/86:3 s. 20–22) ansåg att man p.g.a. lagens
rubrik förväntade sig att lagen ska ge en fullständig bild av samhällets syn på hur våra naturresurser ska utnyttjas. Enligt lagrådet
gav lagen inte en sådan bild och pekade på att man måste tillägna
sig innehållet i de författningar som anknyts till NRL för att förstå
lagen i dess helhet. Lagrådet konstaterade att även om NRL inte
var avsedd att omedelbart tillämpas inom alla områden där resursutnyttjandet behöver regleras (dvs. utöver till de lagar som hänvisades till) så kommer lagen vara den centrala författningen på
området.
Av förarbetena inför miljöbalken (1997/98:45 del 1, s. 180)
framgår att hushållningsbestämmelserna i NRL ska tillämpas vid
prövning av mål och ärenden enligt olika speciallagar som reglerar
mark- och vattenanvändningen, bl.a. plan- och bygglagen, väglagen,
vattenlagen, miljöskyddslagen och naturvårdslagen. NRL konstaterades därför ha ett övergripande betydelse på miljö- och resurshushållningsområdet. Tillämpningsföreskrifter på naturresurslagens område hade vid den tiden tagits fram, genom förordningen
(1993:191) om tillämpning av lagen (1987:12) om hushållning med
naturresurser m.m. och i förordningen (1991:738) om miljökonsekvensbeskrivningar.
Sammanfattningsvis var förhoppningen att NRL skulle innebära
en betydande konkretisering i förhållande till den då gällande lagstiftningen och vara till stor fördel för alla berörda samt bl.a. leda till
en större enhetlighet än för närvarande när det gäller att bedöma
allmänna intressen. (prop. 1985/86:3 s.23). Följande avsnitt syftar till
att beskriva och utvärdera tillämpningen enligt dagens system.
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6.2

Tillämpningen enligt den anknutna
lagstiftningen

6.2.1

Miljöbalken (1998:808)

Tillämpning vid planering och beslut

Enligt 2 kap. 6 § andra stycket miljöbalken ska hushållningsbestämmelserna tillämpas vid prövning enligt vissa bestämmelser enligt 7,
9, 11, 12 och 17 kap. miljöbalken. Bestämmelserna i 3 och 4 kap.
ska tillämpas endast i de fall som gäller ändrad användning av markeller vattenområden.
7 kap. miljöbalken – Skydd av områden
I 7 kap. miljöbalken återfinns bestämmelser om olika former av
områdesskydd. Här återfinns de direkta skyddsbestämmelser för
områden samt för växt- och djurarter som fanns i naturvårdslagen.
Möjligheten att besluta om områdesskydd är tillsammans med artskyddet av stor betydelse för att bevara den biologiska mångfalden.
Områdesskyddet behövs också för att säkerställa skydd för naturoch kulturlandskapet. Regler om områdesskydd och artskydd är
vidare nödvändigt för att Sverige ska uppfylla sina internationella
åtaganden på naturvårdsområdet (se prop. 1997/98:45, del 1 s. 308).
De olika formerna av områdesskydd som regleras i 7 kap. är
följande:
Nationalparker – 7 kap. 2 §
Ett mark- eller vattenområde som tillhör staten får efter riksdagens
medgivande förklaras som nationalpark.
Naturreservat och kulturreservat – 7 kap. 3 och 9 §§
Mark- eller vattenområden får av länsstyrelsen eller kommunen
förklaras som naturreservat. Syftet ska vara att bevara biologisk
mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller tillgodose
behov av områden för friluftslivet.
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Naturminnen – 7 kap. 10 §
Ett särpräglat naturföremål får av länsstyrelsen eller kommunen
förklaras som naturminne, om det behöver skyddas eller vårdas särskilt. Exempel på sådana föremål är gamla ekar, flyttblock, raukar
och jättegrytor.
Biotopskyddsområden – 7 kap. 11 §
Mindre mark- eller vattenområden som utgör livsmiljö för hotade
djur- eller växtarter eller som annars är särskilt skyddsvärda får förklaras som biotopskyddsområden. Sådana förklaringar får avse
enskilda områden eller samtliga områden av ett visst slag.
Djurskyddsområden och växtskyddsområden – 7 kap. 12 §
Om det utöver det särskilda artskyddet i 8 kap. och bestämmelserna i jakt- och fiskelagstiftningen behövs särskilt skydd för en
djur- eller växtart inom ett område, får länsstyrelsen eller kommunen inskränka rätten till jakt eller fiske eller allmänhetens eller
markägarens rätt att uppehålla sig inom området.
Strandskyddsområden – 7 kap. 13 §
Vid havet, insjöar och vattendrag råder strandskydd. Syftet med
strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens
friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för
djur- och växtlivet.
Miljöskyddsområden – 7 kap. 19, 20 §§
Ett större mark- eller vattenområde får av regeringen förklaras som
ett miljöskyddsområde, om det krävs särskilda föreskrifter därför
att området är utsatt för föroreningar eller inte uppfyller en miljökvalitetsnorm. För miljöskyddsområden ska regeringen eller länsstyrelsen meddela föreskrifter om skyddsåtgärder, begränsningar
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och andra försiktighetsmått vid utövande av verksamhet inom
området.
Vattenskyddsområden- 7 kap. 21 §
Ett mark- eller vattenområde får av länsstyrelsen eller kommunen
förklaras som vattenskyddsområde till skydd för en grund- eller
ytvattentillgång som utnyttjas eller kan antas komma att utnyttjas
för vattentäkt.
Interimistiska förbud – 7 kap. 24 §
När en fråga har väckts om att ett område eller ett föremål skall
skyddas som naturreservat, kulturreservat, naturminne eller vattenskyddsområde får länsstyrelsen eller kommunen meddela förbud i
högst tre år mot att vidta åtgärder som strider mot syftet med det
tilltänkta skyddet. Förbudet kan under speciella omständigheter
förlängas i ytterligare maximalt två år.
Natura 2000 – 7:27–7:29 b §§ – se även 4 kap. 8 §
Bestämmelserna genomför art- och habitatdirektivets och fågeldirektivets krav på bl.a. tillståndsprövning i svensk rätt. Lagändringarna innebär bl.a. att en tillståndsplikt införs i 7 kap 28 a §
miljöbalken.
Tillstånd krävs för att bedriva verksamheter och vidta åtgärder
som på ett betydande sätt kan påverka miljön i sådana områden
som har förtecknats med stöd av 7 kap 27 § miljöbalken.
9 kap. miljöbalken – Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
För miljöfarlig verksamhet och för andra åtgärder som kan påverka
hälsoskyddet gäller miljöbalkens gemensamma regler, t.ex. de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. I 9 kap. miljöbalken finns dessutom
särskilda bestämmelser om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
Med miljöfarlig verksamhet avses all användning av mark, byggnader eller fasta anläggningar, som innebär utsläpp till mark, luft eller
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vatten. Detsamma gäller sådan användning som innebär annan
olägenhet för människors hälsa eller miljön, t.ex. genom buller,
skakning eller strålning. För att anses utgöra miljöfarlig verksamhet
behöver inte verksamheten vara miljöfarlig i det enskilda fallet. Det
är verkningarna av verksamheten och inte den faktiska driften som
är avgörande.
Av 9 kap. 6 § framgår att regeringen får meddela föreskrifter om
tillstånds- och anmälningsplikt för miljöfarlig verksamhet. I 9 kap.
8 § anges att ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet prövas
av mark- och miljödomstol. Regeringen får dock föreskriva att
ansökan om tillstånd för vissa slag av verksamheter ska prövas av
länsstyrelsen. Om den miljöfarliga verksamheten har liten miljöpåverkan får regeringen föreskriva att en kommunal nämnd ska
pröva frågor om tillstånd.
11 kap. miljöbalken – Vattenverksamhet
Miljöbalkens gemensamma bestämmelser som är särskilt inriktade
på vattenverksamhet finns i 11 kap miljöbalken. Utanför miljöbalken ligger ett stort antal regler om vattenverksamhet som inte
har samma miljöanknytning. Med vattenverksamhet avses en
mängd olika åtgärder i vatten eller med vatten. Exempel på vattenverksamhet är uppförande, ändring, lagning och utrivning av
dammar och andra anläggningar i vatten, fyllning och rensning i
vattenområden, bortledande av yt- och grundvatten samt tillförsel
av vatten för att öka grundvattenmängden. En särskild form av
vattenverksamhet benämns markavvattning. Med detta avses olika
åtgärder som utförs för att avvattna mark, t.ex. dikning, för att
sänka eller tappa ur ett vattenområde eller för att skydda mot
vatten, om syftet med åtgärden är att varaktigt öka en fastighets
lämplighet för något visst ändamål. För vattenverksamhet krävs det
enligt huvudregeln alltid tillstånd. För markavvattning krävs alltid
tillstånd, utom vid dränering av jordbruksmark genom täckdikning.
I det senare fallet krävs tillstånd endast om det är sannolikt att allmänna eller enskilda intressen skadas. För att bevara våtmarker får
regeringen förbjuda markavvattning. Sådana förbud finns redan i
dag i stora delar av södra Sverige.
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12 kap. miljöbalken – Jordbruk och annan verksamhet
Kan en verksamhet eller en åtgärd som inte omfattas av tillståndseller anmälningsplikt enligt andra bestämmelser i miljöbalken komma att väsentligt ändra naturmiljön, ska anmälan för samråd göras
hos tillsynsmyndigheten (se 12 kap. 6 §). När anmälan för samråd
ska ske får verksamheten eller åtgärden påbörjas tidigast sex veckor
efter det att anmälan har gjorts. Tillsynsmyndigheten får förelägga
den anmälningsskyldige att vidta de åtgärder som behövs för att
begränsa eller motverka skada på naturmiljön. Om sådana åtgärder
inte är tillräckliga får myndigheten förbjuda verksamheten. Verksamhetsutövaren har rätt till ersättning enligt bestämmelser i 31 kap.
17 kap. miljöbalken – Regeringens tillåtlighetsprövning
Regeringen ska pröva tillåtligheten av ett antal särskilt uppräknade
nya verksamheter. Det gäller anläggningar för kärnteknisk verksamhet som prövas av regeringen enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet samt anläggningar för att bryta uranhaltigt
material eller andra ämnen som kan användas för framställning av
kärnbränsle, allmänna farleder, och geologisk lagring av koldioxid,
om verksamheten inte avser lagring för forskningsändamål av
mindre än 100 000 ton koldioxid. Andra verksamheter prövas först
efter regeringens förbehåll. Kommunfullmäktige kan dessutom
beträffande vissa uppräknade verksamheter begära att regeringen
ska förbehålla sig prövningen (se 17 kap. 3, 4 och 4 a §§).
Regeringens prövning ska ske som ett led i den ordinarie tillståndsprövningen enligt miljöbalken. Detta innebär att sökanden
på vanligt sätt ska ge in en ansökan till den ordinarie tillståndsmyndigheten. Tillståndsmyndigheten handlägger målet på vanligt sätt
och lämnar därefter över det till regeringen tillsammans med ett
yttrande. Härefter sker regeringens tillåtlighetsprövning. Om regeringen tillåter verksamheten går ärendet åter till tillståndsmyndigheten som ska meddela tillstånd. Tillståndsmyndigheten är då
bunden av regeringens beslut men ska meddela villkor för verksamheten. Regeringen får tillåta en verksamhet endast om kommunfullmäktige har tillstyrkt detta. Det kommunala vetot gäller dock
inte vid vattenverksamhet eller trafikanläggningar. Även i några
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andra situationer har regeringen möjlighet att tillåta en verksamhet
i strid mot kommunfullmäktiges inställning.
Tillämpning av hushållningsbestämmelserna vid beslut enligt
miljöbalken
För en genomgång av beslutande myndighet och överklagandeinstans, se figur 6.1–6.3 ovan.
Kustbevakningen
Kustbevakningen (KBV) tar emot begäran om att bedriva marinvetenskaplig forskning inom svenskt sjöterritorium (och svensk
ekonomisk zon) i enlighet med förordning (1992:1226) om
Sveriges ekonomiska zon. Begäran sänds på remiss till berörda
myndigheter, varav några har uppgifter som rör hushållningsbestämmelserna i miljöbalken; bl.a. Havs- och vattenmyndigheten,
Sveriges geologiska undersökning (SGU) och Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI). KBV fattar därefter
beslut. KBV har ingen särskild uppgift genom exempelvis förordning eller instruktion att hålla uppsikt över hushållningen med
mark- och vattenområden. Hushållningsfrågor kan komma upp,
men endast indirekt genom att remittering till andra myndigheter.
KBV gör alltså inte något självständig bedömning men innehållet i
remissyttranden kan komma att utgöra villkor i KBVs tillståndsbeslut. Parallella processer kan leda till avvaktan på beslut, får
bedömas efter tillfälle. Enligt KBV har inga ärenden överklagats
med hänvisning till grunder som kan härledas till hushållningsbestämmelserna.
Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen fattar beslut om biotopskyddsområden i enlighet
med 7 kap. 11 § miljöbalken. Skogsstyrelsen har under den senaste
treårsperioden, 2012–2014 i genomsnitt beslutat inrätta drygt 220
st. biotopskyddsområden per år. Vid urval och prioritering av
områden för biotopskyddsområden utgår Skogsstyrelsen från den
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av Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen gemensamt fastställda
Nationella strategin för formellt skydd av skog (Naturvårdsverkets
samt Skogsstyrelsens beslut den 24 respektive 25 maj 2005, dnr.
NV 310-419-04 samt SKS 194/04 4.43) jämte länsvisa strategier.
Skogsstyrelsen anger inte i det enskilda beslutet att prövning skett i
förhållande till 6 kap. 19 § miljöbalken. Däremot inhämtar Skogsstyrelsen yttrande från berörd länsstyrelse och kommun i enlighet
med 25 c § förordningen om områdesskydd innan beslut. Skogsstyrelsen får härigenom svar på om inrättandet av biotopskyddsområdet är en lämplig markanvändning och hur det förhåller sig till
översiktsplaner etc. Samråden med länsstyrelsen fungerar väl och i
huvudsak fungerar även samråden bra med kommunerna.
Kommunerna
Riksintresseutredningen har genom en enkät till tre kommuner i
olika delar av landet och av olika storlek begärt in ett underlag för
att utvärdera hur kommunerna tillämpar hushållningsbestämmelserna vid beslut enligt miljöbalken och PBL. Det är tjänstemän i
respektive kommun som har lämnat svaren och svaren kan alltså
inte ses som kommunernas officiella ställningstagande.
Sammanfattningsvis har följande uppgifter och synpunkter
lämnats.
Hushållningsbestämmelserna tillämpas främst i ärenden enligt
PBL. Det gäller arbete med översiktsplanering samt annat planarbete i kommunen, främst arbete med detaljplaner. Det gäller även
i ärenden om lov och förhandsbesked. Hushållningsbestämmelserna tillämpas också i viss utsträckning i ärenden enligt 7 och
9 kap. miljöbalken.
Vid planering och beslut i enskilda ärenden är riksintressemyndigheternas och länsstyrelsernas underlag viktigt. Kommunen
stämmer av med länsstyrelsen om de statliga myndigheternas riksintresseanspråk är aktuella. Kommunerna gör även omfattande
egna utredningar. Det viktigaste beslutsunderlaget utgörs av översiktsplanen. Även miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) är ett bra
verktyg för att väga samman konsekvenserna av olika motstridiga
intressen.
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Oftast görs inte någon egen bedömning i det enskilda ärendet
om det angivna riksintresset är ett riksintresse vilket beror på att
anspråken har pekats ut av en central ansvarsmyndighet.
Oftast är de underlag som riksintressemyndigheterna lämnar för
otydliga. Underlaget ger t.ex. inte tillräcklig information om vad
som kan påtagligt skada värdena i riksintresseområdet. I vissa fall är
avgränsningarna helt obegripliga. Eftersom kommunerna gör en
egen bedömning av om den prövade anläggningen, verksamheten
eller åtgärden kommer att påtagligt skada ett angivet riksintresse är
det en stor brist att underlaget är otydligt.
Två av de tre svarande kommunerna uppger att det inte förekommer någon typ av kompensationstänkande vid tillämpningen
av hushållningsbestämmelserna.
Kommunerna anser att ett system med riksintressen i grunden
är bra. De områden som har bedömts att vara av riksintresse är
dock för många och för stora. I många fall upplevs det som otydligt
varför staten har pekat ut ett område som riksintresse och varför
avgränsningen ser ut som den gör. Fördelar med hushållningsbestämmelserna är att de manar till eftertanke för att uppnå en god
hushållning med mark- och vattenresurser i längre perspektiv.
Nackdelen med riksintressebeskrivningarna är att de många gånger
är inaktuella, dåligt motiverade, har en alltför allmän beskrivning
och därmed ger för dåligt stöd i tillämpningen. Systemet skulle
kunna förbättras genom att stryka inaktuella och för allmänna riksintressen. Värdebeskrivningarna måste bli bättre. Regelverket är i
och för sig en naturlig följd av att staten behöver ha ett inflytande
över vissa frågor. Bestämmelserna är dock fel utformade eftersom
de inte tillåter en avvägning med hänsyn till andra intressen som är
väsentliga för långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Det är sällsynt
att avvägningsbestämmelsen i 3 kap. 10 § miljöbalken tillämpas.
Boverkets samordningsansvar behöver bli tydligare.
Länsstyrelserna
Riksintresseutredningen har genom en enkät till länsstyrelserna
begärt in ett underlag för att kunna utvärdera hur länsstyrelserna
tillämpar hushållningsbestämmelserna vid beslut enligt miljöbalken.
Svaren berör främst tillämpningen av 7, 9 och 11 kap. miljöbalken.
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Sammanfattningsvis har följande uppgifter och synpunkter lämnats.
I ärenden som gäller beslut om reservatsbildning och andra
skyddsformer enligt 7 kap. miljöbalken används framförallt det
kartunderlag som finns i länsstyrelsernas webbGis, t.ex. VICNatur1
som underlag för bedömningen av frågor som rör 3 och 4 kap.
miljöbalken. Det saknas dock beskrivningar av riksintressena i
VicNatur. Vid prövning enligt 9 och 11 kap. miljöbalken används
länsstyrelsernas webbGIS och kommunernas översiktsplan. Någon
aktualitetsprövning av underlaget görs inte.
I besluten anges alltid om ärendena går att förena med en från
allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurserna
samt den för området gällande regionplanen eller den kommunala
översiktsplanen.
För att kunna göra en bedömning kring intressena i 3 och 4 kap.
miljöbalken vid beslut enligt 7 kap. är översiktsplanen viktigast.
För beslut om bildande av naturreservat är även detaljplaner och
områdesbestämmelser viktiga eftersom ett naturreservat med dess
föreskrifter inte får motverka syftena med berörd detaljplan eller
områdesbestämmelser. Riksintressemyndigheternas förklaring att
ett område ska vara av riksintresse är också av betydelse.
Oftast är riksintressena och övriga intressen enligt 3 och 4 kap.
miljöbalken otydligt beskrivna i de underlag som ligger till grund
för besluten.
Länsstyrelserna gör inte någon egen bedömning i varje enskilt
fall om det angivna riksintresset är ett riksintresse eller inte. Länsstyrelserna gör dock en egen bedömning om den prövade anläggningen, verksamheten eller åtgärden kommer att påtagligt skada ett
angivet riksintresse. Denna bedömning motiveras i det enskilda
beslutet.
Det är sällsynt att länsstyrelserna tillämpar avvägningsbestämmelsen i 3 kap. 10 § miljöbalken. Det är främst vid prövningar
enligt 9 kap. 8 § miljöbalken (vindkraft) som bestämmelsen tillämpas. De motstående intressena viktas mot varandra och det bedöms
om det går att utforma villkor som gör att de går att förena. Det
sker inte någon form av kompensationstänkande.
1

En kartbaserad databas gemensam för länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Lantmäteriet.
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Länsstyrelserna anser att det är viktigt att beslutsunderlagen är
bra annars kan hushållningsbestämmelserna vara svåra att tillämpa.
Det leder till att ytterligare underlag måste tas fram i enskilda ärenden.
Länsstyrelserna efterlyser förtydligande instruktioner, bättre
handböcker och vägledning samt höjd kompetensutveckling, bland
annat om översiktsplanens roll.
Regeringen
Enligt uppgifter från regeringskansliet varierar det från år till år
men uppskattningsvis rör det som om mellan 2–4 ärenden per år
där 3 och 4 kap. miljöbalken tillämpas.
Regeringen behöver ta ställning till väldigt få överklagade och
överlämnade miljöbalksärenden. De vanligaste ärendetyperna där
frågan om tillämpning av 3–4 kap. miljöbalken blir aktuell är inte
överklaganden utan ansökningar om tillstånd eller tillåtlighet som
ges in direkt till Regeringskansliet.
I ansökan för dessa ärenden ska en miljökonsekvensbeskrivning
i enlighet med kraven i 6 kap. miljöbalken ingå. Av miljökonsekvensbeskrivningen ska förenligheten med bl.a. 3 och 4 kap. miljöbalken framgå. Uppgifterna ska vara aktuella. Om underlaget brister
i något avseende begär Regeringskansliet in kompletteringar.
6.2.2

Plan- och bygglagen (2010:900), PBL

Enligt 2 kap. 2 § PBL ska bestämmelserna i 3 och 4 kap. miljöbalken tillämpas vid planläggning och i ärenden om bygglov och
förhandsbesked. Denna hänvisning är utformad på samma sätt som
hänvisningarna till 3 och 4 kap. miljöbalken i de andra lagarna, men
undantag för att denna bestämmelse hänvisar endast till kap. och
4 kap. 1–8 §§ miljöbalken Dessutom finns det regler om bl.a. tillgodoseende av riksintressen i bl.a. 3 kap. 4, 5, 10 och 16 §§, 4 kap.
42 §, 5 kap. 14 och 22 §§, 11 kap. 10, 13 och 14 §§ PBL.
I propositionen Följdlagstiftning till miljöbalken m.m. (prop.
1997/98:90 s. 159) underströks att det fanns en stark koppling
mellan hushållningsbestämmelserna i 2 och 3 kap. NRL och PBL.
Det förhållandet att bestämmelserna i NRL arbetades in i miljö-
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balken ställde inte krav på några omfattande ändringar i PBL utav
den anledningen. I fråga om tillämpningen enligt PBL av bestämmelserna i 3 och 4 kap. miljöbalken om områden av riksintresse
anfördes i propositionen Kommunal översiktsplanering enligt planoch bygglagen m.m. (prop. 1994/95:230, 54–59):
Vid en prövning enligt någon av de lagar som är kopplade till 3 och 4
kap, av ett område med värden och kvaliter som är värda att bevaras
pga. dess natur- eller kulturvärden, ska en bedömning göras om åtgärden innebär påtaglig skada på områdets värden eller om åtgärden går
att förena med riksintressevärdena. Vid en prövning av ett exploateringsriksintresse ska vid prövning avgöras om området kan tas i
anspråk för redovisat ändamål eller om det finns motstående allmänna
intressen som bör beaktas.

Gällande Plan- och bygglagens förhållande till miljöbalken, prop.
1997/98:90 s. 157, uttalades:
Plan- och bygglagen och miljöbalken gäller parallellt. Inga
begränsningar införs i möjligheten att ingripa med stöd av miljöbalken.
I Miljöprocessutredningens betänkande (SOU 2009:45, s. 107)
kom utredningen fram till att det svårt att utvärdera hushållningsbestämmelsernas betydelse för planeringsprocesserna utan att
utreda kommunernas arbete med översiktsplaner och detaljplaner,
men att det inte finns anledning att anta annat än att de uppgifter
som lämnas av de centrala förvaltningsmyndigheterna om områdena av riksintresse vidarebefordras till kommunerna och finns tillgängliga i planarbetet samt att det heller inte finns någon anledning
att anta annat än att områden av riksintresse redovisas i såväl översiktsplaner som detaljplaner.
PBL:s regelsystem är inriktat på den del av kommunernas planering som rör användningen av mark och vatten samt bebyggelsemiljön, dvs. styrningen av bebyggelseutveckling m.m. genom planläggning, tillståndsprövning och tillsyn i övrigt. Lagens bestämmelser anges syfta till att främja en samhällsutveckling med jämlika
och goda sociala levnadsvillkor, både på kort och på lång sikt.
Genom en lagändring i ÄPBL 1993 gjordes tillägget att lagen även
har till syfte att främja en god och långsiktigt hållbar livsmiljö
(prop. 1992/93:180, 1992/93:JoU14). Tillägget gjordes för att
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tydliggöra miljö- och kretsloppsfrågornas betydelse för den fysiska
planeringen.
I 2 kap. 4 § PBL anges att vid planläggning och i ärenden om
bygglov eller förhandsbesked enligt denna lag får mark tas i
anspråk för at bebyggas endast om marken från allmän synpunkt är
lämplig för ändamålet. Den i bestämmelsen föreskrivna lämplighetsprövningen genom planläggning eller tillståndsbeslut tar sikte
på åtgärder som innebär en förändring av markanvändningen.
”Planläggning” syftar främst på detaljplaner och områdesbestämmelser. Eftersom en översiktsplan inte är bindande, se 3 kap. 3 §,
kan redovisning i sådan plan i fråga som paragrafen avser inte innebära något slutligt avgörande. Det framgår dock av 3 kap. 5 § 3 att
till det obligatoriska innehållet i översiktsplanen hör en redovisning
av hur kommunen avser att tillgodose riksintressen enligt miljöbalken. Det är alltså förutsatt att den närmare avgränsningen och
skyddet av de riksintressanta områdena ska komma till uttryck i
den kommunala planeringen.
Detaljplaner
Som framgår av 2 kap. 2 § PBL ska 3 och 4 kap. miljöbalken tillämpas vid planläggning och i ärenden om bygglov och förhandsbesked. Detaljplanen reglerar i första hand hur mark- och vattenområden och bebyggelse ska användas, utvecklas och bevaras och
innefattar ett i princip uttömmande ställningstagande till de allmänna intressena enligt 2 kap. PBL och 3 och 4 kap. miljöbalken
(prop. 2009/10:170 s. 191).
Om detaljplanen avviker från översiktsplanen ska avvikelsen och
skälen till detta redovisas i planbeskrivningen (4 kap. 33 § 5 PBL).
Detaljplanen antas av kommunfullmäktige, eller av kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden när planen inte är av stor vikt
eller har stor principiell betydelse. När detaljplanen har antagits ska
kommunen skicka ett meddelande om detta bl.a. till länsstyrelsen.
Länsstyrelsen får därigenom möjlighet att överpröva kommunens
beslut att anta detaljplanen om beslutet kan antas innebära att
beslutet innebär att de intressen som länsstyrelsen ska bevaka
under granskningstiden inte tillgodosetts. Länsstyrelsen ska överpröva kommunens beslut bl.a. om beslutet kan antas innebära att
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ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken inte tillgodoses.
Detaljplanen kan upphävas helt eller, om kommunen medger det, i
en viss del (11 kap. 11 § PBL). Statliga markintressen som inte har
sådan dignitet att de ryms under någon av bestämmelserna om
riksintressen i miljöbalken ges inte någon särställning i prövningen
enligt PBL. Dessa intressen får alltså vägas in i planeringen på motsvarande sätt som alla andra intressen.
Länsstyrelsens beslut enligt 11 kap. 11 § att helt eller delvis upphäva kommunens beslut om detaljplan får överklagas hos regeringen (13 kap. 4 § PBL).
Lov och förhandsbesked
Som huvudregel gäller att kommunen själv ansvarar för att riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken tillgodoses i ärenden om
lov eller förhandsbesked, dvs. de besluten är i normalfallet inte
underkastade ett statligt inflytande. I 11 kap. 12 § PBL föreskrivs
dock att länsstyrelsen eller regeringen, om det finns särskilda skäl,
för ett visst geografiskt område får besluta att 10 och 11 §§ ska
tillämpas även beträffande beslut att lämna lov eller förhandsbesked. Systemet bygger på att länsstyrelsen i förväg måste ange
vissa geografiska områden där beslut i ärenden om lov och förhandsbesked ska expedieras till länsstyrelsen (se 9 kap. 42 § PBL).
Bakgrunden till ett sådant beslut av länsstyrelsen kan t.ex. vara att
kommunen inte har följt länsstyrelsens granskningsyttrande enligt
3 kap. 16 § och alltså antagit en översiktsplan som i något väsentligt
avseende inte är godtagbar enligt länsstyrelsens uppfattning.
Genom en bestämmelse i 18 § förordningen (1998:1252) om
områdesskydd enligt miljöbalken m.m. har regeringen förordnat att
bestämmelserna i 11 kap. 10 och 11 §§ PBL ska tillämpas på beslut
om lov eller förhandsbesked i fråga om verksamheter eller åtgärder
som kan påverka miljön i ett naturområde som avses i 7 kap. 27 §
första stycket 1 eller 2 miljöbalken. Med detta åsyftas de särskilda
skydds- och bevarandeområden som omfattas av två EU-direktiv,
nämligen fågeldirektivet samt art- och habitatdirektivet.
Länsstyrelsens beslut enligt 11 kap. 11 § att upphäva kommunens beslut om lov eller förhandsbesked får överklagas hos regeringen (13 kap. 4 § PBL).
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Tillämpning av hushållningsbestämmelserna vid planering och
beslut enligt PBL
Som framgår av ovanstående ska 3 och 4 kap. miljöbalken tillämpas
vid planläggning och i ärenden om lov och förhandsbesked. Det är i
första hand kommunerna som ansvarar för tillämpningen av hushållningsbestämmelserna vid planering och beslut enligt PBL. Vid
planläggning ska dock staten, genom länsstyrelsen, verka för att
riksintressen enligt 3 och 4 kap. tillgodoses.

Källa: Boverkets plan- och byggenkät 2012–2014.

Genom länsstyrelsernas svar på den enkät som utredningen skickat
ut till länsstyrelserna kan sammanfattningsvis följande anges som
beskrivning av hur hushållningsbestämmelserna tillämpas i ärenden
enligt PBL. Se även ovanstående redogörelse för kommunernas
tillämpning i avsnitt 6.2.1.
Det viktigaste instrumentet för att bearbeta hushållningsbestämmelserna vid planering och beslut enligt PBL är att kommu-
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nerna bedriver en aktiv översiktsplanering med tillräcklig kvalitet.
Tydliga ställningstaganden i översiktsplanen om hur riksintressen
är mycket viktiga för att länsstyrelserna ska kunna bedöma om
riksintressen blir tillgodosedda.
I planeringen sker en kontinuerlig dialog mellan kommunerna
och länsstyrelsen. I dialogen prioriterar länsstyrelserna riksintressefrågorna. I samrådsskedet är diskussionen öppen medan det som
kommunen sedan väljer att redovisa i översiktplanen, tillsammans
med länsstyrelsernas granskningsyttranden gäller under många år.
Det kan leda till missvisande kartor och underlag i översiktsplanen
och kan få följdverkan i den efterföljande detaljplaneringen. I
många fall tar kommunerna inte upp dialogen kring avgränsningen
av riksintressen i översiktsplanen. Om länsstyrelsen och kommunen inte är överens om avgränsningen leder det ofta till fortsatt
diskussion i det efterföljande detaljplanearbetet med risk för förlängd handläggningstid och eventuell överprövning av länsstyrelsen.
Ett problem är att många av de områden som har bedömts vara
av riksintresse saknar aktuella och pedagogiskt upplagda värdebeskrivningar. En aktualisering och bättre förankring av riksintresseunderlagen skulle vara mycket värdefullt för att minska
osäkerheterna och därigenom spara tid i kommunernas och myndigheternas handläggning. De brister som finns i kommunernas
behandling av riksintressefrågorna hänger i första hand samman
med en otillräcklig dialog och kunskapsöverföring. Riksintressen
som grundas på äldre beslut med kortfattade värdebeskrivningar
och där grunder för vad som kan innebära påtaglig skada saknas är
svåra att hantera i den fysiska planeringen. Riksintressen med utvecklade värdebeskrivningar och beskrivningar för vilka aspekter
som kan medföra påtaglig skada underlättar vid bedömningar för
såväl kommuner som exploatörer.
En av länsstyrelserna anger att de mark- och vattenhushållningsintressen enligt 3 kap. miljöbalken som inte utgör riksintressen ofta
glöms bort eller kommer i skymundan för riksintressediskussionen. Behovet att aktivera och avhjälpa hanteringsbrister av dessa
regler är därför minst lika stort som för riksintressen.
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Regeringen
Regeringen fick under 2013 och 2014 in 3 respektive 6 överklagade
ärenden där 3 och 4 kap. miljöbalken tillämpades. Under samma år
fick regeringen in 29 respektive 6 överlämnande ärenden enligt PBL
där hushållningsbestämmelserna behövde tillämpas. I ärendena
används det underlag som följer med den akt som hör till överklagandeskrivelsen. Sällan begärs kompletteringar från någon part,
förutom från Försvarsmakten eftersom myndighetens överklaganden inte alltid motiverar sitt överklagande tillräckligt tydligt. När
det gäller detaljplaner (under 2013 och 2014 sammanlagt 3 stycken)
skickas dessa regelmässigt på remiss till Boverket och i vissa fall
även till annan berörd myndighet. Efter yttrandets inkommande
sker kommunicering med berörd part. Även i övriga fall förekommer ofta kommunicering med motparter osv. Därefter sker gemensamberedning med de departement som är berörda av sakfrågan
samt med Statsrådsberedningen.
6.2.3

Lagen (1966:314) om kontinentalsockeln

Beslut och beslutandemyndighet
Enligt 3 a § lagen (1966:314) om kontinentalsockeln (kontinentalsockellagen) ska 3 och 4 kap. miljöbalken tillämpas vid prövning av
tillstånd att utforska eller utvinna naturtillgångar från kontinentalsockeln.
Enligt 4 § kontinentalsockelförordning (1966:315) fattar regeringen beslut om tillstånd till utvinnande av andra naturtillgångar
än sand- grus och stentäkt, till exempel olja eller gas.
Sveriges geologiska undersökning (SGU) har genom 5 § kontinentalsockelförordningen bemyndigats att besluta om tillstånd till
sand- grus och stentäkt på allmänt vattenområde i havet. SGU:s
beslut överklagas till regeringen enligt 15 § tredje stycket kontinentalsockellagen.
Av 5 § femte stycket kontinentalsockelförordningen framgår att
om den täkt som avses med ansökningen är av större omfattning
eller kan medföra betydande skadeverkningar eller om Naturvårdsverket eller Havs- och vattenmyndigheten begär det, ska Sveriges
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geologiska undersökning med eget yttrande överlämna ärendet till
regeringen för prövning.
Enligt 3 a § kontinentalsockellagen ska en miljökonsekvensbeskrivning ingå i en ansökan om tillstånd att genom borrning eller
sprängning utforska kontinentalsockeln eller att utvinna naturtillgångar från den. I fråga om förfarandet, kraven på miljökonsekvensbeskrivningar samt planer och planeringsunderlag gäller
6 kap. miljöbalken.
Förarbetena
Att bestämmelsen om att hushållningsbestämmelserna skulle
tillämpas vid prövning av tillstånd att utforska kontinentalsockeln
eller att utvinna naturtillgångar fanns inte med i 1 kap. 2 § NRL när
lagstiftningen infördes. Kopplingen infördes ett par år senare, i
samband med en större översyn av bl.a. minerallagstiftningen,
genom (SFS 1991:46) efter förslag i prop. 1988/89:92, s. 135–136.
Genom propositionen infördes även en motsvarande ändring i 3 § i
lagen om kontinentalsockeln (SFS 1991:49).
Genom förarbetena (prop. 1997/98:90 s. 334) ändrades lagen
om kontinentalsockeln i samband med att naturresurslagens grundläggande och särskilda hushållningsbestämmelser arbetades in i 3
och 4 kap. MB.
Tillämpning
Enligt regeringskansliet rör det senaste ärendet om utvinnande av
andra naturtillgångar än sand, grus och sten, ett undersökningstillstånd avseende olja i södra Östersjön ingivet av Oljeprospektering
AB (OPAB). Regeringen beslutade i mars 2009 att avslå OPABs
ansökan om förlängning.
De ärenden som kommer in till regeringen är relaterade till
anläggande av vindkraftparker och utläggande av rör och ledningar
på havsbotten.
Enligt regeringskansliet har inga överklagade ärenden inkommit
som rör kontinentalsockellagen som rör hushållningsbestämmelserna.
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Enligt SGU handläggs cirka ett ärende per år där 3 och 4 kap.
miljöbalken ska tillämpas vid beslut enligt kontinentalsockellagen. I
beslutet anges om åtgärden går att förena med allmän synpunkt
lämplig användning av mark- och vattenresurserna samt med den
för området gällande regionplanen eller kommunala översiktsplanen. Ansökan remitteras till berörda myndigheter som genom
detta förfarande tillhandahåller relevant underlag i de frågor som
ligger utanför SGU:s eget kompetensområde, vilket kan sägas vara
en aktualitetsundersökning. Det viktigaste underlagsmaterialet
anser SGU vara berörd länsstyrelses sammanfattning av bl.a. aktuella översikts- och detaljplaner. Även MKB:n är viktiga besluts
underlag.
6.2.4

Väglagen (1971:948)

Beslut och beslutande myndighet
Enligt 3 a § väglagen (1971:948) ska 3 och 4 kap. miljöbalken
tillämpas vid beslut att fastställa vägplan. Vad vägplanen ska innehålla framgår av 16 a § väglagen. Enligt 18 § väglagen ska Trafikverket pröva frågan om att fastställa en vägplan efter samråd med
berörda länsstyrelser. Av bestämmelsens andra stycke framgår att
Trafikverket ska överlämna frågan om att fastställa planen till regeringen för prövning om Trafikverket och en länsstyrelse har olika
uppfattning. Trafikverkets beslut kan överklagas hos regeringen
(75 § väglagen).
En miljökonsekvensbeskrivning ska uppfylla kraven i 6 kap. 7 §
miljöbalken (16 b § väglagen). Miljökonsekvensbeskrivningen ska
godkännas av berörda länsstyrelser innan den kungörs enligt 17 §
väglagen. Enligt 16 c § väglagen behövs det dock ingen miljökonsekvensbeskrivning som är särskilt upprättad för vägplanen om
vägplanen enbart gäller åtgärder som också har prövats eller ska
prövas genom detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900),
och miljökonsekvensbeskrivningen i detaljplaneärendet tas in i vägärendet och är aktuell och tillräcklig för det ärendet.
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Förarbetena
Redan vid tillkomsten av NRL stadgades det i 1 kap. 2 § NRL att 2
och 3 kap. skulle tillämpas enligt vad som var föreskrivet i väglagen.
I förarbetena (prop. 1985/86:3, s 149) uttalade departementschefen
bl.a. att ”en naturresurslag av det slag som jag nu har förordat är
naturligtvis mest användbar i sådana fall där man kan styra lokaliseringen av en verksamhet eller besluta mera i detalj om de verkningar som en viss verksamhet får medföra för omgivningen. I
departementspromemorian har mot den bakgrunden föreslagits att
f.n. PBL, vattenlagen, miljöskyddslagen, väglagen, ellagen, lagen
om vissa rörledningar och naturvårdslagen anknyts till NRL.
Beträffande dessa lagar har också i promemorian konkreta förslag
till anknytningar lagts fram och kunnat bedömas av remissinstanserna.”
Tillämpning
Trafikverket, avdelning Planprövning, handlägger årligen 100–120
ärenden om fastställelseprövning av vägplaner och järnvägsplaner.
Processen för att ta fram väg- och järnvägsplaner regleras i detalj
i väglagen och vägförordningen samt i lagen och förordningen om
byggande av järnväg och den är noggrant beskriven i prop.
2011/12:118, s. 55. Processen är indelad i tre skeden, där arbetet
successivt utvecklas från översiktliga studier till detaljplanering och
där resultatet från ett skede ger utgångspunkterna för nästa.
I Trafikverkets beslut om vägplan eller järnvägsplan anges om
markanvändningen överensstämmer med en från allmän synpunkt
lämplig användning av mark- och vattenresurserna.
Som beslutsunderlag vid Trafikverkets planering och beslut
används i första hand ett flertal webbaserade informationstjänster,
bl.a. från länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet,
Skogsstyrelsen, Vatteninformationssystemet VISS samt Rennäringens markanvändning. Utöver dessa webbaserade tjänster har
även kommunala planer stor betydelse som underlag vid planeringen.
Trafikverket gör ingen aktualitetskontroll, utan utgår ifrån att
det görs av respektive myndighet. Trafikverket gör inte heller
någon egen bedömning om det angivna riksintresset är ett riks-
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intresse. Däremot görs en egen bedömning av om den planerade
åtgärden kommer att påtaglig skada ett angivet riksintresse. Enligt
Trafikverket spelar länsstyrelsens tillstyrkan ofta stor betydelse för
den egna bedömningen.
Enligt lagkrav sker samråd med länsstyrelse och kommun för att
kunna beslut om vägplan/järnvägsplan. I de fall länsstyrelsen har
beslutat att ett projekt kan medföra en betydande miljöpåverkan
krävs också samråd med övriga myndigheter.
MKB:n är av stor betydelse för hushållningsfrågebedömningar
både vid planläggningen och vid fastställelseprövningen. Vid samrådet med länsstyrelsen kan Trafikverkets bedömningar stämmas av
under planläggningsarbetet. Vid beslutstillfället finns alltid ett yttrande från länsstyrelsen att ta hänsyn till. Ett beslut om fastställelse
förutsätter att länsstyrelsen har tillstyrkt i sitt yttrande.
Eftersom sträckningarna av de aktuella verksamheterna, allmänna vägar och järnvägar, också utgör riksintressen så görs avvägningar mellan dessa och andra riksintressen i varje enskilt fall (jmf.
3 kap. 10 § miljöbalken). Som regel görs detta genom att väg- eller
järnvägsprojektet anpassas så långt det är möjligt för att minimera
påverkan på andra riksintressen. Trafikverket tillämpar inget kompensationstänkande i sitt beslutsfattande, dock inrymmer väg- och
järnvägsprojekten stora mått av anpassnings- och skadeförebyggande åtgärder för att minimera påverkan.
Trafikverket ser fördelar med systemet för hushållning med
mark- och vattenområden genom att det görs tydligt att vissa
intressen måste beaktas vid planläggningen för vägar och järnvägar.
Detta underlättar och snabbar på hanteringen. Nackdelarna är
främst att urvalet och beskrivningen av riksintressena inte håller
aktualitet och att länsstyrelsernas agerande vid hävdandet av riksintressena – t.ex. i förhållande till kommunal fysisk planering – kan
vara otydligt. Det vore en fördel om länsstyrelsernas roll i sammanhanget kunde förtydligas, genom ändring i förordning och/eller
instruktion. Men kompetensutveckling och förbättrade tillämpningsanvisningar, exempelvis i form av handböcker, kanske vore
den viktigaste åtgärden.
Ibland måste ny- och ombyggnad av vägar och järnvägar hanteras och prövas även enligt plan- och bygglagen. Planeringen måste
ta hänsyn till riktlinjerna i kommunala översiktsplaner för användningen av mark- och vattenområden samt för hur den byggda
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miljön ska utvecklas och bevaras. Vägar och järnvägar får inte
byggas i strid mot detaljplan eller områdesbestämmelser.
I flertalet väg- och järnvägsprojekt ska anmälan avseende miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. miljöbalken göras. Enligt 11 kap.
miljöbalken ställs dessutom krav på tillstånd för vattenverksamhet.
Enligt 12 kap. 6 § miljöbalken ska anmälan för samråd genomföras
till tillsynsmyndigheten för verksamhet eller åtgärd som inte omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt och kan komma att väsentligt ändra naturmiljön. När särskilt skyddade områden enligt 7 kap.
miljöbalken berörs av väg- eller järnvägsprojekt kan det behövas
dispens för intrång i naturreservat eller kulturreservat, biotopsskyddsområde eller djur- och växtskyddsområde. Tillstånd för
verksamhet i ett Natura 2000-område kan också behövas. Enligt
Trafikverket tas handlingar i de olika ärendena normalt fram
parallellt. Handläggningen av tillståndsärenden avvaktar ofta dock
fastställelse av väg- eller järnvägsplan, där lokaliseringsprövningen
av verksamheten görs. Detta gäller dock inte tillstånd för åtgärder
inom Natura 2000-områden, för om sådant tillstånd behövs anser
Trafikverket att beslutet om fastställelse av planen behöver avvakta
beslut om eventuellt tillstånd.
6.2.5

Lagen (1978:160) om vissa rörledningar

Beslut och beslutande myndighet
Enligt 4 § lagen (1978:160) om vissa rörledningar (rörledningslagen) ska 2–4 kap. och 5 kap. 3 § miljöbalken tillämpas vid en koncessionsprövning enligt 1 § rörledningslagen. Koncession får meddelas endast om det från allmän synpunkt är lämpligt att ledningen
dras fram och används och sökanden är lämplig att utöva verksamhet som avses med koncessionen. En koncession får inte strida
mot en detaljplan eller områdesbestämmelser. Om syftet med
planen eller bestämmelserna inte motverkas, får dock mindre avvikelser göras.
I 1 § rörledningslagen anges att en rörledning för transport av
råolja eller produkt av råolja eller av annan vätska eller gas som är
ägnad att användas som bränsle inte får dras fram eller användas
utan särskilt tillstånd (koncession). Koncession krävs även för att
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dra fram och använda en rörledning för transport av koldioxid som
ska lagras geologiskt.
Enligt lagens 3 § prövas frågan om koncession av regeringen.
Ansökan om koncession ges in till Energimarknadsinspektionen
(3 § rörledningslagen och 1 § förordning (1978:164) om vissa
rörledningar).
Enligt 4 § fjärde stycket rörledningslagen ska en miljökonsekvensbeskrivning ingå i en ansökan om koncession. När det gäller
förfarandet, kraven på miljökonsekvensbeskrivningen samt planer
och planeringsunderlag gäller 6 kap. miljöbalken. Vad som där föreskrivs om tillståndsmyndighet ska gälla regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.
Förarbetena
Redan vid tillkomsten av NRL stadgades i 1 kap. 2 § NRL att 2 och
3 kap. skulle tillämpas enligt vad det var föreskrivet i rörledningslagen.
Tillämpning
Enligt uppgifter från regeringskansliet fattar regeringen cirka två
beslut per decennium, men har inte fattat några efter år 2000.
I handläggningsprocessen granskas underlagen, eventuell komplettering och kommunicering sker, beslutet gemensambereds
inom regeringskansliet innan regeringen slutligen fattar ett beslut i
ärendet. Underlag som behandlas är bl.a. MKB:n som följer av
ansökningen. Prövningen av 3 och 4 kap. miljöbalken görs utifrån
den MKB som medföljer ansökan. Om underlaget behöver kompletteras begärs sådana från sökanden eller så återförvisas ärendet
till beredande myndighet.
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Lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och
avlysning av allmän farled och allmän hamn

Beslut och beslutande myndighet
Enligt 1 a § lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn (farledslagen) ska 2–4 kap.
och 5 kap. 3 § miljöbalken tillämpas. Enligt 1 § farledslagen får en
allmän farled eller en allmän hamn inrättas, om farleden eller hamnen är av väsentlig betydelse för den allmänna samfärdseln. En allmän farled får även inrättas, om den är av väsentlig betydelse för
fiskerinäringen eller om den är av väsentlig betydelse för trafiken
med fritidsbåtar och det behövs med hänsyn till säkerheten i farleden. Första stycket gäller även i fråga om utvidgningar av allmänna farleder eller hamnar.
Enligt 4 § farledslagen fattas beslut enligt 1 § av regeringen eller
den myndighet regeringen genom föreskrift bemyndigar. Enligt 1 §
förordning (1998:898) om inrättande, utvidgning och avlysning av
allmän farled och allmän hamn (farledsförordningen) fattar Sjöfartsverket beslut enligt 1 § farledslagen.
Beslut av en förvaltningsmyndighet (Sjöfartsverket) får överklagas hos regeringen (4 § andra stycket farledslagen).
Enligt 1 b § farledslagen ska en miljökonsekvensbeskrivning
ingå i ett ärende enligt denna lag.
Förarbetena
Kopplingen till NRL infördes i farledslagens 1 a § genom ändring i
lagen (Prop. 1990/91:90, 1990/91:BoU18, rskr 1990/91:342), där
det stadgades att ”vid prövning av ärenden enligt denna lag skall
lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m. tillämpas.”
Tillämpning
Sjöfartsverkets infrastrukturenhet ansvarar för genomförandet av
de farledsprojekt som ingår i den Nationella planen för transportsystemet. Farledsprojekten innefattar bland annat faserna farledsutredning och miljöutredning. Målsättningen under farledsutredningen är att med hjälp av djupdata hitta den farledsdragning som
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innebär att muddringsbehoven kan hållas nere. Eventuellt behöver
också lämpliga områden för att dumpa massor identifieras. När
miljöutredningen slutförs sammanställs denna i en miljökonsekvensbeskrivning samt en tillståndsansökan till Mark- och miljödomstolen. Efter dom i miljödomstol eller eventuell högre instans
startar upphandling och genomförande av produktionsfasen.
Sjöfartsverket fattar beslut enligt farledslagen om inrättande,
utvidgning och avlysning. Ärenden av dessa slag är cirka 5 per år.
Övriga ärenden som berör tillfälliga avlysningar av vattenområde
för t.ex. vattensportsevenemang, byggnation av broar m.m. är cirka
60 ärenden.
För att bedöma en ansökan om inrättande som allmän hamn
behöver Sjöfartsverket bl.a. följande underlag. En beskrivning av
hamnens nuvarande och tänkta verksamhet inklusive kartmaterial.
En redogörelse för hamnens rådighet över det område som avses
ingå i den allmänna hamnen. En miljökonsekvensbeskrivning för
hamnens nuvarande och tänkta verksamhet. Om ansökan avser en
utvidgning av hamnen eller några åtgärder som kräver miljöprövning vill Sjöfartsverket ta del av ansökan och dom i miljöärendet.
Sjöfartsverket anser att översikts- och detaljplaner är de viktigaste instrumenten för att kunna göra en bedömning kring riksintressena i 3 och 4 kap. miljöbalken.
När Sjöfartsverket bedömer ärenden beaktas och tydliggörs om
riksintresset för kommunikation är beaktat samt om det finns risk
för påtaglig skada.
Det är funktionen av riksintresset som ska skyddas, inklusive
riksintressets buffertzon och influensområde. Påverkan på eller
från influensområdet kan vara ex. buller, emissioner och skymda
sjösäkerhetanordningar (SSA). Skyddet ska vara mot åtgärder som
kan försvåra åtkomst till eller utnyttjande av riksintresset. Översiktsplanen redovisar kommunens syn på riksintressen och miljökvalitetsnormer och redovisar en avvägning av hur t.ex. den byggda
miljön ska utvecklas och bevaras.
Vid överklagan av Sjöfartsverkets beslut skickas ärendet till
regeringen. Sjöfartsverket lämnar all dokumentation till regeringen
för att de i sin tur ska kunna ompröva beslutet.

238

SOU 2015:99

6.2.7

Tillämpning vid planering och beslut

Lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter

Beslut och beslutande myndighet
Enligt 7 § lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter (torvfyndighetslagen) ska 3 och 4 kap. miljöbalken tillämpas vid koncessionsprövning. Enligt 1 § torvfyndighetslagen fordras för undersökning
och bearbetning av fyndigheter av torv för att utvinna energi
särskilt tillstånd (koncession). Enligt 2 § torvfyndighetslagen ska
koncessionen avse antingen undersökning (undersökningskoncession) eller bearbetning (bearbetningskoncession).
Enligt 5 § torvfyndighetslagen ska frågor om koncession prövas
av länsstyrelsen i det län där det område som avses med ansökningen eller större delen därav ligger.
Länsstyrelsens beslut enligt denna lag får överklagas hos regeringen genom besvär (41 § torvfyndighetslagen).
I 7 § fjärde stycket framgår att länsstyrelsen vid prövning av
bearbetningskoncession bl.a. ska tillämpa bestämmelserna i 6 kap.
miljöbalken.
Förarbetena
Vid tillkomsten av NRL stadgades i 1 kap. 2 § NRL att 2 och 3 kap.
skulle tillämpas enligt vad det var föreskrivet torvfyndighetslagen.
Tillämpning
I ärenden som rör beslut om koncession för täkt enligt lagen
(1985:620) om vissa torvfyndigheter eller beslut om vattenskyddsområde så används den sökandes underlag. De ska redovisa om det
som söks för kan innebära påtaglig skada på riksintresse. Ansvar
för att aktualitetsundersöka underlaget ligger på den sökande verksamhetsutövaren. Även registerbladen för respektive riksintresse
(naturvård) och eventuella inventeringsunderlag används.
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Minerallagen (1991:45)

Beslut och beslutande myndighet
Enligt 4 kap. 2 § minerallagen (1991:45) ska 3 och 4 kap. miljöbalken
tillämpas vid koncessionsprövning. Om ett ärende om beviljande av
koncession avser en verksamhet som senare skall prövas även enligt
miljöbalken eller andra lagar, ska 3 och 4 kap. miljöbalken tillämpas
endast vid den prövning som sker i koncessionsärendet. Bergmästaren fattar beslut i koncessionsärenden enligt minerallagen
(8 kap. 1 §). I ärenden om beviljande av bearbetningskoncession ska
bergmästaren, när det gäller tillämpningen av 3, 4 och 6 kap. miljöbalken, samråda med länsstyrelsen i det eller de län där koncessionsområdet ligger.
Bergmästarens beslut överklagas till regeringen (16 kap. 1 §).
Om länsstyrelsen inte tillstyrker att bergmästaren meddelar koncession och om bergmästaren gör annan bedömning än länsstyrelsen måste bergmästaren hänskjuta ärendet till regeringen för avgörande (16 kap. 2 §).
I ärenden om beviljande av koncession ska en miljökonsekvensbeskrivning fogas till ansökan (4 kap. 2 §).
Förarbetena
Redan vid införandet av minerrallagen diskuterades när markanvändningen skulle prövas i processen, med anledning av att prospekteringsverksamheten kan vara en utdragen process som kan
pågå i flera decennier från den först prospekteringsåtgärden till
dess att gruvan öppnar (se prop. 1988/89:92, s. 57–63). Genom förslag i prop. 1991/92:161 (se s. 6–8) stadgades att en intresseavvägning enligt NRL enbart ska ske i ärendet om bearbetningskoncession, eftersom det ansågs att mineralindustrin kunde påverkas
negativt, i en omfattnings om inte var acceptabel, om ytterligare
prövning för det avsedda ändamålet måste göras.
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Tillämpning
Bergsstaten är en enhet inom Sveriges geologiska undersökning
som är myndighet för frågor om berg, jord och grundvatten i
Sverige. Bergsstaten leds av bergmästaren som beslutar i frågor
enligt minerallagen. Bergsstaten prövar frågor om tillstånd för
undersökning och bearbetning av mineralfyndigheter. En annan
viktig uppgift är att utöva tillsyn över efterlevnaden av minerallagen.
Enligt Bergsstaten förekommer mellan 5–10 ärenden per år där
bestämmelserna i 3 och 4 kap. miljöbalken aktualiseras. Ett sådant
ärende inleds hos myndigheten om eller när någon ansöker om
bearbetningskoncession. Eftersom sådana ärenden är föremål för
obligatoriskt samråd med länsstyrelsen (enligt 8 kap 1 § minerallagen), sker detta innan beslut fattas. Därtill kan tilläggas att Bergsstaten enligt 8 kap 2 § minerallagen inte kan frångå länsstyrelsens
bedömning av 3–4 kap. miljöbalken, med mindre än att avgörandet
hänskjuts till regeringen.
Bergsstaten samråder i övrigt med kommunerna och ev. andra
berörda myndigheter (t.ex. med Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet gällande påverkan på världsarv). När ansökan kommer
in till Bergsstaten bedömer myndigheten eventuella kompletteringsbehov, inklusive huruvida relevant underlag finns för bedömningen av 3–4 kap. MB. Vid komplett underlag remitteras detta till
länsstyrelsen och skickas på sakägarsamråd. Efter att ärendet
kommit tillbaka från länsstyrelsen kan beredning inför beslut
inledas. Har länsstyrelsen begärt kompletteringar för att kunna
avge ett slutligt yttrande, sker kommunicering av länsstyrelsens
yttrande till sökanden för komplettering och förnyad remissomgång sker. I Bergsstatens beslut framgår alltid om åtgärden går
att förena med en från allmän synpunkt lämplig användning av
mark- och vattenresurserna.
Sökanden lämnar alltid in en miljökonsekvensbeskrivning i
dessa ärenden. Bergsstaten kontrollerar att ansökan uppfyller de
krav i 6 kap MB som är tillämpliga. Det viktigaste beslutsunderlaget är MKB:n där eventuella riksintressen beskrivs och hur de påverkas av den föreslagna verksamheten. Oftast är underlagen
tillräckligt detaljerade för att kunna fatta beslut men ibland före-
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kommer det att länsstyrelser begär att de ska förtydligas eller att
slutsatser och bedömningar ska motiveras mer ingående.
Gällande påtaglig skada bedömningen är Bergsstaten bunden av
länsstyrelsens bedömning och därför måste myndigheten i varje
enskilt fall avgöra om de delar länsstyrelsen bedömning. Myndigheten undersöker om det föreligger flera olika riksintressen för
samma ändamål och uppskattningsvis är det så i en tredjedel av
fallen. Om riksintressena är oförenliga gör Bergsstaten en 3 kap.
10 § MB-bedömning som redogörs för i beslutet.
Bergsstatens tillstånd enligt minerallagen är en förutsättning för
att kunna göra en ansökan enligt 9 kap. miljöbalken. Bergsstatens
prövning kommer alltså före ansökan om tillstånd enligt miljöbalken.
Grundtanken med systemet för hushållning med mark- och
vattenområden är bra, men det är svårt att tillämpa i praktiken. De
kriterier som legat till grund för en riksintresseförklaring känns
inte alltid relevanta, sådana riksintressen riskerar att få stå tillbaka
mot mer modernt utpekade. Nackdelarna med systemet är att
riksintressena inte alltid är så motiverade. Eventuell kan bättre
reglerade former för att regelbundet se över riksintressen och deras
respektive motivering för att säkerställa dess aktualitet och relevans. En mer enhetlig syn hos länsstyrelserna om hur hushållningsbestämmelserna ska tillämpas behövs. Även ett gemensamt digitalt
system för planeringsunderlag. Det system Bergsstaten själva har
byggt upp i dag funkar ofta inte i praktiken och orsakar osäkerhet
och mycket onödig tidsåtgång åt flera kontroller.
Enligt regeringskansliet har bara ett fall hänskjutits till regeringen sedan 2008. Ärendet handläggs fortfarande och beslut väntas
troligen under 2015. Genomsnittligen inkommer ett eller ett par
överklagade ärende per år till regeringskansliet. Enligt regeringskansliet handläggs ärendena genomsnittligen 6–12 månader. Prövningen av 3 och 4 kap. miljöbalken görs utifrån den MKB som
medföljer ansökan.
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Lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon

Beslut och beslutande myndighet
Enligt 6 § lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon ska 2–
4 kap. och 5 kap. 3 § miljöbalken tillämpas vid prövning av tillstånd.
Enligt 5 § krävs det tillstånd av regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer (ingen myndighet har bemyndigats
ännu av regeringen att fatta sådana beslut) för att i den ekonomiska
zonen utforska, utvinna eller på annat sätt utnyttja naturtillgångar,
uppföra eller använda konstgjorda öar, och i kommersiellt syfte
uppföra eller använda anläggningar eller andra inrättningar.
Enligt 6 § andra stycket framgår även att en miljökonsekvensbeskrivning ska ingå i en ansökan om tillstånd. I fråga om förfarandet, kraven på miljökonsekvensbeskrivningar samt planer och
planeringsunderlag ska 6 kap. miljöbalken tillämpas på samma sätt
som om ansökan avser en verksamhet i Sverige.
Förarbetena
I samband med att lagen tillkom 1992 infördes även en koppling till
NRL. Genom att knyta lagen om Sveriges ekonomiska zon till
NRL, avsågs att säkerställa att olika anspråk på nyttjande av havets
resurser vägs mot varandra och att de olika anspråken prövas med
hänsyn till bl.a. miljön, allt för att främja en långsiktig god hushållning med naturresurser (prop. 1992/93:54 s. 51 och 63).
Tillämpning
Enligt uppgifter från regeringskansliet varierar det från år till år
men uppskattningsvis rör det sig om mellan 2–4 ärenden per år där
3 och 4 kap. miljöbalken tillämpas.
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Lagen (1995:1649) om byggande av järnväg

Beslut och beslutande myndighet
Enligt 1 kap. 3 § lagen (1995:1649) om byggande av järnväg (banlagen) ska vid planläggning av järnväg och vid prövning av ärenden
om byggande av järnväg 2–4 kap. och 5 kap. 3 § miljöbalken
tillämpas. Fastställande av järnvägsplan enligt denna lag ska då jämställas med meddelande av tillstånd enligt miljöbalken.
Trafikverket prövar frågan om att fastställa en järnvägsplan efter
samråd med berörda länsstyrelser (2 kap. 15 § banlagen). Trafikverket ska överlämna frågan om att fastställa planen till regeringen
för prövning om Trafikverket och en länsstyrelse har olika uppfattning. Trafikverkets beslut får överklagas hos regeringen (5 kap. 1 §
banlagen). Kraven på miljökonsekvensbeskrivning finns i 2 kap. 8–
10 §§ banlagen.
Förarbetena
I propositionen 1995/96:2 , inför införandet av banlagen, föreslogs
att byggande av järnväg regleras i en särskild lagstiftning, kopplad
till naturresurslagen och med nära anknytning till plan- och bygglagen. I författningskommentaren till bestämmelsen i 1 kap. 3 §
anges att i huvudsak motsvarande bestämmelse finns i 3 a § och 4 §
andra stycket väglagen (se avsnitt 6.2.4).
Tillämpning
Se väglagen, avsnitt 6.2.4.
6.2.11

Ellagen (1997:857)

Beslut och beslutande myndighet
Enligt 2 kap. 8 a § ellagen (1997:857) ska hushållningsbestämmelserna tillämpas enligt ellagen vid nätkoncession för linje (2 kap. 1 §
ellagen). Bestämmelserna ska även tillämpas vid förlängd giltighetstid för nätkoncession för linje (2 kap. 14 § ellagen), samt vid omprövning av en nätkoncession för linje (2 kap. 15 b § ellagen). I
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ärenden om nätkoncession för område tillämpas inte miljöbalken.
Med nätkoncession för linje avses en ledning med i huvudsak
bestämd sträckning och med nätkoncession för område avses ett
ledningsnät inom ett visst område, (se 2 kap. 2 §).
Energimarknadsinspektionen beslutar i de flesta ärenden om
nätkoncession för linje men vissa beslut ska fattas av regeringen (se
2 kap. 1 b § ellagen och 3 § elförordning (2013:208)). Regeringen
tar beslut om nätkoncession för linje och område enligt ellagen om
det rör stamnät och utlandsförbindelser.
Energimarknadsinspektionens beslut om nätkoncession för linje
överklagas i de flesta fall till Mark- och miljödomstolen vid Nacka
tingsrätt, men en del beslut överklagas till regeringen (se 13 kap. 5–
6 §§ ellagen).
En miljökonsekvensbeskrivning ska ingå i en ansökan om nätkoncession för linje (2 kap. 8 a § andra stycket ellagen). För förfarandet, kraven på miljökonsekvensbeskrivningen samt planer och
planeringsunderlag gäller 6 kap. miljöbalken.
Förarbetena
Vid tillkomsten av NRL stadgades i 1 kap. 2 § NRL att 2 och 3 kap.
skulle tillämpas enligt vad som var föreskrivet lagen (1902:71 s. 1)
innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar (se
prop. 1985/86:3 och 1985/86:90).
Ellagen (1997:857) kom till 1997 och 1998 tillkom den nya
bestämmelsen 2 kap. 8 a §. I 2 kap. 8 § fanns från lagens början en
hänvisning till NRL som fördes över till 2 kap. 8 a §.
2009 infördes ett tredje stycke i 2 kap. 8 a §: ”Trots det som sägs
i första och andra styckena behöver frågor som har prövats i ett mål
eller ärende om tillstånd enligt miljöbalken inte prövas på nytt i
ärendet om nätkoncession.” Av författningskommentaren framgår
att bestämmelsen syftar till att undvika dubbelprövning i förhållande till en tillståndsprövning enligt miljöbalken.
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Tillämpning
Energimarknadsinspektionen har under de senaste åren fått in cirka
80–100 ärenden som rör ny nätkoncession för linje, cirka ett tiotal
fall som rör förlängd giltighetstid nätkoncession för linje och inga
fall som rör omprövning av en nätkoncession för linje.
Beslutsunderlaget utgörs av ansökningshandlingen och upprättad miljökonsekvensbeskrivning. I enskilda ärenden skickas
ansökan på remiss till berörd länsstyrelse och kommun samt
Trafikverket. Remissen är allmän och är inte särskilt inriktad på
just riksintressen.
Energimarknadsinspektionen använder i första hand uppgifter i
MKB samt myndigheternas GIS-information för att avgöra om
riksintressen påverkas, men myndigheten gör ingen egen prövning
om det utpekande riksintresseanspråket är ett riksintresse. MKB är
av stor betydelse. I en liten del av ärendena tar handläggaren fram
planer, t.ex. detaljplaner eller översiktsplaner. Remissvar är också
viktiga för att avgöra frågan, de kan ses som ett komplement till
MKB i Energimarknadsinspektionens handläggning. Länsstyrelserna skriver ofta i sina remissvar om påverkan på i första hand
natur- och kulturmiljön. Handböcker är generellt bra. Gemensamt
digitalt system är positivt, med tanke på hur mycket hjälp vi har av
det gemensamma arbetet med att göra GIS-lager tillgängliga (Geodatasamverkan).
Av Energimarknadsinspektionens beslut framgår myndighetens
ställningstagande om hur koncessionen förhåller sig till användningen av mark- och vattenresurserna men uttrycks inte på det sätt
som föreskrivs i 5 § hushållningsförordningen. Det är mycket
sällan myndigheten kommer i kontakt med konflikter mellan olika
riksintressen. Kompensationstänk används inte.
Hur parallella tillståndsprocesser hanteras varierar. T.ex. måste
tillstånd för verksamheter inom Natura 2000-områden (7 kap.
28 a § miljöbalken) finnas innan myndigheten beslutar om verksamheten. Andra tillstånd enligt miljöbalken får sökanden ordna
efter att Energimarknadsinspektionen har fattat sitt beslut, exempel på sådana tillstånd är vattenverksamhet och dispenser från t.ex.
biotopskydd och naturreservat. Parallell handläggning är i praktiken svår eftersom olika myndigheter behandlar de olika ärendena.
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Energimarknadsinspektionen anser att fördelarna med systemet
är att myndigheten får ledning i hur ska se på en påverkan i olika
områden och att det görs en utredning där den bäst behövs. Det
gör också att sökanden måste rikta sitt fokus på vissa särskilt
viktiga områden. Nackdelarna med systemet är att reglerna inte är
helt tydliga och att det finns ett stort tolkningsutrymme.
6.2.12

Naturgaslagen (2005:403)

Beslut och beslutande myndighet
Enligt 2 kap. 7 § naturgaslagen (2005:403) ska bestämmelserna i 2–
4 kap. och 5 kap. 3 § miljöbalken tillämpas vid prövning av frågor
om meddelande av koncession enligt lagen.
Regeringen fattar beslut om koncession för naturgasledning
eller lager enligt naturgaslagen (2 kap. 1 § naturgaslagen).
En miljökonsekvensbeskrivning ska ingå i en ansökan om
koncession (2 kap. 7 § andra stycket naturgaslagen). När det gäller
förfarandet, kraven på miljökonsekvensbeskrivningen samt planer
och planeringsunderlag gäller 6 kap. miljöbalken. Vad som där sägs
om tillståndsmyndighet ska gälla regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer.
Förarbetena
En hänvisning till hushållningsbestämmelserna fanns redan i den
äldre naturgaslagen (2000:599) i 2 kap. 6 §. Av förarbetena (prop.
1999/2000:72 s. 32–34), framgår att vid en koncessionsprövning
bör en ingående prövning göras av de olika intressen som gör sig
gällande i sammanhanget. Sålunda bör bl.a. miljö- och näringspolitiska synpunkter liksom vikten av en ändamålsenlig infrastruktur beaktas. Endast om det är lämpligt från allmän synpunkt bör
koncession få beviljas för en naturgasledning eller ett naturgaslager.
Arbetet med att dra fram en naturgasledning och att uppföra ett
naturgaslager påverkar miljön. Vid prövningen av koncession bör
därför de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken tillämpas
liksom bestämmelserna i 3 och 4 kap. miljöbalken. Av förarbetena
framgår även att en rörlednings framdragande eller användning inte
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bör förbjudas med stöd av miljöbalken om rörledningen har tillåtits
i en koncession enligt naturgaslagen, eftersom regeringen vid sin
koncessionsprövning ska beakta de frågeställningar som ska prövas
enligt miljöbalken. Efter det att koncession beviljats bör det alltså
inte vara möjligt att förbjuda rörledningen, när en koncession är
beviljad ska miljöhänsynen vara tillgodosedd och det skulle därför
vara onödigt att pröva koncessionen en gång till.
Av författningskommentaren till 2 kap. 7 § i den gällande naturgaslagen (prop. 2004/05:62 s. 206) framgår att paragrafen motsvarar 6 § i gamla naturgaslagen och är oförändrad i förhållande till
den.
Tillämpning
Regeringen har beslutat om koncession i tre ärenden om koncession för naturgasledning det senaste decenniet och inga beslut
vad gäller lager.
6.2.13

Luftfartslagen (2010:500)

Beslut och beslutande myndighet
För att inrätta en flygplats (både allmänna och enskilda) krävs tillstånd av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
(6 kap. 5 § luftfartslagen). Detsamma gäller om en flygplats byggs
om, såvida inte ombyggnaden är av mindre betydelse för flygplatsens användning. Vid tillståndsprövningen ska 3 och 4 kap.
samt 5 kap. 3 § miljöbalken tillämpas (6 kap. 6 §).
Enligt 6 kap. 4 § luftfartsförordningen (2010:770) prövar Transportstyrelsen frågor om tillstånd att inrätta eller bygga om flygplatser samt fastställer villkor för tillståndet. Detta gäller också när
driften av en flygplats ändras på ett sätt som inte är av ringa betydelse. Om ett sådant tillstånd har meddelats av regeringen, får Transportstyrelsen fastställa villkor för tillståndet, om detta följer av
regeringens beslut.
Transportstyrelsens beslut överklagas till allmän förvaltningsdomstol (12 kap. 4 § luftfartslagen).
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Kravet på en miljökonsekvensbeskrivning togs bort efter förslag
i prop. 2009/10:51, s. 209. I propositionen framgår:
Enligt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska alla flygplatser med en banlängd som är mer än 1 200 meter
eller där det förekommer fler än 500 flygrörelser per år tillståndsprövas
av miljödomstol eller länsstyrelse alternativt anmälas till kommunal
nämnd. I praktiken innebär detta att det sker en separat prövning från
miljösynpunkt av i stort sett alla flygplatser. Vid denna prövning utgör
miljökonsekvensbeskrivningen ett viktigt inslag. Regeringen anser det
inte nödvändigt att ställa ytterligare anspråk på förekomsten av en
miljökonsekvensbeskrivning vid tillståndsprövningen enligt luftfartslagen.

Förarbetena
Bestämmelsen om att hushållningsbestämmelserna skulle tillämpas
vid beslut att inrätta en flygplats fanns med i 1 kap. 2 § NRL när
lagstiftningen infördes.
Enligt förarbetena till. nya luftfartslagen (se prop. 2009/10:95
s. 209) ska vid tillståndsprövningen miljöbalkens regler om hushållning med mark- och vattenområden tillämpas. Tillståndsprövningen inför flygplatsens inrättande bör inte avse rätten att driva
flygplatsen. Ställningstagandet till om flygplatsen kan drivas på
lämpligt sätt, innefattande bedömning av sökandens tekniska och
ekonomiska förutsättningar, bör göras i samband med att flygplatsen godkänns för drift.
Tillämpning
Enligt Transportstyrelsen handläggs cirka 1–5 ärenden om inrättande av flygplats per år. Sökanden kommer in med underlag
enligt Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS
2010:117) om tillstånd att inrätta en flygplats. Sökanden redovisar
planerad utformning samt verksamhet. Underlaget granskas och
skickas på remiss till berörda kommuner, Länsstyrelsen i berört län
samt Försvarsmakten. Genom remissförfarandet sker en aktualitetsundersökning (t.ex. kontroll av detalj- samt översiktsplaner).
Yttranden från kommun samt länsstyrelse har stor påverkan på
besluten i dessa avseenden. I sällsynta fall kan remiss behöva
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skickas till fler parter. Exempel på sådana parter kan vara Trafikverket eller intressenter med verksamhet i närheten av den aktuella
flygplatsen. Transportstyrelsen anser att underlagen i de flesta
fallen är tillräckligt bra för att avgöra ev. riksintressefrågor. Om
underlag som bifogats ansökan om inrättande är otydliga begärs
kompletterande underlag in. Ibland är en MKB del av länsstyrelsens
yttrande och i dessa fall ses MKB:n som en del av beslutsunderlaget.
Transportstyrelsen brukar inte ange i besluten om inrättande av
en flygplats går att förena med en från allmän synpunkt lämplig
användning av mark- och vattenresurserna samt med den för
området gällande regionplanen eller kommunala översiktsplanen
beslut. Transportstyrelsen gör heller ingen egen prövning om riksintresseanspråken ska anses vara riksintressen eller inte. Inte heller
gör Transportstyrelsen någon egen påtaglig skada bedömning, då
detta ligger inom länsstyrelsens ansvar. Länsstyrelsen bedömning
ligger dock till grund för Transportstyrelsens beslut. Transportstyrelsen har ingen erfarenhet från tillämpning av 3 kap. 10 §.
Transportstyrelsen har som praxis att avvakta beslut rörande tillstånd att inrätta flygplats om det är i konflikt med något annat tillstånd. Det är ytterst ovanligt att ärenden som gäller inrättande av
flygplats överklagas.
Sammanfattningsvis kan sägas att Transportstyrelsen syn på
systemet är att de själv inte tillämpar hushållningsbestämmelserna
utan fattar beslut grundat på remissinstansernas bedömningar, vilka
i sin tur har gjorts med beaktande av hushållningsbestämmelserna.
Transportstyrelsen har därmed inga synpunkter på fördelar eller
nackdelar med systemet.

6.3

Utvärdering och bedömning

Av utvärderingen framkommer att myndigheterna ser fördelar med
systemet för hushållning med mark- och vattenområden genom att
systemet tydliggör vilka allmänna intressen som särskilt måste
beaktas vid planläggning och beslut enligt anknuten lagstiftning.
Av 5 § hushållningsförordningen följer att den myndighet som
ska tillämpa hushållningsbestämmelserna i ett ärende ska ange om
den prövade anläggningen, verksamheten eller åtgärden går att
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förena med en från allmän synpunkt lämplig användning av markoch vattenresurserna samt med den för området gällande
regionplanen eller kommunala översiktsplanen. En gemensam nämnare för myndigheternas tillämpning av den anknutna lagstiftningen är att myndigheterna ser kommunernas översiktsplaner
och upprättade miljökonsekvensbeskrivningar som viktigt beslutsunderlag vid tillämpningen av hushållningsbestämmelserna i de
enskilda ärendena. Även länsstyrelsens sammanfattande redogörelse enligt 3 kap. 28 § PBL synes utgöra en del av beslutsunderlaget.
I översiktplanen ska kommunerna ange inriktningen för den
långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön (3 kap. 2 § PBL).
Kommunerna ska även redovisa sin bedömning av hur skyldigheten
att enligt 2 kap. PBL ta hänsyn till allmänna intressen vid beslut om
mark- och vattenområden kommer att tillgodoses. I redovisningen
ska riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken anges särskilt
(3 kap. 4 § PBL). Mot bakgrund härav är översiktsplanen, enligt
utredningens mening, den naturliga platsen för det kunskapsunderlag som krävs för tillämpningen av hushållningsbestämmelserna.
Utredningen kan dock konstatera att underlaget för planering och
beslut i form av översiktsplan och värdebeskrivningar ofta är bristfälligt när det gäller områden av riksintresse. En länsstyrelse har
även särskilt uppgett att en brist är att de mark- och vattenhushållningsintressen enligt 3 kap. miljöbalken som inte utgör riksintressen ofta glöms bort eller kommer i skymundan för riksintressediskussionen. Även utredningen har konstaterat att endast
drygt hälften av kommunerna redovisar andra allmänna intressen
än riksintressen enligt 3 kap. MB i översiktsplanen (se avsnitt
5.4.2).
Flertalet tillfrågade myndigheter har uppgett att urvalet och
beskrivningar av de områden som bedömts vara av riksintresse inte
alltid är aktuella samt att bedömningarna inte alltid är tillräckligt
motiverade. Enligt utredningens bedömning får det sammantaget
till följd dels osäkerhet vid handläggningen som medför bristande
förutsägbarhet, dels krav på kompletterande utredningar som
förlänger och fördyrar planerings- och beslutsprocessen. Eftersom
det inte finns tydliga gemensamma riktlinjer kan tillämpningen
komma att ske på olika sätt i olika delar av landet. För att åstadkomma ett bättre kunskapsunderlag bör, enligt utredningens upp-
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fattning, tydligare kriterier utvecklas. Det krävs även tydliga
beskrivningar av vad det är som konstituerar ett riksintresse.
Det finns ingen vägledning för bedömning av påtaglig skada
utom för natur- och kulturmiljövårdens och friluftslivets riksintressen. Även detta förhållande leder till osäkerhet vid handläggningen som medför bristande förutsägbarhet vid handläggningen.
Tydliga tillämpningsanvisningar skulle enligt utredningens mening
underlätta prövningen och skapa förutsättningar för en mer enhetlig tillämpning av bestämmelserna. Det förhållandet att reglerna
inte tillåter avvägningar mellan riksintressen och andra intressen av
större allmän vikt kan enligt utredningens mening leda till vissa
hinder för det ur hushållningssynpunkt långsiktigt bästa valet.
Utredningen kan även konstatera att det saknas en samlad sammanställning av praxis från överprövning eftersom ingen myndighet ser det som sin uppgift att göra en sådan sammanställning.
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Enligt direktivet ska utredaren
 särskilt utvärdera hur bestämmelserna i 3 kap. miljöbalken och i
förordningen om hushållning med mark- och vattenområden
tillämpas i fråga om utpekande och angivande av områden
liksom hur dessa bestämmelser och bestämmelserna i 4 kap.
miljöbalken tillämpas i mål och ärenden liksom i planering och
beslut enligt plan- och bygglagen och annan relevant lagstiftning,
 identifiera och analysera bristerna i denna tillämpning och
bedöma i vilken utsträckning dessa beror på lagreglernas utformning eller på deras tillämpning.
Tillämpningen av hushållningsbestämmelserna sker i fyra steg som
vart och ett bör utvärderas för sig. En anledning till detta är att de
olika stegen är sins emellan beroende på så vis att iakttagna brister i
ett av tillämpningens steg kan vara anledningen till brister i nästa
steg.
Tillämpningens första steg är de ansvariga myndigheternas
arbete med att lämna uppgifter till länsstyrelserna om vilka områden som de bedömer vara av riksintresse enligt 3 kap. MB. I det
andra steget redovisar länsstyrelserna uppgifterna i en sammanfattande redogörelse till kommunerna. Kommunerna ska i sin
översiktsplan redovisa riksintressen enligt 3 och 4 kap. MB och hur
de bedömer att intressena bör tillgodoses vid kommande beslut om
användningen av mark- och vattenområden. Bedömningarna i översiktsplanen ger sedan i det tredje steget underlag för tillämpningen
av hushållningsbestämmelserna vid planering och beslut enligt de
lagar som anger att bestämmelserna ska tillämpas. Tillämpningens
fjärde steg är överprövningen av besluten från det tredje steget.
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I detta kapitel behandlas det fjärde steget. För utvärderingen av
överprövningen användes ett antal tidigare studier av rättstillämpningen och utredningens egen genomgång av ett hundratal mål och
ärenden som rör tillämpningen av 3 och 4 kap. miljöbalken. Utredningen har även diskuterat tillämpningen av hushållningsbestämmelserna vid överprövningen med de plantekniska råden vid markoch miljödomstolarna.

7.1

Inledning

Genom andras och utredningens egen undersökning kan konstateras att tillämpningen av hushållningsbestämmelserna i mål och
ärenden är relativit otydlig och att få prejudikat kan utläsas. Detta
beror bl.a. på att hushållningsbestämmelserna tillämpas enligt flera
olika anknutna lagar samt att ett flertal beslutsinstanser agerar
förstainstans och fattar beslut enligt 3 och 4 kap. miljöbalken (se
figur 6.1–6.3). Ett antal slutinstanser har möjlighet att sätta sin
prägel på rättstillämpningen. Det synes som om hushållningsbestämmelserna ofta nämns och finns i bakgrunden till ett avgörande men ofta har de inte någon avgörande roll för ett ärendes
avgörande. Detta beror bl.a. på att parallella regler enligt andra lagstiftningar tillämpas samt att dessa regler i stor utsträckning innehåller strängare regler och sanktioner för det fall reglerna bryts.
Lagstiftningen och systemet är relativt komplicerad för handläggare som inte känner till den fysiska riksplaneringen eller på
annat sätt haft chansen att specialstudera förarbetena till NRL. Det
finns för närvarande ingen övergripande handbok att tillgripa för
att underlätta tillämpningen. Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet har dock gett ut en varsin handbok rörande bl.a. tillämpningen av 3 kap. 6 § miljöbalken. Naturvårdsverket har även, i samråd med Riksantikvarieämbetet gett ut allmänna råd om påtaglig
skada avseende 3 kap. 6 § andra stycket (NFS 2005:17). Speciellt
Naturvårdsverkets handbok (Naturvårdsverket 2005), har använts
för att tolka begreppet påtaglig skada eller annan påtaglig påverkan
enligt de övriga hushållningsbestämmelserna.
Att göra en bedömning av påtaglig skada av ett riksintresse i ett
detaljplaneratområde är ofta en omfattande process. I PM Påtaglig
Skada av Riksintressen – en komplex och känslig process (2013),
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granskade internrevisorn på uppdrag av landshövdingen i Skåne län
fem ärenden översiktligt som handlade om utställning av detaljplan,
överklagande av detaljplan och upphävande av beslut att anta detaljplan. Internrevisorn konstaterade bl.a. att ärendena är komplexa
och att akterna kan vara omfattande. En mängd olika typer av
situationer kan förekomma men i många fall har de gemensamt att
de blir utdragna i tiden vilket alltså gör att akterna blir omfattande.
I en BTH-uppsats, Fysisk planering i Sápmi, (Grahn 2005,
s. 65), framgår följande av en av uppsatsens slutsatser:
Härav kan dras slutsatsen att involverade myndigheter, i de båda
undersökta fallen, har hanterat, om än på olika sätt, riksintresset för
rennäring. Däremot har den motivering som angetts för tagna beslut,
utifrån bestämmelsen om riksintresse rennäring, byggt på vitt skilda
bedömningar. Skillnaderna ligger framförallt i tolkningen av det underlag som legat till grund för beslut samt i bedömningen av konsekvenser av den förändrade markanvändningen och effekter på riksintresset men skillnader återfinns även i hur lagtexten interpreterats.
Länsstyrelsens hantering av riksintresset och efterföljande motivering,
i respektive ärende, skildrar väl denna slutsats.

7.2

Tillämpningen i överprövningen enligt tidigare
studier

Boverket om tillämpningen i praxis
I Boverkets redovisning av uppdrag 3 i Boverkets regleringsbrev för
bugetåret 2012 (Boverket 2012b) anges bl.a. följande. Boverket
uppmärksammade regeringen år 2006 på ett antal väsentliga problem
och svårigheter när det gäller tillämpningen av bestämmelserna om
riksintresse beträffande både 3 och 4 kap. miljöbalken. Boverket
menade att oklarheterna inte bara är många utan också grundläggande. Hela regelkomplexet för statligt inflytande på markanvändningen genom riksintressen, borde enligt Boverket, ses över
i ett sammanhang. Eftersom Miljöprocessutredningens slutbetänkande (SOU 2009:45) inte genererade någon proposition, framförde Boverket att riksintressesystemet bör ses över och att verket
efter hand även kunnat notera att tillämpningen av riksintressebestämmelserna i flera avseenden inte är förenlig med bestämmelsernas innehåll och syftet bakom.
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Boverket har genom olika beslut från domstolar och andra
myndigheter fått indikationer på att tillämpningen av riksintressebestämmelserna i flera avseenden inte är förenlig med bestämmelsernas innehåll och syftet bakom dem. Boverket har för perioden
2009–2012, låtit göra en genomgång av vissa prövningar, i första
hand domstolsavgöranden men också av regeringsbeslut.
Vad gäller underlaget för prövningarna redovisar Boverket
följande iakttagelser enligt konsulten Peggy Lermans rapport.
För att de allmänt hållna bestämmelserna om riksintressen ska
kunna tillämpas måste de prövande myndigheterna ha tillgång till
kunskap om berörda områden. Det måste alltså finnas information
om vad det är för omständigheter – vilka värden som finns – som
gör ett område riksintressant. För att tydligt visa en korrekt
bedömning bör myndigheten ange och relatera till relevanta värden
och till det underlag som finns. Enligt konsultrapporten saknas det
ofta redovisningar av faktiska omständigheter. Tanken bakom riksintressebestämmelserna är att kommunernas översiktsplaner ska
vara det grundläggande beslutsunderlaget. Enligt konsultrapporten
har, i de fall som gåtts igenom, översiktsplanen berörts i ungefär
hälften av fallen. Det framgår inte i vilken omfattning de beslutande myndigheterna relaterat till översiktsplanens riksintressebedömningar. Det är dock tydligt att översiktsplanen inte ens i
hälften av fallen använts på det sätt som förutsatts i regelverket.
Områden av riksintresse ska normalt ”pekas ut” i en process
som består av olika moment. Processen är indelad i två steg. Först
förs en dialog mellan berörda centrala myndigheter och länsstyrelen. Därefter för länsstyrelsen, som företrädare för staten, en
dialog med kommunerna och denna dialog görs i den kommunala
översiktsplaneringen. Men något rättskraftigt beslut, som kan överklagas, fattas inte under denna process. I stället handlar det hela
tiden om anspråk, som måste vara väl underbyggda. Det betyder att
det vid senare rättsverkande prövningar inte finns något absolut
krav på att följa tidigare bedömningar. Det är inte heller en nödvändig förutsättning för att ett riksintresse ska kunna göras
gällande att processen har genomförts. Vid varje rättsverkande
prövning måste den prövande myndigheten ta ställning till om
berörda områden faktiskt ska anses vara av riksintresse eller inte.
Detta är ett förhållande som inte tycks vara tydligt för de beslutande
myndigheterna. Tidigare bedömningar, framför allt centrala myndig-
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heters utpekanden, tas oftast för givna och anspråk som dyker upp
först under prövningsprocessen avfärdas helt. Den prövande myndigheten har alltså inte insikt om att det finns ett utrymme att göra
en egen bedömning utifrån relevant underlag. De olika bedömningarna under utpekandeprocessen kan inte överklagas. Om den
myndighet som senare fattar rättsverkande beslut inte inser att det
finns ett utrymme för myndigheten att också pröva om ett område
faktiskt är av riksintresse, kommer tidigare bedömningar att i realiteten få någon form av faktisk rättskraft. Att ett område bedöms
vara av riksintresse kan ha avgörande betydelse för senare prövningar om ändrad markanvändning.
Vad gäller den sakliga bedömningen redovisar Boverket följande
iakttagelser.
Riksintressebestämmelserna är till sin karaktär en form av
stoppbestämmelser. Förenklat uttryckt ska områden som är av
riksintresse skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada områdenas värden. Effekten påtaglig skada är därmed ett hinder mot att
tillåta en åtgärd. Detta betyder att det vid olika tillståndsprövningar
bör göras tydligt om de prövade åtgärderna leder till påtaglig skada
på något riksintresse eller inte. Det är egentligen endast i dessa
situationer bestämmelserna om riksintresse aktualiseras. Som framgår av konsultrapporten är tydliga ”påtaglig skada bedömningar”
mycket sällsynta. I stället görs samlade bedömningar och avvägningar mellan olika berörda intressen, även om något av intressena
är av riksintresse. Detta gäller både mellan riksintressen å ena sidan
och andra allmänna intressen å den andra sidan och mellan riksintressen och enskilda intressen. En tillämpning som innebär
samlade bedömningar kan leda till att riksintressena inte beaktas
tillräckligt men också till att det ställs längre gående krav på hänsyn
till områden av riksintresse än vad som följer av de aktuella bestämmelserna.
En särskild form av hänsyn till enskilda intressen gäller tillämpningen av den s.k. proportionalitetsprincipen. Denna princip aktualiserades under 1996 bl.a. i ett rättsprövningsärende angående
dispens från strandskydd och har sedan kommit att i varierad omfattning åberopas vid olika prövningar. Tillämpningen av proportionalitetsprincipen vid bedömningen av påverkan på riksintressen har lett till att den prövande myndigheten först gör en
bedömning av åtgärdens påverkan på berörda riksintressen enligt
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riksintressebestämmelserna. När denna prövning är avslutad görs
en proportionalitetsbedömning, dvs. en bedömning av om den
nytta som uppnås för det allmänna väger tyngre än den uppoffring
som uppkommer för den enskilde. Hänsynen till områden av riksintresse skiljer sig dock påtagligt från prövningar av strandskyddsdispenser. Strandskydd innebär ett generellt förbud mot att
vidta åtgärder, vilket kan motivera en proportionalitetsbedömning.
Möjligheten till proportionalitetsbedömning vid bl.a. strandskyddsprövningar har dock efter 1996 begränsats genom uttrycklig lagreglering. När det gäller påverkan på riksintressen är det först när
skadan blir så stor att den leder till påtaglig skada på riksintresset
som riksintressebestämmelserna hindrar ett enskilt intresse. Vid en
sådan skadenivå finns det, med en korrekt tillämpning av riksintressebestämmelserna, inte utrymme för någon ytterligare proportionalitetsbedömning. En tillämpning av proportionalitetsprincipen kan leda till att riksintressena inte får den hänsyn som är
lagstadgad.
I 3 kap. 10 § miljöbalken finns en bestämmelse som reglerar
vilket riksintresse som ska få företräde om ett område är av riksintresse för flera oförenliga ändamål. Uttrycket ”oförenliga ändamål” innebär att hävdandet av ett riksintresse leder till påtaglig
skada på ett annat riksintresse. Denna innebörd av begreppet kommer till uttryck i de tidigare förarbetena och det finns också flera
avgöranden där denna tillämpning är tydlig. Det är alltså bara i
denna situation som den aktuella paragrafen ska tillämpas. Trots
detta har en tillämpning brett ut sig som innebär att 3 kap. 10 §
miljöbalken tillämpas i alla situationer när olika riksintressen
berörs. Så snart olika riksintressen berörs och dessa påverkar varandra negativt görs en samlad bedömning med tillämpning av den
aktuella bestämmelsen. Det är först när påtaglig skada uppkommer
på något riksintresse som kraven på hänsyn i 3 kap. miljöbalken till
olika riksintressen över huvud taget kan aktualiseras. Detta gäller
också när olika riksintressen står emot varandra. Att alltid göra en
samlad avvägning så snart olika motstående riksintressen berörs av
en prövning leder till att riksintressena inte visas den hänsyn som är
syftet med bestämmelserna. Bestämmelserna om riksintresse gäller
områden (mark- och vattenområden). Det handlar om områden
som innehåller särskilda värden som i olika avseenden är unika för
landet. De olika unika värdena är därmed nödvändigt samman-
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kopplade med sina områden. När bestämmelserna om riksintresse
tillämpas betyder det att det är påverkan på områdenas värden som
ska bedömas och som inte får påtagligt skadas. I tillämpningen
finns det dock exempel där till och med en utplåning av ett värde
har tillåtits, eftersom ett motsvarande värde har återskapats inom
något annat område. Den prövande myndigheten har alltså infört
en möjlighet till kompensationsåtgärder för att på så sätt kunna
tillåta påtaglig skada. En möjlighet att kräva kompensationsåtgärder
som villkor finns vid andra typer av prövningar, t.ex. prövningar
där hänsyn till miljökvalitetsnormer aktualiseras, men lagstöd saknas för att kunna tillämpa ett kompensationstänkande vid prövning
av påtaglig skada på områden av riksintresse. Ett accepterande av
kompensationsåtgärder leder till att områden som bedömts innehålla unika värden inte visas den hänsyn som lagstiftaren avsett.
Naturvårdsverket om tillämpningen i praxis
Naturvårdsverket har i sin handbok (Naturvårdsverket 2005) konstaterat att frågorna kring tillämpningen av riksintressebestämmelserna är många och de tillämpningssvårigheter som finns med
dem sällan har fått någon lösning i praxis. Enligt Naturvårdsverket
är praxis på området bristfällig:
Det är svårt att hitta prejudicerande domar och beslut som klargör
frågor kring tillämpningen av hushållningsbestämmelserna. I många
fall är begreppen riksintresse och påtaglig skada omnämnda, men inte
utvecklade i domarna och besluten. Resonemang om olika riksintressevärden finns ibland i länsstyrelsebesluten. Eftersom det är brist på bra
exempel har vi valt att även redovisa exempel på domar, beslut och
yttranden som vi tycker är belysande även om de inte är avgjorda i
högsta instans. (Naturvårdsverket 2005, s. 40.)

Miljöprocessutredningen (SOU 2009:45)
Miljöprocessutredningen studerade ett flertal rättsfall från olika
domstolar och myndigheter som har tillämpat 3 kap. miljöbalken
och kom fram till att:
De avgöranden som granskats gäller främst miljödomstolarnas beslut
enligt miljöbalken och förvaltningsdomstolarnas beslut enligt PBL i
bygglovsärenden. Utredningen finner att mål och ärenden som avser

259

Överprövning

SOU 2015:99

områden av riksintresse enligt 5–9 §§ blir beaktade och att de utredningar görs som är relevanta med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. Oftast görs en bedömning utifrån de verksamhetsanknutna
kriterierna som framgår av NRL-propositionen och som härrör från den
fysiska riksplaneringen. Inte sällan undviks ett intrång på ett område av
riksintresse genom ett villkor i ett tillstånd eller en bestämmelse i en
detaljplan. Domstolarnas redovisning av beslutsunderlaget är ofta mer
systematisk än regeringens och andra tillståndsmyndigheters. Genom
flerpartsförfarandet och den muntliga processen blir frågorna bättre
belysta i domstolarnas avgöranden. (SOU 2009:45, s. 107.)

7.3

Tillämpningen i mål och ärenden enligt
utredningens undersökning

Utredningen har gått igenom ett hundratal mål och ärenden som
rör tillämpningen av 3 och 4 kap. miljöbalken. Många av målen
handlar om överklagade detaljplaner och bygglov, där hushållningsbestämmelserna ofta spelar en viktig roll i tillämpningen. Många av
målen rör även vindkraft och dess påverkan på riksintresseområden, eftersom vindkraften expanderat och krävt stor markområden
de senaste årtiondena samt att denna typ av exploateringsprojekt
tenderar att drivas långt i överklagandeskedjan. Utredningen har
genom granskningen bl.a. bildat sig en uppfattning om följande:
 Vilka riksintresse- eller andra hushållningsbestämmelser som
berörs.
 Är riksintressenas värdekärnor beskrivna (eller hänvisade till)?
 Beskrivs riksintresset i översiktsplanen? Har kommunen gjort
några bedömningar kring riksintresset?
 Gör instansen någon egen riksintressebedömning? Tar instansen sektorsmyndighets utpekande för givet?
 Finns det en tydlig bedömning om det föreligger påtaglig skada
eller inte?
 Görs en proportionalitetsbedömning i målen eller används
någon slags ventil för att komma runt påtaglig skada-bedömningen?
 Tillämpas 3 kap. 10 § miljöbalken på riktigt sätt dvs. efter konstaterandet av påtaglig skada?
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 Används kompensation för att tillgodogöra skadade riksintressen?
 Vad spelar miljökonsekvensbeskrivningarna för roll?
Utredningens undersökning visar att det är möjligt att urskilja ett
antal mönster i tillämpningen, varav vissa slutsatser om önskade
ändringar i tillämpningen kan dras (som inte alltid korrelerar med
punkterna ovan).
Brist på motivering och transparens
När frågan gäller ett område med flera överlappande områden av
riksintresse så händer det ofta att en beslutsinstans konstaterar
påtagligt skada på ett visst riksintresse, utan att motivera bedömningen gällande övriga intressen. I ett ärende om överklagande av
detaljplan, Sölvesborgs kommun (Regeringsbeslut den 1 februari
2007, M2006/1140/F/P), redovisas inte en påtaglig skada-bedömning ordentligt i regeringsbeslutet. Det berörda området låg i riksintresseområde för friluftsliv enligt 3 kap. 6 §. Området ingick även
i ett riksintresseområde enligt 4 kap. 1, 2 och 4 §§. Länsstyrelsen
konstaterade att detaljplanen skulle ha en stor betydelse för
friluftslivet lokalt, men även i ett större geografiskt perspektiv samt
att en exploatering av tio nya tomter för bostadsändamål skulle
motverka en god hushållning med naturresurser. I motivering
stödde regeringen sig på Boverkets uttalanden och uttalade detaljplanen skulle innebära påtaglig skada på friluftslivet. Varken i länsstyrelsens eller i regeringens beslut utreds skillnaden mellan
påtaglig skada enligt kap. 3 och 4 miljöbalken.
Ofta utreds områden som omfattas av riksintressen enligt 3 kap.
MB mer än områden som är av riksintresse enligt 4 kap. MB i mål
och ärenden. Kommuner, länsstyrelser och riksintressemyndigheter m.fl. lägger större vikt vid områden enligt 3 kap. i sina uttalanden. Ibland utreds inte potentiell risk för påtaglig skada på
4 kap.-områdenas natur- och kulturvärden trots sådan risk.
I den första vägledande domen som rörde vindkraft och riksintressen (Miljööverdomstolens dom den 31 oktober 2001, mål nr
M 9540-99) gjordes dessa principiella uttalanden:
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• Vid prövningen av enskilda ärenden i vilka 3 kap. NRL skall tillämpas
har man att utgå från att avvägningen mellan olika intressen redan är
gjord av riksdagen. Detta medför att i konkurrenssituationer skall
natur- och kulturvärdena ges företräde, förutsatt att exploateringsintresset för med sig sådana påtagliga skador på bevarandeintressena
som anges i lagen.
• Enligt Miljööverdomstolen ligger det med hänsyn till regleringen i
3 kap. NRL närmast till hands att först pröva ansökan enligt där
angivna bestämmelser. Först om denna prövning ger vid handen att
hinder mot verksamheten enligt 3 kap. NRL inte föreligger, skall en
sådan intresseavvägning som avses i 2 kap. NRL göras för att bestämma den lämpligaste markanvändningen.

Enligt utredningens uppfattning överensstämmer domstolens uttalanden med förarbetena till NRL.
Läsarvänligheten har dock successivt blivit bättre under de
senaste decennierna. Kvaliteten på både domstolsavgöranden och
regeringsbeslut har ökat. Det är därför numera lättare att skapa sig
en uppfattning kring tillämpningen av hushållningsbestämmelserna.
Tillämpning av riksintresseanspråk
Miljööverdomstolen konstaterade i ett avgörande (dom den
4 oktober 2006, mål nr M 456-06) att Naturvårdsverkets beslut om
3 kap. 6 §-område inte är bindande för domstolen, men att ett
riksintresseanspråk i stället kan ses som en presumtion för att
området ska anses ha höga natur- och friluftsvärden. Länsstyrelsen
konstaterar i ett ärende om överklagande av bygglov, Vara kommun (Regeringsbeslut den 8 maj 2013, S2013/1328/PBB), att
länsstyrelsen knappast kan ifrågasätta försvarsriksintresset som
sådant. Enligt utredningen har det visat sig vara ytterst svårt att
bryta en sådan presumtion, då det är svårt att ifrågasätta ett riksintresse bl.a. eftersom det inte finns några fastställda kriterier
varken i lag eller i annan förskrift som ställer vissa krav på t.ex.
riksintressenas kvalitet eller ställer upp någon annan bedömningsgrund. I en tillåtlighetsprövning enligt 17 kap. miljöbalken gällande
gruppstation för vindkraft, Tibro och Karlsborgs kommuner
(M2009/1267/Me), rättade dock regeringen Energimyndigheten
och konstaterade att det aktuella området saken rör ligger utanför
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Energimyndighetens utpekade riksintresseområde (i ett fall där
Energimyndigheten hade hävdat motsatsen).
I flertalet granskade mål och ärenden har beslutsinstanserna
uttalat att de inte anser att myndigheternas utpekande av ett riksintresseanspråk innebär något avgörande skäl till att tillåta viss
sådan etablering som avsågs med utpekandet men att det däremot
utgör ett viktigt underlag vid en bedömning enligt 3 kap. 1 §. Ett
exempel är Miljööverdomstolens dom den 19 november 2008, mål
nr M 2210-08. Målet gällde vindkraftens påverkan på höga naturvärden. 19 vindkraftverk skulle byggas på fyra bergstoppar med
mycket höga naturvärden i form av orörd urskog med artrikedom.
Energimyndigheten utnämnde under tiden ärendet rörde sig mellan
underinstans och överinstans vissa skogsberg som områden av riksintresse för vindbruk. Enligt Miljööverdomstolen innebär ett utpekande inte ett automatiskt godkännande till vindkraft. Domstolen uttalade dock att utpekandet emellertid kan utgöra underlag
vid den bedömning som ska göras enligt 3 kap. 1 § miljöbalken om
vilken markanvändning som på lång sikt är den lämpligaste från
allmän synpunkt.
I tre gemensamt avgjorda mål (Mark- och miljööverdomstolens
domar den 23 november 2011, mål nr M 847-11, M 825-11 och M
824-11) konstaterar Mark- och miljööverdomstolen att:
Det bör även anmärkas att utbyggnaden av vindkraft, även utanför
områden som är utpekade som varande av riksintresse i Sverige, i
praxis har ansetts vara ett mycket angeläget allmänt intresse med hänvisning till samhällets intresse av fortsatt utbyggnad av vindkraften.
Det får därmed anses vara särskilt angeläget att vindkraftverk kan
komma till stånd inom sådana områden som är utpekade som riksintresse för detta ändamål.

Översiktsplanens roll i tillämpningen
I domstolsavgöranden och regeringsbeslut hänvisar man generellt
sett inte ofta till vad som anges i översiktsplanen (eller i regionplanen se 5 § hushållningsförordningen). Resonemang saknas ofta
om hur kommun och länsstyrelsen ser på utvecklingen av området i
framtiden. Kommunens översiktsplan är inte juridiskt bindande
men i många fall finns det vägledande uttalanden i översiktsplanen
som rör ett riksintresse som är värt att notera i efterföljande beslut
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om mark- och vattenområdets användning. Trots det förhållandet
att översiktsplanen inte är bindande visar ändå praxis (se bl.a.
Mark- och miljööverdomstolens dom den 25 april 2012, mål nr. M
5176-11) att en aktuell och välunderbyggd översiktsplan har stor
betydelse när det gäller bedömningen av lämplig plats för en tillståndspliktig verksamhet.
Hur stor hänsyn som tas till uttalanden i översiktsplanen har
betydelse i perspektivet gällande den kommunala självbestämmanderätten i förhållande till statens makt och influens över de allmänna samhällsintressena. Av bl.a. demokratiska skäl betraktas
översiktsplanens uttalanden som tungt vägande. I ett avgörande
(Miljööverdomstolens dom den 14 oktober 2010, mål nr, M 1031609) överensstämde det statliga intressena med de kommunala
intressen för vindkraftsutvecklingen. Domstolen uttalade:
Vad gäller riksintresse för vindkraft kan inledningsvis konstateras att
vindkraft är en förnybar och ren energikälla. Därmed kan vindkraften
bidra till miljöbalkens mål om hållbar utveckling (1 kap. 1 § miljöbalken). Främjandet av produktion av förnyelsebara energikällor är
vidare viktigt för att nå de krav som ställs på Sverige med anledning av
EU:s klimatåtagande och de nationella planeringsmålen för vindkraft
som antagits av Sveriges riksdag (se bl.a. Prop. 2001/02:143,
2005/06:143 och 2008/09:163). Frågan om markanvändning för vindkraftsetablering i området är bedömd i kommunens översiktsplan, som
trots att den inte har vunnit laga kraft, är ett dokument som tillämpas i
den kommunala planeringen. Enligt översiktsplanen är området
lämpligt för vindkraftsetablering.

I Miljööverdomstolens dom den 5 mars 2009, M 294-08 som rörde
ansökan om tillstånd att uppföra och driva en gruppstation för
vindkraft med högst 30 vindkraftverk i Kattegatt utanför Falkenberg, uttalade domstolen följande gällande översiktsplanens tyngd i
förhållande till andra krav:
En naturlig utgångspunkt vid bedömningar enligt 3 och 4 kap. miljöbalken är dessutom de markanvändningsplaner som kommuner och
länsstyrelser kan ha tagit fram. I Falkenbergs översiktsplan 90 och
översiktplanen 2007 är området för vindkraftsetableringen markerat
som utredningsområde för havsbaserad vindkraft. Området för
projektet Skottarevet är numera även detaljplanelagt för vindkraft.
Vidare kan noteras att länsstyrelserna på regeringens uppdrag tagit
fram ett planeringsunderlag för utbyggnad av vindkraftanläggningar
till havs. Länsstyrelsen i Hallands län vill bevara en frizon på 15 km
längs Hallandskusten med undantag för projektet Skottarevet där man
anser att tillståndsprövningen av de planerade verken bör fullföljas. En
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aktuell och välunderbyggd plan kan ha betydelse när det gäller bedömningen av vad som kan anses vara en lämplig plats för en verksamhet
som kräver tillstånd. Enligt 2 kap. 6 § tredje stycket miljöbalken kan
en detaljplan eller områdesbestämmelser hindra tillstånd eller dispens.
Det förhållande att en verksamhet är förutsatt i en plan innebär
emellertid inte att den utan vidare kan tillåtas. Övriga bestämmelser i
miljöbalken måste naturligtvis vara uppfyllda (prop. 1997/98:45 Del 2
s. 206 och MÖD 2005:66).

I ett mål (Miljööverdomstolens dom den 4 oktober 2006, mål nr, M
456-06) som handlade om tillstånd till täktverksamhet (och där en
avvägning krävdes mellan 3 kap. 6 och 7 §§ miljöbalken) bortsåg
Miljödomstolen från kommunens uttalanden i översiktsplanen med
ett konstaterande att balkens målbestämmelse måste ha företräde
framför kommunens översiktsplan när det gäller att avgöra vad som
utgör en lämplig markanvändning:
Av förarbetena till NRL framgår att vid kollision mellan riksintressen
skall hänsyn tas till vad som angavs i NRL:s målbestämmelse om att
mark, vatten och fysisk miljö skall användas så att en från ekologisk,
social och samhällsekonomisk långsiktigt god hushållning främjas.
Dessa mål ingår nu som en del av miljöbalkens målbestämmelse (se
1 kap. 1 § 4 p.). Av miljöbalkens målbestämmelse framgår även att
miljöbalken skall tillämpas så att värdefulla naturmiljöer skyddas och
vårdas och så att den biologiska mångfalden bevaras (1 kap. 1 § 2 och 3
punkterna). Av NRL:s förarbeten framgår även att bedömningar i
kommunalt planeringsunderlag av vad som utgör lämplig markanvändning är av stort intresse (prop. 1985/86:3 s. 169). Miljödomstolen konstaterar att delområde 2 ligger inom område som har angetts som utvidgningsområde för täkt enligt den kommunala översiktsplanen, men
anser samtidigt att miljöbalkens målbestämmelse måste anses ha större
vikt än översiktsplanen när det gäller att bedöma vilket riksintresse
som skall ges företräde.

I detta mål kom Miljööverdomstolen till en annan slutsats än miljödomstolen, på grund av att man inte ansåg att riksintresset enligt
3 kap. 6 § skulle påtagligt skadas (varför användningsändamålet
stämde överens med den kommunala översiktsplanen).
I Miljööverdomstolens dom den 1 november 2005, mål nr M
2966-04, som rörde ett tillståndsärende för tre vindkraftverk, fann
domstolen att trots att uppförandet kunde påverka landskapsbilden
var det allmänna intresset av att bygga ut vindkraften så stort att
tillstånd gavs. Under Miljööverdomstolens handläggning av ärendet
antog Sotenäs kommun en ny översiktsplan i vilken det aktuella
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området redovisades som lämpligt för vindkraft. Den nya översiktsplanen var aktuell, välunderbyggd med tydliga ställningstaganden bl.a. om vad kommunen ansåg vara en från allmän synpunkt
lämplig användning av mark- och vattenområden och hur allmänna
intressen borde avvägas mot varandra. I den nya översiktsplanen
redovisas det aktuella området som lämpligt för vindkraft. I planen
anges vidare att stor restriktivitet skulle gälla för vindkraftsutbyggnad i övrigt. Miljööverdomstolen uttalade att en aktuell och välunderbyggd översiktsplan av förevarande slag har stor betydelse
när det gäller bedömningen av vad som kan anses vara en lämplig
plats för en verksamhet som kräver tillstånd. I ett annat mål (Miljööverdomstolens dom den 16 juni 2009, mål nr M 7051-07), som
rörde tillstånd till 24 vindkraftverk i ett orört område, som inte var
skyddat enligt 7 kap. miljöbalken eller utpekat enligt 3–4 kap.
miljöbalken konstaterade Miljööverdomstolen: ”[O]m i ett fall
som det förevarande nya omständigheter framkommer som förändrar de faktiska förutsättningarna för det givna tillståndet kan
detta utgöra grund för ändring i högre instans. Ett under ärendets
handläggning ändrat politiskt ställningstagande i en översiktsplan
bör dock normalt inte medföra att en högre instans undanröjer ett
givet tillstånd. En företagare måste ha en rimlig möjlighet att förutsäga vilka risker han tar när han inleder ett nytt tillståndspliktigt
projekt.”.
Frågor som inte är klarats upp mellan kommun och länsstyrelsen i översiktsplaneprocessen kan generera problem vid senare
ärendehantering. I fråga om prövning enligt 12 kap. PBL avseende
överklagande av ett bygglov i Stenungsunds kommun (Regeringsbeslut den 5 juni 2013, S2013/2136/PBB) framgår att Länsstyrelsen
och Stenungsunds kommun vid framtagandet av översiktsplanen
inte kunnat enas kring de olika avgränsningslinjerna för utbyggnaden
av nya bostäder och detaljhandel i skyddszonen mellan Stenungssunds tätort och den petrokemiska industrin. Länsstyrelsen ansåg att
riksintresset kan komma att skadas om bygglov beviljades, kommunen var av motsatt uppfattning. Ärendet avgjordes av regeringen:
”Regeringen finner att vad länsstyrelse anfört i det nu överklagade
beslutet inte utgör tillräckliga skäl för att med stöd av 12 kap.
ÄPBL upphäva sökt bygglov.”.
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Påtaglig skada – ofta en fråga om hur villkor utformas
Enligt utredningens undersökning är det mest förekommande felet
vid en påtaglig skada-bedömning att det inte motiveras hur riksintresset påtagligt skadats. I ett ärende i fråga om prövning avseende detaljplan för järnväg Malmö kommun, Burlövs kommun
fann länsstyrelsen att kommunen genom den angivna planbestämmelsen låst den tillåtna bullernivån och begränsat verksamheten
inom järnvägsområdet på ett sätt som kan medför att det riksintresse som Södra stambanan utgör inte tillgodoses. Regeringen
fann (M2000/2275/F/P) att det föreligger tillräckliga skäl för ett
upphävande av kommunens beslut att anta detaljplanen (utan att
motivera hur riksintresset drabbades av en påtaglig skada). Observera att varken länsstyrelsen eller regeringen använder sig av lagens
terminologi avseende påtaglig skada.
I ett mål från Högsta förvaltningsdomstolen (dom den 29 oktober 2014, mål nr 7425-7427-13) gällande ett överklagat regeringsbeslut om bearbetningskoncession för gruvbrytning och den planerade brytningens eventuella negativa effekter för renskötsel utanför
koncessionsområdena konstaterade Högsta förvaltningsdomstolen
att det är det är svårt att göra en påtaglig skada-bedömning med
anledning av osäkra faktorer som ska beslutas i ett senare led vid
den följande tillståndsprövningen. Domstolen anförde att den ordning som tillämpas i ärendet, med en inledande prövning av koncession och följande tillståndsprövning, innebär att en viss osäkerhet kan komma att prägla den först nämnda prövningen och därmed också avvägningen enligt 3 kap. 10 § miljöbalken. Regeringens
beslut i koncessionsfrågan bygger på att sådana kraftfulla skadebegränsande åtgärder kan vidtas att samebyn inte tvingas upphöra
med renskötseln. Denna bedömning kunde enligt domstolen inte
sägas ha sådana brister att regeringsbeslutet bör upphävas på den
grunden.
Enligt utredningen vore det ur en riksintressesynpunkt lättare
att göra en bedömning om påtaglig skada om det vore praktiskt
möjligt att villkoren bestämdes i ett tidigt skede. Observera att i
Mark- och miljööverdomstolens domar den 23 november 2011, mål
nr M 847-11, M 825-11 och M 824-11, Bodhögarna (tre gemensamt
handlagda mål) som rörde tillstånd för nya vindkraftverk, bedömdes villkoret att det gick att flytta renarna och få kompensation för
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bortfall av bete, vara av vikt för att göra 3 kap. 10 § prövningen.
Domstolen uttalade att det är av vikt att det finns möjlighet för
samebyn att flytta renarna till och från Halåns vinterbetesområde
med lastbil, och att få kompensation för bortfall av bete längs flyttleden genom stödutfordring. Även för det fall att vindkraftverken
skulle omöjliggöra användning av flyttleden kommer således rennäringens fortsatta bedrivande att säkerställas.
Se även ett ärende som rörde överklagande avseende en detaljplan i Karlstads kommun (Regeringsbeslut den 16 maj 2011,
S2011/6061/PBB). Länsstyrelsen hävdade i målet att kommunikationsriksintresse enligt 3 kap. 8 § skulle påtaglig skadas genom
att hävda att de åtgärder som Trafikverket kan tvingas vidta för att
minska störningar riskerar att i värsta fall direkt påverka järnvägens
funktion, t.ex. genom sänka hastigheter eller restriktioner avseende
trafikering nattetid. Regeringen konstaterade först att det endast är
plankarta och planbestämmelser som fastställs i detta skede i processen och att dessa handlingar utgjorde grund vid prövning i samband med planens genomförande. Däremot frågan om hur bebyggelsen ska utformas för att uppfylla planens krav på bl.a. störningsskydd prövas i samband med planens genomförande. Regeringen
fann mot bakgrund av bl.a. de i detaljplanen intagna bestämmelserna om störningsskydd och vad Boverket anfört i ärendet att
bebyggelsen inte befanns olämplig med hänsyn till de boendes och
övrigas hälsa och säkerhet. Vidare fann regeringen att på det sätt
detaljplanen har utformats kan dess genomförande inte medföra
sådana inskränkningar i järnvägstrafiken att riksintresset för kommunikation påtagligt skadas. Enligt utredningen visar detta mål
även det på problematiken att avgöra påtaglig skada på ett riksintresse, eftersom detaljer i senare planeringbeslut kan leda till att
påtaglig skada inte uppstår.
Andra viktiga dokument för att bedöma påtaglig skada
Beslutsinstanserna kan generellt ha lättare att ta ställning till om
påtaglig skada på ett riksintresse om ärendet kompletteras med
exempelvis ett forskningsunderlag. I många fall har kommuner och
länsstyrelser inte tillgång till sådan information som de behöver för
att kunna göra en adekvat skadebedömning. I Mark- och miljööver-
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domstolens domar den 23 november 2011, mål nr M 847-11, M
825-11 och M 824-11 framgår av domskälen att:
Av den utredning som presenterats i målet får anses framgå att det i viss
utsträckning saknas forskning rörande vindkraftverks s.k. regionala och
långsiktiga påverkan på domesticerade renar. Det har däremot genom
förhör och utlåtanden av professor Öje Danell och dr Christian
Nelleman framgått att forskningsläget är relativt tydligt när det vägars
och andra tekniska installationers regionala påverkan på andra typer av
ren och att nuvarande forskning relativt entydigt tyder på att vindkraftsparker kan ge upphov till undvikelseeffekt på betydande avstånd
från vindkraftverken. Mark- och miljööverdomstolen finner att detta
forskningsläge kan utgöra utgångspunkt även för bedömningen på
vindkraftverks påverkan på domesticerad ren.

Enligt utredningens mening är sådana forskningsresultat av stor
betydelse för att ha möjlighet att göra en korrekt bedömning av
eventuell påtaglig skada på rennäringen.
Kompensation
Genom exemplen nedan kan konstateras att kompensationsåtgärder förekommer i viss mån, för att undvika påtaglig skada. I MÖD
2011-11-23, M 847-11; MÖD 2011-11-23, M 825-11 och MÖD
2011-11-23, M 824-11 gjorde Mark- och miljööverdomstolen en
avvägning enligt 3 kap. 10 § till fördel för vindkraftsriksintresset
och till nackdel för rennäringen. Mark- och miljööverdomstolen
konstaterade att:
Vid denna bedömning är det av vikt att det finns godtagbara möjligheter för Samebyn att flytta renarna med lastbil och att genom
stödutfordring få kompensation för bortfall av bete längs flyttleden.
Verksamheten är därför tillåtlig med vissa villkor.

I Miljööverdomstolens dom den 4 oktober 2006, mål nr, M 456-06
hade underinstanserna avslagit en ansökan om tillstånd till utvidgning av en täkt inom ett område som var av riksintresse för såväl
naturvård och friluftsliv som materialutvinning enligt 3 kap. 7 §
miljöbalken. Enligt 4 kap. 2 § miljöbalken skulle dessutom turismens och friluftslivets intressen särskilt beaktas i det aktuella åslandskapet. Miljööverdomstolen fann att brytningen inte skulle medföra påtaglig skada på riksintresset för naturvård och friluftsliv då
bolaget erbjudit sig att kompensera förlusten av viss skyddsvärd
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fäladsmark genom att bevara och restaurera andra närliggande
områden på sådant sätt att denna typ av mark skulle komma att
öka. På grund härav bedömdes det inte aktuellt att göra en avvägning mellan 3 kap. 6 § och 3 kap. 7 §. Vad gällde åslandskapet enligt
4 kap. 2 hade täkten redan gett upphov till negativ påverkan varför
den begränsade ytterligare påverkan inte utgjorde en påtaglig skada
på detta intresse. Domstolen gav tillstånd till den utvidgade täkten.
I ett regeringsbeslut gällande överklagande av Vägverkets beslut
att fastställa arbetsplan för Norrortsleden, N2000/7401/IR (fem
olika diarienr), har regeringen återgivit att Riksantikvarieämbetet
uppgett följande: ”Riksantikvarieämbetet konstaterar att den planerade vägsträckningen kommer att skada riksintresset, men att
skadorna kan begränsas med föreslagna kompensationsåtgärder så
att riksintresset för kulturmiljö inte blir påtagligt skadat.”.
I
en
tillåtlighetsprövning,
Kristianstads
kommun,
M2010/2013/Ma/M. beslutade regeringen att tillåta att utbyggande
av E 22 till fyrvägsfält. Regeringen bedömde
att med lämpliga skyddsåtgärder och försiktighetsmått bör utbyggnaden kunna ske så att Kristianstadsslättens grundvatten kan skyddas
och värdena i området av riksintresse för naturmiljön inte påtagligt
skadas. Regeringen finner inte heller i övrigt att hinder föreligger mot
verksamheten enligt hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap. miljöbalken.

7.4

Vissa centrala begrepp i rättstillämpningen av
riksintressesystemet

7.4.1

Riksintresse

Begreppet ”riksintresse” som sådant definieras inte i rättskällorna.
Riksintresseområden förutsätts vara områden som har sådana kvaliteter att de är av intresse för hela riket och skyddsvärdet för ett
sådant område ska vara så pass tydligt att gemene man kan förstå
dess värde (Prop. 1985/86:3 s. 27–28 och 230). Sannolikt ska
området vara ganska exklusivt i ett nationellt eller, vad gäller
ledningar o.dyl. (8 §), regionalt perspektiv, jfr prop. 1985/86:3,
s. 164, 166 och 168.
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Begreppet riksintresse understryker att all planläggning måste
ske under hänsynstagande till viktiga intressen som är gemensamma för hela landet (Prop. 1985/86:3, s. 229).
För områden av riksintresse för naturvården, kulturminnesvården
eller friluftslivet finns en specialmotivering (prop. 1985/86:3, s. 164)
som säger att ”För att 6 § andra stycket skall vara tillämpligt bör
krävas att området eller miljön i fråga skall ha få motsvarigheter i
landet”.
Lagrådet kommenterade terminologin inför prop. till NRL
(1985/86:3 s. 27–28) och påpekade att begreppet ”riksintresse”
förekommer redan i den proposition som låg till grund för 1947 års
byggnadslag (prop. 1947:131 s. 73). Lagrådet ansåg att promemorians uttryckssätt för att ersätta begreppet riksintresse i den
fysiska riksplaneringen inte var väl valt. Lagrådet framhöll särskilt
att ordet ”riksintresse” sedan lång tid var väl inarbetat när det gäller
planläggning av hur mark- och vatten ska användas. Att ordets
innebörd i den fysiska riksplaneringen kunnat missförstås torde
enligt lagrådet främst ha sin förklaring i att det varit mycket svårt
för både myndigheter och enskilda att få en samlad överblick över
riksdagens riktlinjer som återfinns i ett flertal riksdagsbeslut. När
nu riktlinjerna, både de verksamhetsanknutna och de geografiska,
lagregleras ansåg lagrådet att det inte torde finnas något utrymme
för att missförstå begreppet ”riksintresse” i sammanhanget. Lagrådet föreslog därför att detta begrepp används i stället för den
terminologi som förordades i lagrådsremissen, dvs. ”områden som
har stor betydelse i ett nationellt perspektiv”.
7.4.2

Påtaglig skada

Enligt Riksrevisionen (2013) medför länsstyrelsernas hantering av
frågan om vad som ska anses vara en påtaglig skada svårigheter i
planprocessen. Riksrevisionen fann att de flesta länsstyrelser efterlyser vägledning om hur de ska bedöma kommunernas planer när det
gäller risken för påtaglig skada på riksintressen. Av 8 kap. 15 § planoch byggförordningen (2011:338) följer att Boverket har till uppgift
att ge länsstyrelserna tillsynsvägledning i plan- och byggfrågor.
Riksrevisionen menar dock att Boverket inte har väglett länsstyrelserna i tillsynen av riksintressen i tillräcklig grad och påpekar att
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sådan vägledning är särskilt viktig då varken lagstiftning eller
domstolspraxis ger tillräcklig vägledning för att tolka uttrycket
påtaglig skada. Riksrevisionen rekommenderade därför Boverket
att ta fram en vägledning om vad påtaglig skada på riksintressen
innebär i planprocessen. Regeringen har med anledning av Riksrevisionens uttalanden i en skrivelse till Riksdagen (Regeringens
skrivelse 2013/14:211, Riksrevisionens rapport om statens
hantering av riksintressen, s. 5) uttalat att:
Regeringen har således redan tillsatt den av Riksrevisionen efterfrågade
utredningen. Utredningen ska analysera brister i riksintressesystemet
och lämna förslag till lösningar på bristerna. Utredningen omfattar
alltså de berörda myndigheternas tillämpning av reglerna och hur
myndigheterna fullgör sina uppgifter. Detta inbegriper länsstyrelsernas
ansvar att förse kommunerna med tillräckligt underlag i planprocessen
och Boverkets ansvar att samordna sektorsmyndigheternas arbete med
riksintresseunderlag samt att erbjuda vägledning. Utredningen ska
innebära en bred översyn av riksintressesystemet och kommer därför
att hantera alla de frågeställningar som Riksrevisionen tar upp i sin
granskningsrapport. I avvaktan på resultatet av utredningen avser
regeringen att ge Boverket och länsstyrelserna ett uppdrag som syftar
till att i enlighet med Riksrevisionens rekommendationer öka samordningen och förbättra tillämpningen av den nuvarande riksintresseregleringen.

I ett efterföljande regeringsbeslut (Regeringsbeslut, S2014/6521/PBB)
gavs Boverket bl.a. i uppdrag att ta fram en vägledning om vad påtaglig skada på riksintressen innebär i planprocessen. Enligt utredningens mening hade det varit bra att utöka vägledningen till att
även omfatta annan lagstiftning utanför PBL. För att inte uppgiften
ska bli alltför omfattande kan en sådan vägledning utökas till att i
framtiden även gälla annan anknuten lagstiftning.
Enligt länsstyrelsen i Skåne län (Skåne Påtaglig skada? Förstudie
inför översyn av Skånes riksintressen för kulturmiljövården, projektbeskrivning, s. 29) är bedömningen av vad som är påtaglig
skada problematisk och det är svårt att hitta någon rättspraxis.
Enligt länsstyrelsen i Skåne utgör ofta mindre projekt inom riksintressen inte påtaglig skada, dock ska man inte förbise den kumulativa effekten av dessa ingrepp, dvs. de små stegens tyranni. I förstudien refereras till vad anges i ”Boken om översiktsplan del II,
Hugne, s. 15, 1996”:
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[s]om påtaglig skada anses endast sådan inverkan som har bestående
negativa följder eller som tillfälligt kan ha mycket stora negativa konsekvenser. Skador kan uppkomma på olika sätt. Det kan vara direkta,
genom ändrad markanvändning i området, eller indirekta, t.ex. genom
störningar från ändrad markanvändning utanför området. Gränsdragningen för ett område är således inte avgörande för bedömningen om
påtaglig skada uppkommer på de värden som ska skyddas inom området. Skadan ska bedömas i ett långsiktigt perspektiv, så att flera förändringar som över tiden tillsammans kan bli betydelsefulla uppmärksammas redan från början. Det kan handla om summan av små skador,
d.v.s. flera åtgärders kumulativa konsekvenser. Också en åtgärds följdverkningar måste beaktas. Dessa kan gälla tillkommande exploatering,
som är förutsebar för vissa projekt, men också ett besluts verkan som
vägledande för avgöranden i senare situationer.

Begreppet påtaglig skada definieras inte i lagtexten i 3 eller 4 kap.
miljöbalken. Det ges inte heller någon närmare förklaring till
begreppet i förarbetena till NRL eller miljöbalken ges någon närmare förklaring till begreppet. Den definition av begreppet påtaglig
skada som ges i förarbetena till NRL (prop. 1985/86:3, s. 155) är
följande. Bagatellartad skada omfattas inte utan åtgärden ska ha en
bestående negativ inverkan eller en tillfälligt mycket stor negativ
inverkan på det aktuella intresset.
Naturvårdsverket har, i samråd med Riksantikvarieämbetet, gett
ut allmänna råd om påtaglig skada avseende 3 kap. 6 § andra stycket
miljöbalken (NFS 2005:17). Sammanfattningsvis ges följande
definition. Påtaglig skada kan uppstå om en åtgärd mer än obetydligt skadar de intressen som utgör grunden för intresset. Tillfälliga
åtgärder kan medföra påtaglig skada om påverkan i området blir så
stor att det förlorar sitt värde som riksintresseområde. En negativ
inverkan som är irreversibel på något värde som utgör grunden för
riksintresset bör som regel anses utgöra påtaglig skada. Det bör
analyseras hur mycket, på vilket sätt och hur länge en åtgärd kan
anses inverka negativt på de värden som utgör grunden för riksintresset. Hänsyn bör tas till områdets känslighet och återhämtningsförmåga. Vid bedömningen bör även tidigare ingrepp beaktas.
Även åtgärder utanför ett riksintresseområde kan påverka värdena i
området så att en påtaglig skada uppstår.
Peggy Lerman och Bertil Järnberg har i en promemoria (Tillämpning av lokaliseringsprövningen i Miljöbalken till utlåtande över
utställning av vägutredningen Effektivare nord-sydliga förbindelser
i Stockholmsområdet, s. 9) uttryckt att Naturvårdsverkets tolkning
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av ribban för förbud (påtaglig skada) kan ifrågasättas. Verket
definierar utbredningen av ”påtaglig” till allt som ligger över gränsen
obetydlig, dvs. en synnerligen låg skadegräns. Vidare anger författarna till promemorian att rent språkligt inger det betänkligheter
att gå direkt från obetydlig till påtaglig.
Som framgår ovan är det förenat med uppenbara svårigheter att
bedöma om en åtgärd innebär påtaglig skada på ett område av
riksintresse. Mot bakgrund av att de områden som har bedömts
vara av riksintresse ofta är otydligt beskrivna tenderar domstolarnas och myndigheternas avgöranden att bli otydliga. Därmed
får frågan om hur skadebedömningen ska göras inte någon lösning
genom domstolspraxis.
7.4.3

Så långt möjligt

I uttrycket ”så långt möjligt” (som även används i flera paragrafer i
3 kap. miljöbalken) ligger enligt förarbetena (prop. 1985/86:3
s. 155 och prop. 1997/98:45 del 2, s. 30.) att den avvägning som ska
göras ska omfatta hänsynstagande till de praktiska och ekonomiska
konsekvenserna av det skydd paragrafen ger. Enligt förarbetena är i
första hand avsikten att i enskilda fall ge utrymme för samhällsekonomiska hänsynstaganden, t.ex. hänsyn till regionalpolitiska
eller sysselsättningspolitiska intressen. Även konsekvenserna för
berörda enskilda intressen ska vägas in i bedömningen. Dock ska
enbart ekonomiska hänsynstaganden inte få äventyra skyddsintresset, om inte en samlad bedömning enligt 3 kap. 1 § visar att
detta främjar en från allmän synpunkt god hushållning. Vidare
torde ”så långt möjligt” innebära att alternativa lokaliseringar ska
beaktas och företagare kan ibland få vidkännas ökade kostnader för
alternativ lokalisering, se prop. 1985/86:3 s. 123.
Den huvudsakliga fokuseringen har legat på tillämpningen av
områden av riksintressen. Varken i praxis eller i doktrin finns
någon beskrivning hur ”skyddet” för första stycket-områden ska
utövas. Till utredningen har framförts att begreppet ”så långt
möjligt” i en bokstavlig tolkning innebär att man enbart får gå förbi
ett sådant skydd efter att man vidtagit alla andra möjliga åtgärder
eller sett över andra möjliga alternativ. Det är dock inte så begreppet
har använts eller uppfattats av gemene man.
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Utvärdering och bedömning

Enligt utredningens mening utgör sektorsmyndigheternas bedömningar om att ett område är av riksintresse, inklusive dess värdebeskrivning, tillsammans med andra relevant dokument som t.ex.
propositioner, nationella och regionala mål etc. starka argument för
vad ett visst område bör användas till. Det är dock först vid en
senare prövning, vid en markanvändningskonflikt, detta intresse
behöver vägas mot andra intressen i området. Ingen myndighet kan
med rättsligt bindande verkan förklara att ett område är av riksintresse. Sådant bemyndigande saknas i lagstiftningen. Frågan om
huruvida ett område är av riksintresse ska därför bedömas i ett
enskilt ärende, t.ex. i en tillståndsprövning. Prövningsinstanserna
har dock ofta ingen reell möjlighet att göra en ordentlig prövning
av de bedömda värdena i varje enskilt område. Detta beror bl.a. på
att värdebeskrivningarna otillräckliga. Det medför att kommunerna
har svårt att i översiktsplanerna ta ställning till och redovisa hur
riksintressena ska tillgodoses. Detta förhållande återspeglar sig
senare i tillämpningen och innebär ofta att prövningsinstansernas
skäl och motiv för sina ställningstaganden inte blir tydligt utvecklade. I stället görs samlade bedömningar och avvägningar mellan
olika berörda intressen. Genom detta minskar förståelsen av hushållningsbestämmelsernas roll i ett enskilt ärende och på vilket sätt
riksintressena ska skyddas mot påtaglig skada.
Områden som är av riksintresse ska skyddas mot åtgärder som
kan påtagligt skada områdenas värden. Effekten påtaglig skada är
därmed ett hinder mot att tillåta en åtgärd. Utvärderingen visar
dock på brister och otydligheter i tillämpningen av riksintressesystemet. Ett exempel är att påtaglig skada sällan används för att
visa om hindersreglerna ska aktiveras eller inte. Ofta görs en
generell beskrivning som ”förenligt med 3 och 4 kap. miljöbalken”
eller ingen beskrivning alls. I tillämpningen finns även exempel där
bedömningen av påtaglig skada görs beroende av villkor eller kompensation av förlorade värden. Det saknas dock lagstöd för att
tillämpa villkor eller kompensation vid prövningen av om en åtgärd
kan påtagligt skada ett riksintresse. Överlag synes det finnas stora
svårigheter att tillämpa skadebegreppet i de enskilda bestämmelserna. Detta är dels en följd av det begränsade kunskapsunderlaget så som det har beskrivits ovan, dels av att hushållningsbestäm-
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melserna kan uppfattas som en sorts allmänna skyddsbestämmelser.
Trots att det i 5 § hushållningsförordningen föreskrivs att den
myndighet som ska tillämpa hushållningsbestämmelserna i ett
ärende ska ange om den prövade anläggningen, verksamheten eller
åtgärden går att förena med den för området gällande översiktsplanen kan konstateras att det är relativt sällan som prövningsmyndigheter och domstolar hänvisar till vad som anges i översiktsplanen. Utredningen gör antagandet att när frågan väl ställs på sin
spets, anser beslutsfattarna att uttalanden i översiktsplanerna ofta
är för oprecisa, dvs. att de innehåller mer svepande målbilder än
stadiga argument. Enligt utredningens mening behöver underlaget
från sektorsmyndigheterna om de områden som bedöms vara av
riksintresse för olika ändamål enligt 3 kap. MB aktualiseras och
utformas så att berörda kommuner utan ytterligare utredning kan
redovisa i sin översiktsplan hur intressena kommer att tillgodoses.
Enligt utredningens bedömning visar utvärderingen att såväl
kriterier som övriga beskrivningar av vad som konstituerar ett
riksintresse behöver utvecklas. Utvärderingen visar också att
översiktsplanens roll som kunskapsunderlag för tillämpningen av
bestämmelserna om riksintressen och övriga områden av allmänt
intresse enligt 3 och 4 kap. MB behöver stärkas.
Som framgår av avsnitt 8.1.3 är det vanligt att områden som
bedömts vara av riksintresse enligt 3 kap. MB finns inom områden
som är av riksintresse enligt 4 kap. MB. Det finns alltså ett samband mellan bestämmelserna i de två kapitlena och det kan krävas
en prövning i två steg. Först prövas om åtgärden är förenlig med
reglerna i 4 kap. och sedan om den är förenlig med reglerna i 3 kap.
Denna sekvens uppmärksammas inte alltid av de prövande myndigheterna och enligt utredningens mening bör hushållningsbestämmelserna kompletteras med en uttrycklig bestämmelse som tydliggör förhållandet mellan 3 och 4 kap. miljöbalken.
Avslutningsvis konstaterar utredningen att domstolsprövningen
vad avser tillämpning av hushållningsbestämmelserna har utökats
sedan 1987. Instansordningen för vissa överklaganden enligt ÄPBL
ändrades 2003 (se prop. 2002/03:27). Ändringen innebar att vissa
överklagade ärenden om lov (de s.k. blandade målen) inte längre
skulle prövas av regeringen utan i stället vid de allmänna förvaltningsdomstolarna. I samband med att plan- och bygglagen (2010:900)
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trädde i kraft ändrades instansordningen för överklagade detaljplaner. Det innebar bl.a. att överklagade länsstyrelsebeslut gällande
detaljplaner inte längre skulle prövas av regeringen utan i stället vid
mark- och miljödomstolarna. Detta har medfört att den tidigare
politiska avvägningen i stor utsträckning ersatts av domstolsprövning.
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8

Områden av riksintresse

Enligt direktivet ska utredaren
 analysera tillämpningen av 3 kap. 5–9 §§ miljöbalken bl.a. med
avseende på skillnader i områdenas betydelse i ett regionalt eller
nationellt perspektiv och överväga sätt att förbättra den
 bedöma hur en riksintresseklassificering har påverkat möjligheterna att utveckla olika typer av verksamheter i det aktuella
området
 studera i vilken omfattning områden av riksintresse enligt 3 kap.
miljöbalken utgör ett betydande hinder för angeläget ökat
bostadsbyggande i områden med bostadsbrist och skälen till detta.
Vidare bör utredaren bedöma vilken påverkan riksintresseklassificeringen har haft i prövningen av olika mål och ärenden och om
det har varit till fördelar eller nackdelar för olika intressen.
Kapitlet inleds med en redovisning av utbredningen av områden
av riksintresse enligt 3 och 4 kap. MB nationellt och regionalt, med
kompletterande tabeller och kartor i bilaga 3–4. Framställningen
grundar sig på underlag från SCB. Därefter behandlas vissa effekter
av områden av riksintresse.

8.1

Nationellt och regionalt perspektiv

Sveriges totala land- och vattenareal innanför länsgränserna (territorialgränsen) är cirka 53,2 miljoner ha. Utredningen har med hjälp
av SCB undersökt hur stora arealer i landet som är av riksintresse
enligt 4 kap. MB och hur stora arealer myndigheterna har bedömt
vara av riksintresse enligt 3 kap. MB. Vidare hur arealerna fördelar
sig på olika intressen och hur områdena fördelar sig över landet.
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Områden av riksintresse enligt 4 kap. MB

De områden som anges i 4 kap. 2–8 §§ MB är, med hänsyn till de
natur- och kulturvärden som finns i områdena, i sin helhet av riksintresse. Omfattningen av områdena i 2–7 §§ anges i lagen och har
således beslutats av riksdagen.
I 7 § anges att området Ulriksdal–Haga–Brunnsviken–Djurgården är en nationalstadspark. Arealen för parken är 2 614 ha.
Bestämmelserna i 8 § avser sådana naturområden som är förtecknade som särskilda skyddsområden enligt Europaparlamentets
och rådets direktiv 2009/147/EG av den 30 november 2009 om
bevarande av vilda fåglar eller som särskilda bevarandeområden
enligt rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande
av livsmiljöer samt vilda djur och växter, senast ändrat genom
direktiv 2006/105/EG. Dessa s.k. Natura 2000-områden som
beslutas av regeringen omfattade vid årsskiftet 2014–2015 cirka 6,7
miljoner ha.
Om man lägger ihop alla land- och vattenarealer innanför länsgränserna (territorialgränsen) för områden som är av riksintresse
enligt de olika paragraferna i 4 kap. 2–6 §§ MB blir summan cirka
23,7 miljoner ha. Arealen motsvarar dock inte områdenas hela omfattning eftersom dataunderlaget angående skyddade vattendrag
enligt 6 § är ofullständigt, bl.a. saknas uppgifter om arealer för skyddade vattendrag i Norrbottens län. Arealernas fördelning enligt olika
paragrafer i 4 kap. och deras fördelning på land- och vattenområden
framgår av figur 8.1.
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Källa: SCB.
*Digitalt dataunderlag angående 4:6 Skyddade vattendrag är ofullständigt. Någon komplett
digitalisering av samtliga älvar som ingår har aldrig gjorts.

Överlappningen mellan de olika typerna av områden uppgår till
knappt 20 procent. Det innebär att den sammanlagda nettoarealen
(land- och vatten) för områden av riksintresse enligt 4 kap. 2–6 §§
MB är cirka 19,8 miljoner ha vilket motsvarar cirka 37 procent av
landets totala land- och vattenareal.
8.1.2

Områden som bedömts vara av riksintresse enligt
3 kap. MB

Om man lägger ihop alla land- och vattenarealer innanför länsgränserna (territorialgränsen) för områden som bedömts vara av
riksintresse enligt 3 kap. 5–9 §§ MB blir summan cirka 37,6 miljoner
ha. Utanför territorialgränsen finns cirka 4,1 miljoner ha områden
som bedömts vara av riksintresse enligt 3 kap. MB, huvudsakligen
farleder enligt 8 §. Arealerna för de olika riksintressena och deras
fördelning på land- och vattenområden framgår av figur 8.2.
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Not: Observera att arealer kan vara belägna utanför Sveriges territorialgräns, gäller framförallt 3:8
Kommunikation.

Det är vanligt att samma mark- och vattenområde har bedömts vara
av riksintresse enligt 3 kap. MB för flera olika ändamål vilket medför att de olika intressena i många fall överlappar varandra. Exempelvis är tre fjärdedelar av arealen av riksintresse för naturvård
också av riksintresse för andra ändamål, främst för friluftsliv och
rennäring. Cirka hälften av arealen av riksintresse för kulturmiljövård är också av riksintresse för andra ändamål, främst för naturvård och friluftsliv. Drygt två femtedelar av arealen av riksintresse
för ämnen och mineral är också av riksintresse för andra ändamål,
främst för rennäring.
Den totala överlappningsarealen uppgår till knappt 40 procent
av den totala arealen, varav cirka tre fjärdedelar utgör överlappning
mellan två olika riksintressen och cirka en fjärdedel mellan tre olika
riksintressen. Det förekommer områden med upp till fem överlappande riksintressen. Det innebär att den sammanlagda nettoarealen för områden som 2014 bedömts vara av riksintresse enligt
3 kap. 5–9 §§ MB är cirka 24,3 miljoner ha, vilket motsvarar cirka
46 procent av landets totala land- och vattenareal innanför länsgränserna (territorialgränsen).
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8.1.3

Områden av riksintresse

Områden av riksintresse enligt 3 och 4 kap MB

Det är vanligt att områden som bedömts vara av riksintresse enligt
3 kap. MB finns inom områden som är av riksintresse enligt 4 kap.
MB. Drygt 40 procent av nettoarealen för områden som 2014
bedömts vara av riksintresse enligt 3 kap. 5–9 §§ MB ligger inom
områden av riksintresse enligt 4 kap. MB. Det innebär att den
sammanlagda nettoarealen för områden av riksintresse enligt både
3 kap. 5–9 §§ och 4 kap. 2–6 §§ MB innanför länsgränserna (territorialgränsen) är cirka 29,8 miljoner ha, vilket motsvarar cirka
56 procent av landets totala land- och vattenareal. Av nettoarealen
utgörs cirka två femtedelar av överlappande områden av riksintresse enligt 3 och 4 kap. MB, cirka två femtedelar av områden
enbart av riksintresse enligt 3 kap. och cirka en femtedel av områden enbart av riksintresse enligt 4 kap. 2–6 §§ MB. Se figur 8.3.

45
40
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20
15
10
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0

Bara 3 kap

Bara 4 kap

Överlapp mellan 3 kap
och 4 kap

Källa: SCB.
*Digitalt dataunderlag angående 4:6 Skyddade vattendrag är ofullständigt. Någon komplett
digitalisering av samtliga älvar som ingår har aldrig gjorts.
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Regional fördelning av områden av riksintresse

I bilaga 3 redovisas tabeller över den länsvisa fördelningen av områden av riksintresse enligt 3 respektive 4 kap. 2–8 §§ MB.
I bilaga 4 redovisas kartor över den geografiska fördelningen av
områden av riksintresse enligt 3 respektive 4 kap. 2–6 §§ MB totalt
i landet samt fördelning mellan kommunerna av områden av
riksintresse enligt 3 kap. MB.
Av tabell 8.1 framgår att de områden som bedömts vara av riksintresse enligt 3 kap. MB inte är jämnt fördelade över landet.
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Källa: SCB.
*Totalen överlappsrensad.

Rennäringens områden finns i de fyra nordligaste länen där rennäring bedrivs. Drygt hälften av arealerna för yrkesfisket som
främst omfattar vattenområden (se figur 8.2) finns i Kalmar,
Gotlands, Västra Götalands och Värmlands län. Över hälften av
natur- och friluftslivsområdenas arealer är belägna i Jämtlands,
Västerbottens och Norrbottens län. Områden för kulturmiljö-
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vården finns i alla län, medan arealerna för områden för ämnen och
mineral har en stark koncentration till Västerbottens och Norrbottens län. Cirka hälften av arealen för områden för energiproduktion (vindkraft) finns i Gävleborgs, Jämtlands, Västerbottens
och Norrbottens län. Arealerna för kommunikation transport
utgörs till största delen av vattenområden för sjöfartens farleder
och finns till två femtedelar i Stockholms, Kalmar och Gotlands
län. Cirka tre fjärdedelar av arealen för totalförsvarets områden
finns i Dalarnas och Norrbottens län.
Av den totala nettoarealen om cirka 24,3 miljoner ha för områden som 2014 bedömts vara av riksintresse enligt 3 kap. 5–9 §§ MB
finns nästan tre femtedelar i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län. Resterande areal fördelar sig på övriga län i varierande
utsträckning, ungefär mellan en halv till sex procent per län.
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Källa: SCB.
*Digitalt dataunderlag angående 4:6 Skyddade vattendrag är ofullständigt. Någon komplett digitalisering av
samtliga älvar som ingår har aldrig gjorts.
**Totalen överlappsrensad.

Som framgår av tabell 8.2 finns drygt hälften av arealen för områdena för kust, turism och friluftsliv enligt 4 kap. 2 § MB i Gotlands,
Jämtlands och Norrbottens län. Arealen för områdena för obruten
kust enligt 4 kap. 3 § MB finns till nästan hälften i Kalmar län och i
övrigt i Östergötlands, Västra Götalands och Västernorrlands län.
Cirka tre femtedelar av arealen för områdena för högexploaterad
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kust enligt 4 kap. 4 § MB finns i Stockholms, Skåne och Västra
Götalands län. I Norrbottens län finns nästan tre fjärdedelar av
arealen för obrutna fjällområden enligt 4 kap. 5 § MB, i övrigt i
Jämtlands och Västerbottens län med en liten del i Dalarnas län.
Arealen för områden med skyddade vattendrag enligt 4 kap. 6 § MB
finns enligt tabellen till helt övervägande del i Jämtlands och
Västerbottens län. I Norrbottens län, där uppskattningsvis den
största arealen finns, har skyddade vattendrag inte digitaliserats.
Av den totala nettoarealen om cirka 19,8 miljoner ha för områden av riksintresse enligt 4 kap. 2–6 §§ MB finns över hälften i
Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län.
8.1.5

Områden av riksintresse enligt 3 kap. MB i tätorter

Landets land- och vattenyta täcks till 46 procent av områden som
av myndigheterna bedömts vara av riksintresse enligt 3 kap. 5–9 §§
MB. Nästan tre femtedelar av områdenas areal finns i Jämtlands,
Västerbottens och Norrbottens län, främst områden av riksintresse
för rennäring, naturvård, friluftsliv, totalförsvar samt ämnen och
mineral. Resterande areal fördelar sig på övriga län i varierande
utsträckning mellan en halv till sex procent per län.
Områdenas arealmässiga omfattning säger inte något om vilken
betydelse för och påverkan på mark- och vattenanvändningen de
har i praktiken eftersom tillämpningen av bestämmelserna endast
sker i ett ärende enligt någon av de anknutna lagarna. Först när det
uppstår behov av att ändra pågående mark- och vattenanvändning i
eller intill ett område av riksintresse måste bedömning ske om den
tilltänkta verksamheten medför påtaglig skada eller motsvarande på
intresset. Det är därför intressant att närmare studera områdenas
belägenhet.
I dagens situation finns ett stort behov av bostadsbyggande,
främst i expanderande tätorter. Utredningen har undersökt vilka
områden som av myndigheterna bedömts vara av riksintresse enligt
3 kap. 5–9 §§ MB som finns i tätorter med mer än 50 000 invånare.
Tätorterna definieras som sammanhängande bebyggelse med högst
200 meter mellan husen och minst 200 invånare och är oberoende
av de administrativa gränserna. Inom tätortens gränser finns områden från flera kommuner.
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Av tabell 8.3 framgår hur områden av riksintresse fördelar sig
mellan och inom tätorterna uttryckt som andelar av tätortens landareal.

Källa: SCB.
*Områden som bedömts vara av riksintresse för rennäring, värdefulla ämnen och material eller
energiproduktion förekommer inte i dessa tätorter.
** Tätort definieras som sammanhängande bebyggelse med högst 200 meter mellan husen och minst
200 invånare.

Tabellen visar att områden av riksintresse för kulturmiljövård är det
dominerande inslaget i nästan alla dessa tätorter. Områden av riksintresse för kommunikation finns i alla tätorterna, medan hälften av
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tätorterna har områden av riksintresse för naturvård i varierande omfattning. Områden av riksintresse för övriga ändamål förekommer
sporadiskt.
Var områden av riksintresse är belägna inom tätorten har betydelse för vilken effekt hushållningsbestämmelserna kan ha för kommunernas planering. Utredningen har studerat områdenas närmare
belägenhet i de tre storstadsområdena.
Stockholms tätort omfattar områden som hör till flera kommuner, förutom Stockholm bl.a. Solna, Sundbyberg, Danderyd, Nacka,
Huddinge, Botkyrka och Tyresö. Av figur 8.4 framgår områdenas
belägenhet inom tätorten.
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Källa: SCB.
*Tätort definieras som sammanhängande bebyggelse med högst 200 meter mellan husen och minst
200 invånare.

Områdena av riksintresse för kulturmiljövård är koncentrerade till
Stockholms centrala delar och täcker hela Stockholms innerstad
och nationalstadsparken. Områdena av riksintresse för kommunikation omfattar främst Bromma flygfält, hamnanläggningar och
vissa kommunikationsstråk för väg, järnväg, och sjöfart.
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Göteborgs tätort omfattar områden som hör till flera kommuner, förutom Göteborg främst Mölndal och Partille. Av figur 8.5
framgår områdenas belägenhet inom tätorten.

Källa: SCB.
*Tätort definieras som sammanhängande bebyggelse med högst 200 meter mellan husen och minst
200 invånare.
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Större delen av områdena av riksintresse för kulturmiljövård omfattar den äldre innerstaden och Slottsskogen med Botaniska trädgården, Änggården och Kungsladugård. Områdena av riksintresse
för kommunikation omfattar främst hamnanläggningar, bl.a. oljehamnen vid norra sidan av hamninloppet och vissa kommunikationsstråk för väg, järnväg och sjöfart. Centralt belägna områden
av riksintresse för naturvård och friluftsliv finns i Änggårdsbergen.
Ett område av riksintresse för totalförsvaret finns vid södra sidan
av hamninloppet.
Malmö tätort omfattar områden som hör till flera kommuner,
förutom Malmö främst Burlöv. Av figur 8.6 framgår områdenas
belägenhet inom tätorten.
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Källa: SCB.
*Tätort definieras som sammanhängande bebyggelse med högst 200 meter mellan husen och minst
200 invånare.

Områdena av riksintresse för kulturmiljövård finns främst i de
äldre delarna av centrala Malmö och i ett område söder om järnvägen i Arlöv, Burlövs kommun. Områdena av riksintresse för
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kommunikation omfattar främst hamnanläggningar och vissa kommunikationsstråk för väg, järnväg, och sjöfart.

8.2

Effekter av områden av riksintresse

8.2.1

Konflikter

I tabell 8.4 redovisas vilka konflikter mellan olika intressen som
förekommit de senaste fem åren enligt länsstyrelsernas bedömning
i utredningens enkät. Det gäller såväl konflikter mellan olika riksintressen som mellan riksintressen och andra allmänna intressen.

Källa: Utredningens länsstyrelseenkät.
* Enkäten besvarades av 20 länsstyrelser.

De flesta län har angett att konflikter har förekommit som berört
intressena bostäder/stadsutveckling, kulturmiljövård, transport och
vindbruk. Konflikter som berört försvarsintressen har förekommit
i flera län.
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Konflikter mellan vindbruksintressen och natur-, försvars- eller
kulturintressen har förekommit i nästan alla län. I flera län har förekommit konflikter mellan bostadsintressen och kultur-, transporteller försvarsintressen. Konflikter mellan rennäringsintressen och
vindbruks- eller mineralintressen har förekommit i de nordligaste
länen.
8.2.2

Områden av riksintresse enligt 3 kap. MB som hinder
för bostadsbyggande

Utredningen studerade i delbetänkandet (SOU 2014:59) i vilken
omfattning områden av riksintressen enligt 3 kap. miljöbalken utgör ett betydande hinder för angeläget ökat bostadsbyggande i områden med bostadsbrist och skälen till detta.
Bestämmelserna i 3 kap MB är avsedda att hindra åtgärder som
kan föregripa eller förhindra ett områdes användning för det ändamål som angetts som särskilt värdefullt i ett nationellt perspektiv.
Områden som är av riksintresse enligt 3 kap. miljöbalken för ett
visst ändamål ska enligt bestämmelserna skyddas mot åtgärder som
kan påtagligt skada områdenas angivna värden, påtagligt försvåra
viss verksamhet eller utgöra hinder för vissa anläggningar. Om den
avsedda bostadsbebyggelsen uppfyller dessa rekvisit kan länsstyrelsen enligt 11 kap. 11 § PBL upphäva kommunens beslut om att anta
en detaljplan. Länsstyrelsen kan också upphäva kommunens beslut
om detaljplanen inte tillgodoser frågor om mellankommunal samverkan, miljökvalitetsnormer, strandskydd, samt hälsa, säkerhet
och risk. Områden av riksintresse utgör dock normalt inte något
hinder för bostadsbyggande i enlighet med lagakraftvunna detaljplaner eller bygglov.
Utredningen identifierade tre huvudsakliga fall av hinder vid
planering i områden som berörs av riksintresse.
Det första fallet är när bostadsbyggandet är en åtgärd som kan
påtagligt skada områdets angivna värden, påtagligt försvåra viss
verksamhet eller utgöra hinder för vissa anläggningar. Det kan
medföra att exploateringen måste anpassas till storlek och utformning eller hindras helt. Under förutsättning att området av riksintresse är lämpligt avgränsat och värdet tydligt beskrivet ansåg
utredningen att det saknas anledning att begränsa detta hinder
eftersom det är ett avsett hinder enligt lagstiftarens intentioner.
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Det andra fallet är när planeringsprocessen påverkas av svårigheterna att tillämpa bestämmelserna. I arbetet med delbetänkandet
noterade utredningen att det finns otydligheter och brister i riksintressesystemet som medför att det blir svårt att tillämpa och att
förtroendet för systemet undergrävs. Exempelvis råder tveksamhet
om de utpekade riksintresseområdenas kvalitet, legitimitet och
aktualitet. Osäkerhet råder om bedömning av vad som kan tillåtas i
ett område bl.a. till följd av otydliga beskrivningar av områdets
värden. Detta inverkar på kommunernas och länsstyrelsernas
tillämpning av bestämmelserna så att planeringsprocessen för områden som berör riksintressen ofta blir onödigt långdragen och kostsam. Det bidrar också till en oförutsägbarhet i planeringsprocessen
som kan medföra att exploatörer drar sig för att starta projekt i ett
område som berör ett riksintresse.
Utredningen bedömde i delbetänkandet att detta är hinder som
påtagligt minskar effektiviteten i samhällsplaneringen, men som
inte utgör ett betydande hinder för bostadsbyggandet för närvarande eftersom det finns en planreserv med byggklara planer i de
flesta kommuner med behov av fler bostäder.
Det tredje fallet är när det i ett område som berörs av ett riksintresse bedöms att användning för bostadsbebyggelse på lämpligaste sätt främjar en långsiktig hushållning med marken, vattnet och
den fysiska miljön i övrigt, trots att bebyggelsen skulle medföra
påtaglig skada eller motsvarande på riksintresset. Bostadsförsörjning, som är ett viktigt allmänintresse, väger alltid lättare än ett riksintresse i en sådan situation. Utredning bedömde att detta hinder är
oavsiktligt enligt lagstiftarens intentioner och att det finns anledning
att överväga en avvägningsmöjlighet för sådana situationer. Utredningen ansåg dock att detta hinder varken är betydande eller av
större omfattning.
Sammanfattningsvis fann utredningen att områden av riksintresse enligt 3 kap. miljöbalken på olika sätt kan utgöra hinder för
planeringen av bostadsbyggande. Såsom riksintressesystemet fungerar i dag är hindren i vissa fall avsedda enligt lagstiftarens intentioner,
medan de i andra fall är oavsiktliga. Utredningen menade dock att
de oavsiktliga hindren i allmänhet varken är betydande eller av
större omfattning i jämförelse med andra hinder för angeläget
bostadsbyggande i områden med bostadsbrist, exempelvis de hinder som orsakar att utbud och efterfrågan inte balanserar på
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bostadsmarknaden och som är en orsak till att byggklara planer inte
bebyggs.
Bostadsplaneringskommittén gjorde i sitt betänkande
(SOU 2015:59, s. 469–471) ett försök att uppskatta den relativa
omfattningen av de hinder som begränsar bostadsbyggandet i kommunerna. I Boverkets bostadsmarknadsenkät 2014 har kommunerna bedömt vilka hinder som begränsar bostadsbyggandet i kommunen. Kommittén kunde urskilja 26 kategorier av hinder där det
stora flertalet har en nära koppling till ett eller flera andra hinder. I
figur 8.7 presenteras dessa hinder tillsammans med uppgifter om hur
många kommuner som har angett respektive hinder för bostadsbyggande.

Kapitaltillgång för marknadsaktörer

71 (42%)

Höga produktionskostnader

66 (39%)

Bristande marknadsmässig efterfrågan på bostäder

52 (31%)

Detaljplaneberedskap

42 (25%)

Överklagade planprocesser

25 (15%)

Brist på exploateringsbar mark

25 (15%)

Brister i infrastruktur/kommunikationer

23 (14%)

Bristande marknadsmässig investeringsvilja

19 (11%)

Riksintressen, vattenskyddsområden, strandskydd etc.

17 (10%)

Buller

16 (9%)

Bristande konjunktur

16 (9%)

Brist på planeringsresurser

15 (9%)

Långsamma planprocesser
Intressekonflikter och opinion

13 (8%)
8 (5%)

Brister i kommunal service (ex. VA, skolor etc.)

7 (4%)

Länsstyrelsens handläggning

7 (4%)

Bristande dialog/samsyn med marknad

6 (4%)

Brist på kommunalt ägd mark

6 (4%)

Bristande översiktsplanering

5 (3%)

Svag andrahandsmarknad

5 (3%)

Lagar och regler

5 (3%)

Svag/osäker arbetsmarknad

5 (3%)

Höga markpriser

5 (3%)

Bristande politisk viljeinriktning/tydlighet

4 (2%)

Allmännyttans byggande/hyressättning

4 (2%)

Försenade byggstarter

4 (2%)

Antal kommuner (471 skäl från 170 kommuner)

Källa: Boverket, Bostadsmarknadsenkäten 2014, bearbetning Bostadsplaneringskommittén.

Av figuren framgår att 17 kommuner (10 procent) angav faktorn
riksintressen, vattenskyddsområden, strandskydd etc. som ett av de
främsta hindren för bostadsbyggandet.
För att synliggöra respektive hinders betydelse i relation till den
samlade bostadsförsörjningsproblematiken viktades sedan respektive hinder utifrån den bedömda bostadssituationen i respektive
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kommun.1 Siffrorna till höger om staplarna i figur 8.8 kan därför
läsas som en bedömning av kommunernas samlade problembild
kring bostadsbyggande och hur stor andel av denna problembild
som olika hinder bedöms utgöra nationellt2.

Höga produktionskostnader

52 344 (20%)

Bristande marknadsmässig efterfrågan på bostäder

40 490 (15%)

Buller

28 801 (11%)

Kapitaltillgång för marknadsaktörer

17 903 (7%)

Detaljplaneberedskap

15 132 (6%)

Bristande marknadsmässig investeringsvilja

14 904 (6%)

Överklagade planprocesser

13 720 (5%)

Brister i infrastruktur/kommunikationer

13 146 (5%)

Långsamma planprocesser

8 343 (3%)

Brist på planeringsresurser

7 950 (3%)

Brist på exploateringsbar mark

7 841 (3%)

Riksintressen, vattenskyddsområden, strandskydd etc.

7 281 (3%)

Intressekonflikter och opinion

4 913 (2%)

Försenade byggstarter

4 807 (2%)

Bristande konjunktur

4 742 (2%)

Länsstyrelsens handläggning

3 914 (1%)

Brister i kommunal service (ex. VA, skolor etc.)

3 527 (1%)

Brist på kommunalt ägd mark

3 308 (1%)

Lagar och regler
Bristande dialog/samsyn med marknad
Allmännyttans byggande/hyressättning

2 833 (1%)
2 201 (1%)
2 018 (1%)

Bristande översiktsplanering

1 539 (1%)

Bristande politisk viljeinriktning/tydlighet

1 378 (1%)

Höga markpriser

Beräknat antal bostäder (totalt 265169)

1 244 (0%)

Svag/osäker arbetsmarknad

477 (0%)

Svag andrahandsmarknad

415 (0%)

Källa: Boverket, Bostadsmarknadsenkäten 2014, bearbetning Bostadsplaneringskommittén.

Enligt beräkningarna stod hinderfaktorn riksintressen, vattenskyddsområden, strandskydd etc. för en andel om tre procent av de
bostäder av den samlade bostadsbristen som inte byggs på grund av
samtliga hinder för bostadsbyggandet.
Bostadsplaneringskommitténs beräkningar bör tolkas med försiktighet, och som ett sätt att illustrera den relativa betydelsen av
områden av riksintresse för den samlade problembilden kring
bostadsbyggande. Resultatet kan enligt utredningens mening ändå
anses understödja slutsatsen att områden av riksintresse inte utgör
1

Ett förenklat antagande har här gjorts att alla anförda hinder utgör lika stora hinder.
Identifierade kategorier hänger intimt samman med varandra. Det finns dock goda skäl att
göra en så högupplöst uppdelning som möjligt utifrån kommunernas bedömningar i syfte att
kunna genomföra en mer träffsäker analys.
2
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ett betydande hinder för angeläget ökat bostadsbyggande i områden med bostadsbrist.
Utredningen anser dock att det finns anledning att så långt
möjligt minimera även mindre betydande hinder för planeringen av
bostadsområden så att inte bristen på byggklara planer ska bli ett
hinder för ett ökat bostadsbyggande.
8.2.3

Påverkan av riksintresseklassificering på utveckling av
verksamheter och i prövningen av olika mål och
ärenden

Enligt direktivet ska utredaren bedöma hur en riksintresseklassificering har påverkat möjligheterna att utveckla olika typer av
verksamheter i det aktuella området. Vidare bör utredaren bedöma
vilken påverkan riksintresseklassificeringen har haft i prövningen av
olika mål och ärenden och om det har varit till fördelar eller
nackdelar för olika intressen.
Utredningen har inte haft varken möjligheter eller resurser till
att göra några särskilda undersökningar som kunnat belysa dessa
frågor närmare men gör ändå följande reflexioner.
En riksintresseklassificering av ett område innebär att staten får
möjlighet att påverka ett beslut om mark- och vattenanvändningen
i eller intill området enligt någon till hushållningsbestämmelserna
anknuten lagstiftning. Det var den grundläggande avsikten med
riksintressebestämmelserna. För att kunna ”decentralisera ansvar
för planläggning och lokal miljö till kommunerna genom att
begränsa statens kontroll” (prop 1985/86:3 s 17) behövdes en
möjlighet för staten att kunna bevaka och hävda viktiga nationella
intressen i mark- och vattenanvändningen som inte var självklara i
ett kommunalt perspektiv. Före bestämmelsernas tillkomst 1987
var statens kontroll absolut genom att alla planer fastställdes av
länsstyrelsen.
Även om det finns en möjlighet enligt 6 kap. 21 § MB för regeringen att ålägga kommunen att redovisa hur den i sin planering
avser att tillgodose ett riksintresse är huvudinriktningen i tillämpningen att förhindra oönskade beslut genom att utnyttja bestämmelsen om att riksintresset ska skyddas mot påtaglig skada eller
motsvarande.
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En riksintresseklassificering av ett område kan påverka möjligheterna att utveckla olika typer av verksamheter på flera olika sätt.
Om området bedömts vara av riksintresse för den verksamhet
som ska utvecklas är det ofta till fördel för verksamheten. Bedömningen innebär inte ett tillstånd för en sådan verksamhet, till det
krävs en prövning enligt tillämplig lagstiftning. Exempelvis kan en
tillståndsansökan för ett vindkraftverk inom ett område av riksintresse för vindkraft avslås av olika skäl vid prövning enligt miljöbalken. Men riksintresseklassificeringen innebär att inga andra
verksamheter kan få tillstånd om det skulle medföra att den verksamhet som området är av riksintresse för inte kan bedrivas på
området. Om samma område också är av riksintresse för annat
ändamål, t.ex. naturvård, ska 3 kap. 10 § MB tillämpas och en
avvägning ska ske mellan intressena. Företräde ska då ges åt det
eller de ändamål som på lämpligaste sätt främjar en långsiktig hushållning med marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt. Om
samma område är av riksintresse för en anläggning för totalförsvaret ska försvarsintresset ges företräde.
Om det område där verksamheten ska utvecklas har bedömts
vara av riksintresse för något annat ändamål, t.ex. naturvård, kan
tillstånd inte lämnas för verksamheten om det skulle medföra
påtaglig skada på områdets naturvärden. Om så är fallet påverkas
möjligheten att utveckla verksamheten negativt. I annat fall kan
tillstånd till verksamheten lämnas.
Som framgår av avsnitt 8.2.1 förekommer konflikter både
mellan intressen för bevarande och exploatering och mellan olika
exploateringsintressen. Att utveckla en verksamhet ses väl oftast
som ett exploateringsintresse, men det finns också andra typer av
verksamheter som inte är av exploateringskaraktär, t.ex. jordbruk
eller rennäring. En beviljad bearbetningskoncession för en gruva
kan påverka möjligheterna att utveckla rennäringsverksamheten
negativt. En antagen detaljplan på jordbruksmark kan påverka
möjligheterna att utveckla jordbruksverksamheten negativt.
Det finns också exempel på hur ett område av riksintresse för
bevarande har påverkat möjligheten att utveckla verksamheter i
området positivt. Enligt länsstyrelsen i Örebro län har utvecklingen
av besöksanläggningar inom Tivedens Nationalpark gynnats av att
området ligger inom områden av riksintresse enligt 3 kap. 6§ MB
och 4 kap. 1–2 §§ MB.
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Det är inte ovanligt att ett område som bedömts vara av riksintresse är skyddat enligt 7 kap MB, t.ex. enligt strandskyddsbestämmelserna, beslut om naturreservat eller som Natura 2000område (se avsnitt 11.1.3). Möjligheterna att utveckla olika typer av
verksamheter i ett sådant område måste då bedömas enligt flera
kriterier varav påtaglig skada på riksintresset bara är ett.
Länsstyrelsernas invändningar i granskningsyttranden till översiktsplan under 2012 avsåg främst riksintressen, hälsa, säkerhet och
risk samt strandskydd (SOU 2014:59, s. 52). Länsstyrelsernas
ingripandegrunder enligt 11 kap. 10 § PBL kan vara aktuella samtidigt för ett område, t.ex. strandskydd och riksintresse för naturvård, friluftsliv och kulturmiljövård. Buller- och riskfrågor gör att
hälsa, säkerhet och risk ofta är en ingripandegrund tillsammans
med riksintresse för kommunikationer, främst för vägar, järnvägar
och flygplatser. Den centrala orsaken till påverkan på möjligheterna
att utveckla olika typer av verksamheter i sådana områden är oklar.
Utredningen har i sitt arbete inte kunnat urskilja några trender
beträffande riksintresseklassificeringens påverkan på möjligheterna
att utveckla olika typer av verksamheter i det aktuella området, och
inte heller beträffande riksintresseklassificeringens påverkan i prövningen av olika mål och ärenden och om det har varit till fördelar
eller nackdelar för olika intressen.
När det gäller frågan om områden av riksintresse enligt 3 kap.
MB som hinder för bostadsbyggande identifierade utredningen i
delbetänkandet (SOU 2014:59) tre huvudsakliga fall av hinder vid
planering i områden som berörs av riksintresse. Fallen beskrivs i
avsnitt 8.2.2. Utredningen menar att dessa fall även kan vara en
giltig beskrivning av situationen beträffande riksintresseklassificeringens påverkan på möjligheterna att utveckla olika typer av verksamheter.
I arbetet med delbetänkandet gjorde utredningen intervjuer med
ett antal kommuner. En allmän synpunkt från kommunerna var att
riksintressena också måste kunna avvägas mot andra väsentliga
samhällsintressen. De ansåg att samhällsplanering blir som bäst när
alla aktörer tvingas göra kompromisser. I dagens system har
riksintressemyndigheterna inget incitament till att kompromissa
vilket gör att kommunen upplever ett underläge i planeringsprocessen. Det finns en risk att kommunernas arbete inriktas mer på
hur bestämmelserna kan kringgås än på hur en lämplig samhälls-
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utveckling kan åstadkommas. De ansåg att staten borde sträva efter
att skapa förutsättningar för en rationell planering utifrån en helhetssyn om ett hållbart samhällsbyggande. (SOU 2014:59, s. 61–62.)

8.3

Utvärdering och bedömning

Utredningen konstaterar att utbredningen av områden av riksintresse enligt 3 kap. MB är stor. Den omfattar nästan hälften av
Sveriges land- och vattenareal. Det innebär att staten kan påverka
beslut om planeringen av och beslut om mark- och vattenanvändningen inom nästa halva Sveriges yta.
Ärenden om planering och beslut som berör ett område av riksintresse riskerar att bli långdragna och kostsamma på grund av
otydligheter och brister i systemet som medför att det blir svårt att
tillämpa. För cirka två femtedelar av arealen är samma område av
riksintresse för två eller flera olika ändamål. I sådana områden
kompliceras ärendehanteringen ytterligare. Sannolikheten för att
ett ärende berör ett område av riksintresse ökar med större utbredning av områden av riksintresse. Det kan antas på olika sätt påverka
möjligheterna att utveckla olika typer av verksamheter i områdena.
En reducerad utbredning av områden av riksintresse tillsammans
med ett förtydligande av hushållningsbestämmelsernas tillämpning
skulle enligt utredningens mening underlätta den kommunala
planeringen och samtidigt öka respekten för de värden som är av
stor nationell betydelse.
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Enligt direktivet ska utredaren göra en genomgripande översyn av
3 kap. miljöbalken med en analys av de brister som systemet har
och en bedömning av hur dessa brister kan åtgärdas så att systemet
för hushållning med mark och vatten motsvarar såväl lagstiftarens
intentioner som dagens krav.
Underlaget till hushållningsbestämmelserna utvecklades i den
fysiska riksplaneringen och i arbetet med en ny plan- och bygglag
som beskrivs i kap. 3.
För att klarlägga lagstiftarens intentioner och kunna överväga
lämpliga lösningar som motsvarar dessa studerar utredningen i
detta kapitel hur förarbetena beskriver hushållningsbestämmelsernas framväxt ur den fysiska riksplaneringen och hur samordningen mellan NRL och PBL var avsedd att fungera, bl.a. med avseende på allmänna intressen rörande mark- och vattenanvändningen.

9.1

Översiktsplanen

Införandet av en kommunövergripande översiktsplan var en förutsättning för att uppfylla syftet att decentralisera ansvaret för planläggning och lokal miljö till kommunerna.
En lagfäst skyldighet för kommunerna att bedriva översiktlig fysisk
planering som omfattar hela kommunens område framstår nu som
nödvändig. En sådan reform har två syften, nämligen dels att kommunerna gentemot staten skall klargöra hur områden av riksintresse enligt
NRL bör användas och hur problem som kräver mellankommunal
samordning skall lösas, dels att kommunen i demokratiska former skall
kunna ge riktlinjer för en lämplig bebyggelseutveckling i olika delar av
kommunen. (Prop. 1985/86:1 s. 72.)
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Översiktsplaneringens uppgifter beskrivs i förarbetena enligt
följande.
Översiktsplanen bör således behandla de långsiktiga, strategiska
frågorna för markanvändning och byggande och närmast vara av programmässig och vägledande art. Planens uppgift bör vara att ge en
samlad information om hur kommunfullmäktige anser att bestämmelserna i 2 kap. om allmänna intressen i princip bör tillgodoses inom
kommunen. För att den från allmän synpunkt lämpliga utvecklingen
skall kunna bedömas fordras en helhetssyn på markanvändnings- och
bebyggelsefrågorna som endast kan uppnås i översiktsplanens form.
Planen bör därför vara ett viktigt instrument för kommunen att omsätta sitt politiska program i riktlinjer för planläggning och tillkomsten
av bebyggelse och därmed sammanhängande anordningar. Med riktlinjer avser jag här rekommendationer som kan bilda underlag för
senare beslut. I likhet med utredningen föreslår jag vidare att översiktsplanen skall vara det medel som används för att redovisa hur kommunen för sin del avser att tillgodose riksintressena vid efterkommande planläggning och prövning av lov. En översiktlig planläggning
av här beskriven art är också en förutsättning för att statens inflytande
på detaljplanernas utformning skall kunna begränsas. (Prop. 1985/86:1,
s. 123.)

Den fysiska planeringen sågs som en del av samhällsplaneringen i
stort, och som ett sätt att länka samman åtgärder inom olika nationella politikområden som t.ex. fysisk riksplanering, regionalpolitik
och transportpolitik. Bestämmelserna i PBL syftade bl.a. till att
”kommunen skall lägga övergripande sociala, ekonomiska och naturligtvis fysiska aspekter till grund för planens utformning”.
Översiktsplanen bör med andra ord samordnas med andra övergripande program och planer inom kommunen. Jag tänker då främst på
de sociala programmen för bostadsförsörjning, utbildning, barntillsyn,
äldreomsorg och social omvårdnad. Likaså är det viktigt att de kommunala ambitionerna när det gäller markpolitik, energihushållning,
varuförsörjning och trafikförsörjning beaktas och får genomslagskraft
i den fysiska översiktsplanen. Som en gemensam grund ligger naturligtvis de lokala förhållandena i fråga om kvinnors och mäns sysselsättning, om näringsliv och, som en följd av det, skattekraften och den
kommunala ekonomin. I denna samordningsprocess skall översiktsplanen behandla mark- och vattenresurserna och bebyggelsefrågorna i
vid mening. (Prop. 1985/86:1, s. 124.)
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Översiktsplanen skulle grundas på kunskap om olika anspråk och
intressen beträffande mark- och vattenanvändningen i kommunen.
Det är nödvändigt att anlägga ett brett perspektiv på användningen av
mark och vatten för att lämpliga avvägningar och prioriteringar skall
kunna göras inom ramen för en helhetssyn. Planen bör därför grundas
på en sammanställning av de anspråk och intressen som finns på såväl
bevarande som förändring av markanvändning och miljö. Vidare bör
som underlag för planen uppgifter sammanställas om de områden som
är av riksintresse, om länsplaneringen och om andra statliga riktlinjer
av betydelse för kommunens översiktliga planering. (Prop. 1985/86:1,
s. 124.)

Kommunernas arbete med den fysiska riksplaneringen hade gett
underlag och kunskaper inför den nya översiktsplaneringen enligt
den nya plan- och bygglagen. Samtidigt hade formerna för samarbete mellan kommunerna och länsstyrelserna utvecklats.

9.2

PBL och NRL – samordnad lagstiftning

Enligt förarbetena följer kommunernas roll vid tillämpningen av
NRL av PBL. ”Översiktsplanen enligt PBL används som instrument för att belysa samhällets – d.v.s. statens och kommunens –
syn på vilka allmänna intressen som kan komma att vägas in vid
framtida beslut om användningen av mark- och vattentillgångarna.
Ståndpunktstagandena i översiktsplanen skall utgöra underlag för
tillämpningen av NRL:s bestämmelser i mål och ärenden enligt de
lagar som anknyts till NRL.” (Prop. 1985/86:3, s. 29.)
Fysisk planläggning utgör ett viktigt led i tillämpningen av en naturresurslag. Mitt förslag till PBL bygger på att även NRL antas. Ett
kapitel om krav på planläggning och tillståndsprövning enligt PBL bör
innehålla en bestämmelse om att även NRL skall tillämpas. Genom
denna hänvisning till NRL kommer det att åligga kommunerna och
deras byggnadsnämnder att vid all planläggning och prövning av lov
enligt PBL se till bl.a. att områden av riksintresse används på ett lämpligt sätt. Åsidosätter en kommun detta, kan och bör staten ingripa mot
kommunen. Hänvisningen innebär vidare att även de grundläggande
hushållningskraven i lagen skall tillämpas vid planläggning och vid
prövning av ansökningar om bygglov och förhandsbesked. (Prop
1985/86:1 s 113–114)
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Allmänna intressen

Allmänna intressen som ska beaktas vid planering och beslut enligt
PBL anges både i PBL och NRL. En utgångspunkt när lagarna utformades var byggnadsstadgans (1959:612) bestämmelser i 2 kap.
9 §.
Bestämmelserna i 2 kap. 9 § byggnadsstadgan om att planläggning ska ske så att den främjar en ur allmän synpunkt lämplig utveckling och om att mark skall användas för det ändamål för vilket
den är mest lämpad med hänsyn till beskaffenhet, läge och föreliggande markanvändningsbehov fördes in i båda lagarna. I dag
återfinns de i 2 kap. 2 § PBL och i 3 kap. 1 § MB.
Till PBL fördes bestämmelserna om hälsa och säkerhet och
andra frågor av mer allmän karaktär.
I 2 kap. föreslår jag en rad allmänna bestämmelser av övergripande
natur. Syftet med dem är att ge vägledning i fråga om mål och
inriktning vid både planläggning och prövning av lov. Bestämmelserna
bör ses som ett uttryck för de samlade krav som statsmakterna riktar
på kommunerna i samband med markanvändningsbesluten. Bestämmelserna har sin motsvarighet i 9, 12 och 29 §§ byggnadsstadgan.
Tillämpningen av bestämmelserna bör i hög grad vara en kommunal
angelägenhet. Avsikten är att det här skall finnas ett brett spelrum för
lokala bedömningar. Funktionen av bestämmelserna i 2 kap. kan också
beskrivas på följande sätt. Jag föreslår, som tidigare har framgått, en
lagfäst princip om att mark som skall användas för bebyggelse först
måste prövas vara lämplig från allmän synpunkt för detta ändamål.
Den lämplighetsprövningen skall ske i första hand vid planläggning
men kan även göras i samband med bygglovsprövningen. Meningen är
att 2 kap. skall läggas till grund för lämplighetsprövningen. I 2 kap.
räknas alltså upp en rad allmänna intressen som skall beaktas av kommunerna vid beslut om planläggning och prövning av lov. Jag kommer
senare att föreslå att en hänvisning till NRL skall tas in i 2 kap. På
grund härav kommer även den lagen att utgöra en grund för beslut
enligt PBL om planer och lov. (Prop. 1985/86:1, s. 114.)

I 2 kap. 3 § PBL anges i dag allmänna intressen som ska främjas vid
planläggning och prövningen i ärenden om lov eller förhandsbesked enligt den lagen. Med hänsyn till natur- och kulturvärden,
miljö- och klimataspekter samt mellankommunala och regionala
förhållanden ska planläggning främja bl.a. en ändamålsenlig struktur, en god och tillgänglig livsmiljö, en god ekonomisk tillväxt och
bostadsbyggande. Vidare anges att bestämmelserna om hushållning
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med mark- och vattenområden i 3 kap. och 4 kap. 1–8 §§ miljöbalken ska tillämpas.
Till NRL fördes de mer områdesanknutna bestämmelserna som
hade samband med riktlinjerna för den fysiska riksplaneringen.
Markanvändningsfrågor utgör naturligtvis ett centralt led i naturresurshushållningen. Därför har i NRL tagits in grundläggande hushållningsbestämmelser som till övervägande del motsvarar 9 § byggnadsstadgan och de nuvarande s.k. verksamhetsanknutna riktlinjerna i
den fysiska riksplaneringen. NRL innehåller därför bestämmelser om
sådana intressen som det finns särskild anledning att värna om. Föreskrifter finns sålunda om hänsynstagande på olika sätt till de areella
näringarnas intressen. Vidare finns bestämmelser om hänsyn till naturvårdens, kulturminnesvårdens och friluftslivets intressen. Inom områden som av olika skäl är av riksintresse är skyddet särskilt starkt.
(Prop. 1985/86:1, s. 114.)

Riktlinjerna i den fysiska riksplaneringen tog dock sikte enbart på
hushållning med mark- och vattenområden av riksintresse, medan
hushållningsbestämmelserna avsåg att reglera även hushållningen
med mark- och vattenområden i övrigt (prop. 1985/86:3, s. 28).
Bestämmelserna angav i huvudsak vad som utgör de allmänna
intressena i mark- och vattenanvändningsfrågor och inriktningen
för de bedömningar som måste göras i det enskilda fallet (prop.
1985/86:3, s. 22–23). Statens möjligheter att ingripa begränsades till
områden av riksintresse.
En av de grundläggande idéerna med en central lag om hushållning med naturresurser var att man skulle få gemensamma utgångspunkter för att bedöma mark- och vattenanvändningsfrågor vid tillståndsprövning enligt olika lagar och därigenom också uppnå samordningsvinster. ”Eftersom översiktsplanen skall upprättas med
tillämpning av NRL:s regler, kan den tjäna som underlag även för
tillämpningen av NRL i mål och ärenden enligt andra lagar än PBL”
(prop. 1985/86:3, s. 38).
Som jag nyss angav bör 2 kap. NRL innehålla grundläggande bestämmelser som skall tillämpas vid planläggning och prövning av lov enligt
PBL och vid prövning av mål och ärenden enligt vissa speciallagar för
att främja väl genomtänkta avvägningar mellan olika önskemål att
utnyttja marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt. Bestämmelserna bör ange vilka allmänna intressen som särskilt skall beaktas
vid sådana avvägningar för att en god hushållning skall uppnås. De
allmänna intressen som därvid kommer i förgrunden är, i enlighet med
min redogörelse i det föregående, sådana som har central betydelse för
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att trygga en uthållig användning av naturresurserna i vårt land, bevara
god natur och kulturmiljö samt främja ett ändamålsenligt samhällsbyggande. (Prop. 1985/86:3, s. 41–42)

Den grundläggande avvägningsbestämmelsen som numera återfinns
i 3 kap. 1 § MB skulle ge vägledning vid avvägningar mellan olika
intressen.
Dessa regler skall ses som förhandsuttalanden om hur avvägningar om
användningen av naturresurserna normalt bör göras i de fall som
reglerna behandlar. De verksamheter och intressen som tas upp är inte
rangordnade sinsemellan. Vid konkurrens mellan dessa om ett område
får - om området inte är av stor betydelse i ett nationellt perspektiv för
en viss verksamhet eller ett visst intresse – avvägningar göras utifrån
den grundläggande avvägningsbestämmelsen. (Prop. 1985/86:3, s. 47)

9.3

Dialog mellan stat och kommun

I den fysiska riksplaneringen identifierades mark- och vattenområden av nationell betydelse för olika ändamål som kommunerna skulle ta hänsyn till i sin fysiska planering för att fullfölja den
fysiska riksplaneringens intentioner. Under planeringskedet arbetade
kommunerna med att i samråd med länsstyrelser och övriga
berörda regionala myndigheter inordna och beakta de behandlade
områdena i en utvidgad översiktlig planering där olika markanvändningsintressen prövades mot varandra. Arbetet bestod i huvudsak i
att utarbeta underlag för ställningstaganden i kommunfullmäktige
till den framtida markanvändningen och till frågor om hur fortsatt
planläggning och tillståndsgivning för bebyggelse m.m. bör ske.
Den fysiska riksplaneringen bedrevs under ledning från regeringskansliet i en process som illustreras i den s.k. FRP-ormen (se fig.
9.1).
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I början av 1980-talet upphörde regeringens deltagande i processen,
men avsikten var att processen skulle fortsätta i en dialog mellan de
berörda centrala myndigheterna och kommunerna. I propositionen
Fortsatt fysisk riksplanering (prop. 1980/81:183) slås fast att den
fysiska riksplaneringen är en fortlöpande planeringsprocess där nya
viktiga hushållningsfrågor vid behov bör behandlas. Detta beskrivs
på följande sätt i Bilaga 5 – Den fysiska riksplaneringen i prop.
1985/86:3.
Genom planeringsprocessen skapas en systematisk samordning dels
mellan olika nationella anspråk på mark- och naturresurserna, dels
mellan staten och kommunerna om sådana mark- och vattenhushållningsfrågor som bedöms vara viktiga från rikssynpunkt och för vilka
särskilda insatser behövs. Förslagen i propositionen innebär att den
fysiska riksplaneringen så långt möjligt inordnas i den fortlöpande
planerings och beslutsprocessen, främst i anslutning till kommunernas
markanvändningsplanering. Den fortsatta fysiska riksplaneringen skall
liksom den hittills genomförda bedrivas i samarbete mellan staten och
kommunerna men utan krav på den typ av omfattande, samtidiga redovisningar från alla kommuner som har förekommit under programoch planeringsskedena. Berörda ämbetsverk skall även i fortsättningen
svara för att ange den närmare innebörden av olika sektoriella riksintressen. (Prop. 1985/86:3, s. 243–244.)

9.4

Hushållningsbestämmelsernas syfte

Intentionerna i den fysiska riksplaneringen var bl.a. att i den fysiska
planeringen stärka skyddet för naturvård, rörligt friluftsliv och
kulturmiljö och att öka hänsynen till de areella näringarnas
intressen. Vidare att lösa markanvändningskonflikter i vissa områden och att förhindra att områden som är av stor nationell betydelse för en viss användning tas i anspråk för annat ändamål.
I propositionen Fortsatt fysisk riksplanering sammanfattade
departementschefen resultatet av den fysiska riksplaneringen.
Det hittills genomförda arbetet visar enligt min mening att riktlinjerna
i den fysiska riksplaneringen har haft stor positiv betydelse för att
hävda viktiga hushållningsfrågor beträffande marken och vattnet. Jag
vill särskilt framhålla att skyddet har stärkts väsentligt för den brukningsvärda jordbruksmarken, större områden av riksintresse för naturvård, friluftsliv och kulturminnesvård, icke exploaterade kuster och
fjällområden samt outbyggda älvar och älvsträckor. Jag bedömer att
resultatet av arbetet med den fysiska riksplaneringen väl har svarat mot
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de ursprungliga intentioner som statsmakterna uttryckte är 1972.
(Prop. 1980/81:183, s. 124.)

Bestämmelsernas grundläggande syfte är att främja en användning
av mark och vatten som är förnuftig för samhället vid en allsidig,
samlad bedömning, både i ett långsiktigt och ett kortsiktigt perspektiv. Bestämmelserna ska främja väl genomtänkta avvägningar
mellan olika önskemål att utnyttja marken, vattnet och den fysiska
miljön i övrigt. Enligt förarbetena är hushållningsbestämmelserna
inriktade på att ge vägledning för att avgöra frågor om mark- och
vattenanvändningen. De kan betecknas som planeringsriktlinjer för
alla som bedriver eller avser att bedriva tillståndspliktiga verksamheter
som tar i anspråk mark- och vattenområden som kan användas för
olika ändamål. Ianspråktagandet kan antingen vara direkt på det sättet
att någon vill förändra den pågående användningen av ett område eller
indirekt genom att någon vill bedriva en verksamhet på ett visst område på ett sådant sätt att det påverkar intilliggande mark eller vattenområden. (Prop. 1985/86:3, s. 145.)

Innebörden i en god hushållning och den avvägning mellan olika
intressen som ska göras beskrivs i förarbetena enligt följande.
I en god hushållning med marken, vattnet och den fysiska miljön i
övrigt ligger ett krav att intressen och anspråk som hänger samman
med livsmedelsförsörjningen, industrins råvaruförsörjning, energiförsörjningen och samhällsbyggandet skall beaktas. Däri ligger bl.a. ett
krav på att lämpliga områden ställs till förfogande för samhällsbyggandets olika led i form av t.ex. anläggningar för produktion och teknisk
försörjning, för skilda vetenskapliga, kulturella och rekreativa behov
samt för det militära och civila försvaret.
I en god hushållning ingår också att disponera resurserna och att
utforma nödvändiga ingrepp med hänsyn till människornas behov och
så att mångformigheten i natur och kulturmiljön bevaras. Beslut om
användningen av våra naturresurser innebär i många fall att man måste
göra avvägningar mellan ett flertal, ofta motstridiga intressen. Ekologiska, sociala och samhällsekonomiska synpunkter måste därvid
vägas mot varandra på ett sätt som sammantaget främjar en god hushållning. (Prop. 1985/86:3, s. 151–152.)

Bestämmelserna kan enligt förarbetena ”sammanfattningsvis sägas
syfta till att god natur och kulturmiljö skall bevaras, att landets
försörjning med naturresurser tryggas i ett långsiktigt perspektiv
samt att ett ändamålsenligt samhällsbyggande främjas. Både bevarande och användningsintressen skall alltså beaktas.” (prop.
1985/86:3, s. 152).
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Det övergripande syftet med de nu gällande hushållningsbestämmelserna är att främja en hållbar utveckling. Bestämmelserna
ska kunna utgöra ett instrument för samlade bedömningar i samhällsplaneringen för en hållbar utveckling där mark, vatten och
fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt god hushållning tryggas.

9.5

Överväganden

Utredningen tolkar lagstiftarens intentioner med systemet för hushållning med mark och vatten enligt följande.
Utredningen finner inledningsvis att syftet med hushållningsbestämmelserna är att främja en hållbar utveckling genom att
bestämmelserna tillämpas så att mark, vatten och fysisk miljö i
övrigt används så att en från ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas.
Vidare att bedömningar om vad som är en hållbar utveckling när
det gäller markanvändnings- och bebyggelsefrågor ska göras utifrån
en helhetssyn där de allmänna intressena ifråga om mark- och
vattenanvändningen är tydliggjorda och kan avvägas mot varandra.
Fysisk planering bör därför grundas på en sammanställning av de
anspråk och intressen som finns på såväl bevarande som förändring
av markanvändning och miljö.
Det är kommunens uppgift att planera för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Kommunen ska i översiktsplanen
redovisa sin bedömning av hur skyldigheten att enligt 2 kap. PBL ta
hänsyn till allmänna intressen vid beslut om användningen av markoch vattenområden kommer att tillgodoses. Bestämmelserna om
hushållning med mark- och vattenområden i 3 och 4 kap. MB ska
tillämpas.
I 2 kap. PBL anges allmänna intressen som ska främjas vid planläggning medan hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap. MB
anger områden som är av allmänt intresse som ska beaktas vid
kommunens avvägningar mellan olika mark- och vattenanvändningsintressen i översiktsplanen. Kommunens bedömningar i översiktsplanen ska ge underlag för tillämpningen av hushållningsbestämmelserna vid beslut enligt de lagar där bestämmelserna ska
tillämpas.
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I 3 och 4 kap. MB anges planeringsriktlinjer som avser markoch vattenområden av allmänt intresse. Bestämmelserna anger i
huvudsak vad som utgör de allmänna intressena i mark- och vattenanvändningsfrågor och inriktningen för de bedömningar som måste
göras i det enskilda fallet. De anger områden för sådana verksamheter och intressen som har central betydelse för att trygga en
uthållig användning av mark- och vattenområden i landet, bevara
god natur och kulturmiljö samt främja ett ändamålsenligt samhällsbyggande. Sådana verksamheter och intressen ska enligt bestämmelserna ges en prioriterad ställning vid avvägningar om ett områdes möjliga användningar, och bestämmelserna ska ses som förhandsuttalanden om hur avvägningarna normalt bör göras i de fall
som reglerna behandlar.
Samtidigt ska bestämmelserna också vara ett instrument för
statligt inflytande i planerings- och beslutsprocesser som rör markoch vattenanvändning. Om ett område berörs som är av riksintresse kan staten ingripa i planerings- och beslutsprocesserna.
Områden av riksintresse beskrivs geografiskt i 4 kap. MB och ändamålsvis i 3 kap. MB. Geografisk avgränsning av områden av riksintresse enligt 3 kap. MB ska bedömas av ansvariga centrala
myndigheter i dialog bl.a. med berörd kommun.
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Enligt direktivet ska utredaren göra en genomgripande översyn av
3 kap. miljöbalken med en analys av de brister som systemet har
och en bedömning av hur dessa brister kan åtgärdas så att systemet
för hushållning med mark och vatten motsvarar såväl lagstiftarens
intentioner som dagens krav.
Hushållningsbestämmelserna speglar de mark- och vattenanvändningsfrågor som var angelägna under den fysiska riksplaneringens tid och då naturresurslagen kom till för över tjugofem år
sedan. Några av de frågorna har inte utvecklats så som man på den
tiden antog och andra samhällsintressen har tillkommit. Förhållandena och formerna för planering och beslutsfattande har kommit
att ändras liksom uppfattningar och kunskaper om samhällsintressen och mark- och vattenanvändning. Samtidigt har de nya
generationerna planerare, beslutsfattare och tjänstemän inte samma
bakgrundskunskaper om systemet som de som var verksamma när
det etablerades.
För att kunna överväga lämpliga lösningar som motsvarar
dagens krav studerar utredningen i detta kapitel viktigare
förändringar som skett sedan naturresurslagen trädde i kraft och
vilka nya krav och behov som det finns anledning att beakta i
systemet för hushållning med mark och vatten.

10.1

Nya förutsättningar

Givetvis innebär inte det lagförslag som jag nu lägger fram en slutlig
avgränsning av lagens tillämpningsområde. Det är naturligt att lagen
förändras successivt när det uppkommer behov av nya allmänna
riktlinjer för att samordna beslut som gäller marken och vattnet och
den fysiska miljön i övrigt. (Prop. 1985/86:3, s. 21)
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Den allmänna samhällsutvecklingen

Framställningen i avsnittet bygger på redovisningarna i betänkandena från PBL-kommittén (SOU 2005:77 del 1, s. 158–160) och
Bostadsplaneringskommittén (SOU 2015:59, s. 274–275).
Tendenserna till ökade skillnader i befolkningsutveckling mellan
olika delar av landet, som sedan länge har varit en genomgående
trend i den svenska samhällsutvecklingen, har fortsatt efter i stort
sett samma mönster som under tidigare år, se figur 10.1.

Källa: SCB 2013.

Under 1990-talet mattades den tidigare förhållandevis stabila
befolkningstillväxten av, genom både ett minskat barnafödande och
en minskad invandring, även om 2000-talets första år återigen
visade på en viss befolkningsökning. Omflyttningen inom landet
fortsatte, men tillväxten var inte längre enbart koncentrerad till
storstadsregionerna, utan även medelstora universitets- och högskolestäder samt den tätortsnära landsbygden hade en förhållandevis stark tillväxt. Möjligheterna till sysselsättning var heller inte
längre en avgörande drivkraft för flyttning, utan önskemål om
attraktiv livsmiljö med utbud av bland annat kultur och service var
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ofta motiv för en flytt, särskilt för ungdomar. Också näringslivets
etableringsmönster styrdes alltmer av kvaliteter och värden i orters
livsmiljö.
Utvecklingen av kommunikationer, ett ökat bilinnehav och
människors ökade rörlighet har medverkat till att människor i sin
vardag färdas över allt större områden jämfört med förhållandena
för några årtionden sedan. Vid tiden för kommunreformen i början
av 1970-talet fanns 190 s.k. lokala arbetsmarknader, dvs. geografiskt sammanhängande områden där människor både bor och
arbetar, varav 150 i stort sett motsvarades av enskilda kommuner.
År 2005 hade antalet minskat till cirka 100 och endast ett 50-tal
kommuner utgjorde en egen lokal arbetsmarknad. Utvecklingen
mot större lokala bostads- och arbetsmarknader har medverkat till
en ökad medvetenhet om regionala beroenden och nya metoder i
arbetet för en regional och lokal utveckling.
Det sker nu en kraftig befolkningstillväxt i många delar av
landet. Vid årsskiftet 2013/14 hade Sverige cirka 9,65 miljoner
invånare och folkmängden hade ökat med cirka 700 000 personer
från 2002. Den årliga befolkningsökningen har varit särskilt kraftig
efter 2005. 12 av landets 21 län svarade för hela befolkningsökningen, medan övriga nio län hade en oförändrad eller något
minskande befolkning. De tre storstadslänen Stockholm, Västra
Götaland och Skåne ökade sammantagna med närmare 550 000
invånare. Den inhemska omflyttningen ökar och har inte varit så
omfattande sedan 1960-talets flyttboom. Under 2000-talets första
decennium har t.ex. inflyttningsnettot till högskoleorter med mer
än 75 000 invånare varit i genomsnitt cirka 2 000 personer per år,
medan utflyttningsnettot från kommuner med mindre än 25 000
invånare har varit lika stort. År 2010 bodde 85 procent av Sveriges
befolkning (drygt 8 miljoner invånare) i en tätort. Tätortsbefolkningen ökade med 550 000 personer mellan åren 2000 och 2010.
För kommunerna innebär dessa tendenser utmaningar som
också präglar den fysiska planeringen och byggandet. De kommuner som upplever en långvarig minskning eller stagnation har att
försöka vända utvecklingen och samtidigt hantera nedskärningar i
de kommunala verksamheterna och i vissa fall ett bostadsöverskott.
I andra kommuner handlar det i stället om att försöka tillgodose
behoven av bostäder, infrastruktur och service som följer av en
tillväxt. Insikten om att en attraktiv livsmiljö är en viktig till-
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växtfaktor präglar allt oftare också den fysiska planeringen och
byggandet.
10.1.2

EU-medlemskap 1995

Sveriges inträde i EU år 1995 medförde grundläggande förändringar för den svenska samhällsförvaltningen i allmänhet och indirekt även i vissa avseenden nya förutsättningar för fysisk planering och byggande (SOU 2005:77, del 1, s. 162).
EU har inte några befogenheter att meddela regler för medlemsländerna inom området fysisk planering, men unionen påverkar
ändå den fysiska planeringen i Sverige. Detta sker genom unionens
miljö-, energi-, transport- och jordbrukspolitik. Strukturfonder,
landsbygdsprogram, ramprogram, regional utvecklingsplanering,
ESDP1 och INTERREG-projekt2 är exempel på verksamheter, som
har betydelse för den svenska fysiska planeringen.
Boverket har funnit att EU påverkar den svenska fysiska planeringen främst inom miljöområdet (Boverket 2011a). Det gäller
frågor om klimat, naturskydd och biologisk mångfald, buller, dricksvatten, utsläpp av farliga ämnen, strategiska miljöbedömningar,
skydd mot översvämningar, integrerad kustzons- och havsplanering,
miljöinformation och miljödata, avfall och luftföroreningar. Även
EU:s energi-, transport- och jordbrukspolitik påverkar den fysiska
planeringen.
Några exempel på regler som utgår från EU-lagstiftning är
miljökvalitetsnormer, Natura 2000, miljöbedömningar av planer
och program, åtgärdsprogram för vatten och kartläggning av översvämningshotade områden. EU:s miljölagstiftning har också inneburit nya organisationsstrukturer och arbetsmetoder i Sverige,
bland annat indelningen i vattendistrikt (SOU 2015:59, del 1,
s. 288–289).
I vissa avseenden har EU-medlemskapet således medverkat till att
kommunens handlingsfrihet har begränsats i viss utsträckning och
innebär därmed en ny förutsättning för PBL:s grundläggande syfte
1

The European Commission, ESDP European Spatial Development Perspective, Towards
Balanced and Sustainable Development of the Territory of the EU, Agreed at the Informal
Council of Ministers responsible for Spatial Planning in Potsdam, May 1999.
2
EU:s program för territoriellt samarbete.
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att decentralisera beslutsansvaret till kommunerna (SOU 2005:77,
del 1, s. 162).
10.1.3

Miljökvalitetsmålen

Regeringen lämnade 1998 till riksdagen förslag till nya nationella
miljökvalitetsmål som skulle ersätta de flesta då gällande cirka 170
miljömålen. Enligt propositionen skulle de nya målen i en modern
mål- och resultatstyrningsprocess göra miljöarbetet mer målinriktat och effektivt (prop. 1997/98:145, s. 20).
Regeringen hade samma år också lämnat förslag till riksdagen om
trafik, regionalpolitik, sysselsättning, bostadspolitik, konsumentpolitik, jordbrukspolitiken i EU samt om arkitektur, formgivning
och design. En proposition om skogspolitiken hade aviserats, och en
proposition om hållbart fiske och jordbruk hade lagts fram 1997.
Enligt regeringen utgjorde förslagen viktiga delar i det samlade
arbetet för en hållbar utveckling genom att de inom respektive
område angav riktlinjer för en sådan utveckling (prop. 1997/98:145,
s. 21).
Riksdagen beslutade 1999 om en ny struktur i arbetet med
miljömål och fastställde 15 nationella miljökvalitetsmål (prop.
1997/98:145, bet. 1998/99:MJU6, rskr. 1998/99:183). Ytterligare
ett miljökvalitetsmål beslutades 2005 (prop. 2004/05:150, bet.
2005/06:MJU3, rskr. 2005/06:48).
Enligt miljöbalkspropositionen (prop. 1997/98:45) medverkar
miljöbalkens bestämmelser om hushållning med mark och vatten,
om miljökvalitetsnormer och om miljökonsekvensbeskrivningar till
att ”göra en ekologiskt hållbar utveckling till ett gemensamt mål för
all samhällsplanering” (prop. 1997/98:45, del2, s. 5–6). Vidare anges
att av riksdagen fastställda miljömål ”ger ledning vid tillämpningen
av balken avseende bedömningen av vad en hållbar utveckling innebär” (prop. 1997/98:45, del2, s. 8).
Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den svenska miljön
som miljöarbetet ska leda till. Det finns även preciseringar av miljökvalitetsmålen som beslutades av regeringen 2012-04-26 (dnr
M2012/1171/Ma). Preciseringarna förtydligar miljökvalitetsmålens
tillståndsbeskrivningar och används i det löpande uppföljnings-
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arbetet av målen. Samtidigt beslutades vissa etappmål som anger
steg på vägen till miljökvalitetsmålen.
Flera miljökvalitetsmål har preciseringar och etappmål som kan
ha relevans för hushållningsbestämmelsernas tillämpning. Bland
annat för de markanvändningsanknutna miljökvalitetsmålen gäller
som preciseringar i något olika formuleringar att
– områdenas natur- och kulturvärden är bevarade och att förutsättningar finns för fortsatt bevarande och utveckling av värdena
– områdenas värde för friluftsliv är värnade och bibehållna och
påverkan från buller är minimerad
Exempel på andra preciseringar är att
– fjällens värden för rennäringen är bevarade
– naturgrusavlagringar av stor betydelse för dricksvattenförsörjning, energilagring, natur- och kulturlandskapet är fortsatt
bevarade
– tillståndet är oförändrat för kulturhistoriska lämningar under
vattnet
Preciseringarna för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö handlar
bland annat om en långsiktigt hållbar bebyggelsestruktur och om
en planering utifrån ett sammanhållet och hållbart perspektiv på
sociala, ekonomiska samt miljö- och hälsorelaterade frågor och där
olika typer av infrastruktur är integrerad. Kulturmiljöfrågor, tillgång till natur- och grönområden samt effektiv resursanvändning är
exempel på frågor som lyfts fram särskilt.
För miljökvalitetsmålet Ett rikt växt- och djurliv är en precisering att ”det finns en fungerande grön infrastruktur, som upprätthålls genom en kombination av skydd, återställande och hållbart
nyttjande inom sektorer, så att fragmentering av populationer och
livsmiljöer inte sker och den biologiska mångfalden i landskapet
bevaras”.
Etappmålet för biologisk mångfald anger bland annat att samordningen inom den statliga förvaltningen ska ha förstärkts senast 2016
så att helhetssynen på markanvändningen har ökat. Minst 20 procent
av Sveriges land- och sötvattensområden samt 10 procent av Sveriges
marina områden ska senast år 2020 bidra till att nå nationella och
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internationella mål för biologisk mångfald. Skydd av områden ska
till 2020 utökas med minst 1 142 000 hektar räknat från 2012, bland
annat för skogar, våtmarker, sjöar och vattendrag samt marina
områden.
10.1.4

Naturvårdens utveckling

Sedan 1987 har arealen skyddad natur ökat från cirka 2 miljoner ha
till cirka 7 miljoner ha, se figur 10.2.

Skyddad areal inom NP, NR, NVO och Natura 2000 (habitatdirektivet)
Ackumulerad areal (hektar) per år
7 000 000
6 000 000
5 000 000
4 000 000
3 000 000
2 000 000

Hav
Sötvatten
Övrigt
Jordbruksmarker
Myr
Skog
Fjällbarrskog
Fjällbjörkskog
Fjäll

1 000 000
0

Källa: SCB Statistiska meddelanden MI 41 SM 1401.

I slutet av 1980-talet ökade arealerna för naturreservat kraftigt,
framförallt på grund av underlag och kunskap från den landsomfattande urskogsinventeringen 1978 till 1982, vilken var det
första egentliga planeringsunderlaget för skydd av värdefulla
skogar. Den stora arealökningen mellan 1999 och 2000 beror både
på komplettering av områden i det europeiska nätverket Natura
2000 och på att flera stora domänreservat i Norrbottens län om323
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bildades till naturreservat. Genomförandet av miljökvalitetsmålen
har inneburit ett fortsatt genomförande av områdesskydd sedan
1999. (SCB Statistiska meddelanden MI 41 SM 1401). Kommunernas eget intresse av att avsätta naturreservat har ökat i stor
omfattning, många gånger med stöd av lokala opinioner. Ett antal
kommunala naturreservat har bildats med stöd av bidrag från
staten, s.k. LONA-bidrag.
10.1.5

Ekologisk grundsyn och ekosystemansatsen

Utgångspunkten för den fysiska riksplaneringen var att hushållningen med mark- och vatten ska ske med ett långsiktigt perspektiv
och baseras på en ekologisk grundsyn (prop. 1985/86:3, s. 17).
Enligt förarbetena är det ”ekologiska, sociala eller samhällsekonomiska intressen av mer långsiktigt karaktär som behöver få stöd av
bestämmelser i en naturresurslag så att de får tyngd i avvägningssammanhang” (prop. 1985/86:3, s. 14).
Ekosystemansatsen, som är formulerad inom den internationella
konventionen om biologisk mångfald (UNEP/CBD/COP/V/6),
utgår från en helhetssyn på förvaltningen av ekosystem. Dess mål
är balans mellan bevarande och användning av land, vatten och
levande resurser. Ansatsen innefattar hänsyn till sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter och respekt för ekosystemens
naturliga gränser samt ett landskapsperspektiv. Ansatsen bygger på
tanken att ekosystem bidrar med olika ekosystemtjänster 3. Ekosystemansatsen inbegriper även en syn på planering och förvaltning
av olika naturresurser. Inom ansatsen poängteras bl.a. att alla
berörda i samhället bör vara med när målen för förvaltningen av
ekosystemen formuleras och att förvaltningen bör vara flexibel för
att på bästa sätt hantera oförutsägbara förändringar och störningar.
Ansatsen betonar även att all relevant kunskap ska beaktas i planering och förvaltning av ekosystem. Eftersom vi ofta saknar mer
precis kunskap om hur ekosystem reagerar på mänsklig på verkan
måste sådana system förvaltas enligt försiktighetsprincipen
(SOU 2012:15, s. 38–39).

3

Ekosystemtjänster är de nyttor som människor får från ekosystemen.
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Långsiktigt hållbar mark- och vattenanvändning
Miljömålsberedningen (M 2010:04) har redovisat förslag till strategier för långsiktigt hållbar markanvändning och för en sammanhållen och hållbar vattenpolitik med syfte att nå generationsmålet
och miljökvalitetsmålen (SOU 2014:50, s. 15).
Långsiktigt hållbar markanvändning är enligt beredningen ”en
markanvändning som gör att vi når våra miljökvalitetsmål och kan
få viktiga ekosystemtjänster” (SOU 2013:43, s. 47). En långsiktigt
hållbar markanvändning är
en markanvändning som säkerställer viktiga ekosystemtjänster. För att
uppnå en hållbar vattenpolitik är det också viktigt att utgå från ekosystemen och deras värden. Viktiga aspekter är ekosystemens förmåga
att klara av framtida förändringar och att synliggöra värdet av ekosystemtjänster. (SOU 2014:50, s. 59)

Vidare är en långsiktigt hållbar markanvändning
avgörande för att vi ska kunna nå flertalet av våra miljökvalitetsmål.
Det gäller framför allt Begränsad klimatpåverkan, Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap, Storslagen fjällmiljö,
God bebyggd miljö och Ett rikt växt- och djurliv. Markanvändningen
har också stor påverkan på andra miljökvalitetsmål, inte minst Giftfri
miljö, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag och Hav i
balans samt levande kust och skärgård. (SOU 2014:50, s. 56)

Enligt beredningen är hållbar markanvändning också en förutsättning för att vi ska kunna nå de vattenpolitiska målen. Samtidigt har
vattnet stor betydelse för markanvändningen. En god vattenkvalitet
är en förutsättning för dricksvattenförsörjning, jordbruk, skogsbruk, turism och industri. En långsiktigt hållbar markanvändning
måste därför vara en integrerad del i en sammanhållen och hållbar
vattenpolitik, och vice versa (SOU 2014:50, s. 55). Såväl en hållbar
vattenpolitik som en hållbar markanvändning bör enligt beredningen utgå från
de tre hållbarhetsaspekterna: ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet, samt ekosystemansatsen och ekosystemens resiliens4. En hållbar mark- och vattenpolitik innebär därmed att användningen av och
påverkan på mark och vatten inte leder till att vissa gränsvärden över4

Resiliens är en egenskap som beskriver ett ekosystems förmåga att tolerera förändringar
och störningar utan att det förändras till ett system med helt andra strukturer och
funktioner.
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skrids och inte ger upphov till så stora störningar att ekosystemens
funktioner i grunden förändras. (SOU 2014:50, s. 61)

Hur marken används är enligt beredningen av stor betydelse för
många viktiga samhällsintressen och näringar som jord- och skogsbruk, infrastruktur, turism och energiproduktion. Det påverkar
även många kulturmiljövärden och har betydelse för friluftsliv och
rekreation (SOU 2012:15, s. 37; SOU 2013:43, s. 45). Anspråken
på marken är i dag stora och sannolikt växande. Markanvändningen
påverkas bl.a. av globala konsumtionsmönster, befolkningsutveckling, globalisering och teknikutveckling. Klimatförändringarna
kommer att förändra mönstren för livsmedels-, varu- och energiproduktion. Ökande anspråk på marken innebär potentiellt ökande
konflikter om marken och dess användning. Enligt Miljömålsberedningen innebär en hållbar markanvändning ”bl.a. verksamhet
som kan ha en god ekonomisk avkastning och som bevarar
markens, vattnets och ekosystemens produktionsförmåga samt inte
leder till långsiktigt negativ miljöpåverkan eller medför negativ påverkan på människors sociala välfärd” (SOU 2014:50, s. 57). Beredningen konstaterar att
Hur marken bör användas kommer alltid att vara förknippat med svåra
val. För att åstadkomma en långsiktigt hållbar markanvändning måste
därför olika intressen och anspråk på marken beaktas och vi måste
göra långsiktiga avvägningar mellan olika samhällsmål. (SOU 2014:50,
s. 56–57)

Miljömålsberedningen fokuserar i sitt förslag till strategi på hur
styrningen av markanvändningen kan utvecklas för ett ökat helhetsperspektiv, med särskild inriktning på samhällets behov av
anpassning till ett förändrat klimat och främjande av grön infrastruktur5 (SOU 2014:50, s. 15).
Enligt beredningen kräver en långsiktigt hållbar användning av
mark och vatten att vi ser till hela landskapet och dess förutsättningar och möjligheter.
I landskapet möts många olika värden och intressen – ekonomiska,
ekologiska, estetiska, sociala och kulturella. Vi behöver utveckla en
helhetssyn på landskapets värden och en hållbar förvaltning av dessa.
5

Med grön infrastruktur avses strukturer i landskapet och brukande av dessa som säkerställer en långsiktig överlevnad av livsmiljöer och arter, genom att spridningsmöjligheter
säkerställs.
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En helhetssyn på landskapet inkluderar även vattnet. När man ser till
en sektor och ett samhällsmål i taget finns det risk att man fattar
beslut som är mindre bra för andra sektorer och andra samhällsmål. Vi
riskerar att suboptimera användningen av landskapet och därigenom få
en sämre användning av samhällets resurser. Det är därför viktigt att
statliga myndigheter samarbetar med varandra och med näringsliv,
fastighetsägare och allmänhet när beslut om mark- och vattenanvändning fattas. Det är också angeläget att kommunernas ansvar för den
fysiska planeringen beaktas när sådana beslut fattas. (SOU 2014:50,
s. 59)

En helhetssyn på landskapet och användningen av mark och vatten
är också en förutsättning för att det ska vara möjligt att bevara och
utveckla en fungerande grön infrastruktur i land- och vattenmiljöer. En fungerande grön infrastruktur genom en kombination
av skydd, restaurering och hållbar användning av mark och vatten
är enligt beredningen en förutsättning för att den biologiska mångfalden i landskapet ska kunna bevaras. Grön infrastruktur ökar
ekosystemens resiliens och bidrar till att upprätthålla viktiga ekosystemtjänster, t.ex. vattenrening, jordförbättring och lagring av
koldioxid. Grön infrastruktur kan även spela en viktig roll i arbetet
med klimatanpassning genom att skydda mot översvämningar och
kraftiga värmeböljor (SOU 2014:50, s. 149–150).
Enligt beredningen kommer effekterna av ett förändrat klimat
att bli allt mer påtagliga vilket kommer att leda till att konkurrensen om mark och vatten ökar över tid. Fler kommer att göra
anspråk på marken samtidigt som markanvändningen måste bli mer
långsiktig och hållbar. I en hållbar markanvändning ingår att hantera de risker som ett förändrat klimat medför. De långsiktiga
effekterna för samhället och miljön är svåra att beräkna och uppskatta, men förbättrade förutsättningar för att i dag anpassa
användningen av mark och vatten till ett förändrat klimat kan
minska behovet av mer kostsamma insatser i framtiden. Det behövs
enligt beredningen en förutseende fysisk planering och värdering av
risker som tillsammans med förebyggande åtgärder kan skydda
samhället mot framtida potentiella risker och kostnader till följd av
ett förändrat klimat (SOU 2014:50, s. 63–64).
Förslaget till strategi för en sammanhållen och hållbar vattenpolitik fokuserar på hur vattenresurserna kan förvaltas för framtiden, med särskild inriktning på farliga ämnen, skydd och restaurering av vattenområden, hållbar näringsbelastning och hållbar fisk-
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förvaltning (SOU 2014:50, s. 15). Enligt beredningen bör bland
annat arbetet med att skydda marin miljö intensifieras. Det är angeläget att de ekologiska sambanden och den ekologiska representativiteten i skyddet stärks. Det finns stora restaureringsbehov i
kust- och sötvattensmiljöer och förutsättningarna för restaureringar behöver förbättras genom en nationell behovsanalys som
kan vara vägledande vid restaureringar. Ett helhetsperspektiv på
havs- och vattenmiljön, väl fungerande samverkan mellan olika
aktörer och avvägningar mellan olika samhällsintressen är viktigt
(SOU 2014:50, s. 227–228).
10.1.6

Landskapets förändring

Landskapet i vårt land genomgår förändringar som blir tydliga när
de betraktas på lite längre sikt. En del förändringar kan ha helt
naturliga orsaker som t.ex. landhöjning och sanderosion. Numera
diskuteras också intensivt vilka förändringar som kan uppstå på
grund av klimatförändringar. Flera konsekvenser av ett varmare
klimat kommer sannolikt att ha betydelse både för landskapets
utseende och markanvändning. En höjning av havsnivån och ökad
nederbörd kommer exempelvis att få stor betydelse för planering
och markanvändning.
Andra förändringar beror på aktiva beslut och en medveten
planering. Bebyggelseutvecklingen i tätorter och städer leder också
till stor förändring av det omgivande landskapet. Även om strandskyddsbestämmelser begränsar exploatering av stränder så har
många skärdgårdsområden ändrat karaktär när mindre fritidshus
har ersatts av fler och betydligt större byggnader inom befintlig
tomtmark. Vindkraftutbyggnaden som lett till en allt större produktion av el från vindkraftverk påverkar landskapets utseende i
många länder, och även i Sverige. Som en följd av ny elproduktion
och behov av robust energiförsörjning behöver nya kraftledningsstråk byggas de kommande åren. Allt större transportmängder
ställer krav på fler och bredare vägar och järnvägar som har positiva
effekter för våra möjligheter att transportera både människor och
varor samtidigt som allt större barriärer bildas i landskapet och
genom bebyggelsen.
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Ytterligare ett slag av förändring av markanvändning kan betraktas som passiva förändringar. I många fall har dessa förändringar
ekonomiska orsaker som gör att markanvändningen förändras
successivt, ofta kopplat till förutsättningarna till jord- och skogsbruk. Odlingslandskapet har ändrat karaktär, med större odlingslotter för rationell brukning och igenväxning av mark som inte
uppfattas som brukningsvärd. Dikeskanter, åkerholmar, bäckar och
andra inslag som är viktiga för den biologiska mångfalden minskar i
utbredning. Slåtter och betesdrift har minskat kraftigt de senaste
decennierna, vilket på ett påtagligt sätt har förändrat det öppna
landskapet i många bygder. T.ex. i Tornedalen växer markerna närmast älven igen och de tidigare ängarna och storslagna vyerna
begränsas i snabb takt. Även lantbrukets ekonomibyggnader
används i dag på ett annat sätt än tidigare i hela landet. Mindre
ladugårdar har ersatts med färre men större, och många ekonomibyggnader förfaller och kommer på sikt att försvinna om de inte
kan underhållas och användas. I vissa trakter blir befolkningen allt
glesare vilket i hög grad påverkar landskapet och markanvändningen. Stigar och småvägar försvinner där människor inte vistas.
EU:s jordbrukspolitik har betydelse för takten i förändringen av
landsbygden och innehåller i sin nuvarande form viktigt stöd till
landsbygdsutveckling och miljöåtgärder.
Även skogslandskapet förändras successivt. Samtidigt som allt
större arealer avsätts för naturvårdsändamål innebär vissa skogsbruksmetoder som medför skogsbilvägar, hyggesplöjning och kalhyggen stor påverkan på landskapets utseende och tillgänglighet.
Skogsbrukslagstiftningen ställer krav på miljöhänsyn samtidigt som
skogsproduktionen är mycket viktig för vårt land. Det kan dock
konstateras att ett varierat ägarskap hittills lett till att det finns en
stor variation av skogar och brukningsmetoder. Många skogsområden i tätorters närhet har omvandlats till friluftsområden och
naturreservat vilket också påverkar tillgänglighet och markanvändning.
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Administrativa förändringar

Länsstyrelserna
När PBL trädde i kraft 1987 förändrades länsstyrelsernas roll i
planeringsprocessen. Från att ha handlat främst om att fastställa
alla detaljplaner blev uppgifterna nu att utföra samråd, granska
planer och bevaka ingripandegrundernas tillämpning. 1 juli 1991
genomfördes en omorganisation av länsstyrelsen i syfte att stärka
länsstyrelsens roll. Länsstyrelsens nya roll skulle bl.a. vara att väga
olika sektoriella intressen mot varandra och samtidigt ta hänsyn till
regionala förhållanden. I samband med detta överfördes ett flertal
uppgifter från statliga länsorgan till länsstyrelsen. Länstyrelsen fick
överta de verksamheter som bedrevs av länsvägnämnden och lantbruksnämnden samt vissa uppgifter inom kommunikations-, trafiksäkerhets- och skogsvårdsområdena. De olika sektorsintressena
skulle garanteras genom att regeringen i länsstyrelseinstruktionen
klart uttalade inom vilka områden länsstyrelsen hade uppgifter. Dessutom skulle instruktionen reglera att länsstyrelsen inom vart och ett
av dessa områden skulle ha en expert som skulle tillsättas i samråd
med de centrala myndigheterna. Några år senare fick länsstyrelsen
ansvar för länsbostadsnämndens verksamhet (SOU 2004:14).
Den 1 januari 1997 lades Kristianstads och Malmöhus län samman till Skåne län och den 1 januari 1998 lades Göteborgs och
Bohus län, Älvsborgs län och Skaraborgs län samman till Västra
Götalands län.
Efter hand som försöksverksamheten med regionala samverkansorgan fortsatte fördes länsstyrelsernas ansvar för regional utveckling över till de nya regionala organen i alla län utom fyra (se
nedan).
Regional organisation
I det regionala utvecklingsansvaret ingår bl.a. regionalt tillväxtarbete och planering för regional transportinfrastruktur. Ansvaret
låg 1987 hos länsstyrelsen i samtliga län. I dag är det regionala utvecklingsansvaret fördelat på nio landsting, sju samverkansorgan,
fyra länsstyrelser och en kommun.
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Det regionala utvecklingsansvaret är fördelat på olika sätt mellan
länen. I Stockholms, Västmanlands, Västernorrlands och Norrbottens län har länsstyrelsen kvar det regionala utvecklingsansvaret.
Enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län har landstingen i Skåne, Hallands och Västra Götalands län sedan 2011 det
regionala utvecklingsansvaret i respektive län. Både Skåne och
Västra Götalands län omfattades innan 2011 av en försöksverksamhet med ändrad ansvarsfördelning som inleddes 1997. Hallands län
hade fram till 2011 ett samverkansorgan. I Gotlands län har Gotlands kommun ansvaret enligt samma lag, eftersom den är en landstingsfri kommun. Gotlands och Kalmar län ingick till en början i
försöksverksamheten med ändrad ansvarsfördelning men omfattades från 2003 av lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen.
Efter ett riksdagsbeslut under 2014 omfattas även landstingen i
Jönköpings, Gävleborgs och Örebro län samt landstingen i Jämtlands, Östergötlands och Kronobergs län sedan den 1 januari 2015
av lagen om regionalt utvecklingsansvar (prop. 2013/14:46, bet.
2013/14:KU30, rskr. 2013/14:158 samt prop. 2013/14:122, bet.
2013/14:KU37, rskr. 2013/14:260). I Uppsala, Södermanlands,
Kalmar, Blekinge, Värmlands, Dalarnas och Västerbottens län har
samverkansorgan tills vidare kvar det regionala utvecklingsansvaret.
Med samverkansorgan avses en kommunalt beslutande församling
inom ett län med särskild uppgift att svara för regionala utvecklingsfrågor i länet. Sedan 2003 har kommuner och landsting i ett
län möjlighet att bilda samverkansorgan enligt lagen (2002:34) om
samverkansorgan i länen. Utöver de uppgifter som utvecklingsansvaret för med sig kan samverkansorganets medlemmar välja att
ge organet kommunala uppgifter (SOU 2015:59, s. 159–160).
Den ändrade ansvarsfördelningen medförde att kompetens och
resurser inom områdena regional tillväxt och transportinfrastruktur
överfördes från de flesta länsstyrelserna till olika regionala organ.
Dock har länsstyrelsen i samtliga län enligt förordningen om
regionalt tillväxtarbete ansvaret för att bland annat följa upp hur
andra statliga myndigheter tillämpar det regionala utvecklingsprogrammet och samordna andra statliga myndigheters insatser för
regional tillväxt i länet. Då det behövs, ska länsstyrelsen också informera den aktör som har det regionala ansvaret om statliga myndigheters insatser för regional tillväxt i länet.
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Centrala myndigheter
Sektorsmyndigheter
Efter 1987 har flera av de myndigheter med uppgift att bedöma
vilka områden som är av riksintresse ombildats och ansvarsfördelningen har förändrats.
Ansvaret för områden av riksintresse för rennäringen fördes
2007 från Statens jordbruksverk till Sametinget. För områden av
riksintresse för transportslagen fördes 2010 ansvaret från Vägverket, Banverket, Sjöfartsverket och Luftfartsverket till det nybildade Trafikverket. För områden av riksintresse för anläggningar
för industriell produktion, energiproduktion och energidistribution
låg ansvaret ursprungligen hos Statens industriverk men fördes
över till Närings- och teknikutvecklingsverket. Ansvaret för
industriell produktion hamnade senare hos Tillväxtverket och
ansvaret för energiproduktion och energidistribution hos Statens
energimyndighet.
Den 2011 nybildade Havs- och vattenmyndigheten tog över
ansvaret för områden av riksintresse för yrkesfisket från Fiskeriverket och för områden av riksintresse för anläggningar för vattenförsörjning från Naturvårdsverket. Myndigheten fick också delat
ansvar med Naturvårdsverket för områden av riksintresse för
naturvård och friluftsliv.
Ansvaret för områden av riksintresse för totalförsvarets militära
anläggningar låg ursprungligen hos Överbefälhavaren men återfinns
nu hos Försvarsmakten. Ansvaret för områden för totalförsvarets
civila anläggningar hanterades under den fysiska riksplaneringen av
Civilförsvarsstyrelsen. Ansvaret togs sedan över av Överstyrelsen
för civil beredskap som lämnade över det till Krisberedskapsmyndigheten. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap tog över
ansvaret när myndigheten bildades 2009.
När Strålsäkerhetsmyndigheten bildades 2008 genom en sammanslagning av Statens kärnkraftinspektion och Statens Strålskyddsinstitut fick den ansvaret för områden av riksintresse för
anläggningar för slutlig förvaring av använt kärnbränsle.
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Boverket
Statens Planverk bildades 1967 som central förvaltningsmyndighet
för ärenden inom plan- och byggnadsväsendet när Byggnadsstyrelsen delades. Planverket hade en viktig roll under den fysiska
riksplaneringen. Den 1 juli 1988 bildades Plan- och bostadsverket i
Stockholm genom en sammanslagning av Bostadsstyrelsen och
Statens Planverk. Verket flyttade till Karlskrona 1989 och bytte
namn till Boverket 1 januari 1991 (SOU 2009:57, s. 42).
Boverkets totala resurser minskade under perioden 1998–2003
med 15 procent. Resurserna krympte även under perioden 1996–98
och då med nära 15 årsarbetskrafter. Den ökning som har skett
efter år 2001 kan till största delen hänföras till politikområdet
Miljöpolitik som ianspråktog nära åtta procent av Boverkets
resurser år 2003. Verksamhetsgrenen Samhällsplanering och bebyggelseutveckling har fått vidkännas den kraftigaste resursnedskärningen. Denna verksamhetsgrens andel av Boverkets totala
resurser minskade med mer än tio procentenheter mellan 1998–
2004 (Riksrevisionen 2005, s. 73–74).
Regeringen
Efter Bostadsdepartementets nedläggning 1991 har ansvaret för
hushållningsbestämmelserna legat hos Miljödepartementet där det
fortfarande ligger. Vid Bostadsdepartementet ansvarade Enheten
för fysisk riksplanering för hushållningsbestämmelsernas hantering. Enheten och ansvaret flyttades 1991 till Miljödepartementet.
En viktig uppgift för enheten var handläggning av regeringens
tillåtlighetsprövning enligt 4 kap. NRL. Vid miljöbalkens ikraftträdande 1999 upplöstes enheten och arbetsuppgifterna fördelades
till andra enheter inom departementet. Ansvaret för hushållningsbestämmelserna placerades hos dåvarande Naturvårdsenheten,
numera Naturmiljöenheten.
Ansvaret för PBL har i olika omgångar varit placerade på Miljö-,
Inrikes- och Socialdepartementen. För närvarande ligger ansvaret
för PBL hos Näringsdepartementet.
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Lagstiftning

Hushållningsbestämmelserna i 2 och 3 kap. NRL arbetades in i 3
och 4 kap miljöbalken den 1 januari 1999. Bestämmelsernas lydelse
förändrades inte, men införandet medförde att bestämmelserna
kom att inordnas under miljöbalkens övergripande mål i 1 kap. MB.
I förarbetena (prop. 1997/98:45. s. 244–255) uttalades att
genom att bestämmelserna nu inarbetas i balken betonas miljöfrågornas betydelse i planeringen och vikten av att vi hushållar med
våra mark- och vattenområden samt att de ekologiska förutsättningarna beaktas vid alla beslut som rör ianspråktagande av markoch vattenområden. För att en ekologiskt hållbar utveckling ska
främjas i ett alltmer integrerat och internationaliserat samhälle
behövs bättre samordning och ökad samverkan mellan skilda
former av samhällsplanering. Hushållningsbestämmelserna har stor
betydelse i detta sammanhang genom att dels ge ledning för avvägningen mellan olika intressen vid konkurrens om mark- och vattenresurser, dels reglera de konflikter som kan uppkomma mellan
lokala intressen och riksintressen i sådana sammanhang.
Enligt 3 kap. 5 § PBL ska av översiktsplanen bland annat framgå
hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till och
samordna översiktsplanen med relevanta nationella och regionala
mål, planer och program av betydelse för en hållbar utveckling
inom kommunen. Bestämmelsen infördes den 2 maj 2011.
I förarbetena (prop. 2009/10:170, s. 170) uttalade regeringen att
översiktsplanen behöver grundas på omvärldsanalyser och mål för
utvecklingen i ett nationellt, regionalt och mellankommunalt perspektiv för att kunna ge vägledning för olika typer av beslut. Lagstiftningen bör ge stöd för en mer visionär och strategisk översiktsplan som tar hänsyn till och samordnar med överordnade, för
kommunen relevanta, nationella, regionala och mellankommunala
mål, planer, program och strategier. Sambanden mellan översiktsplanen och t.ex. regionala tillväxt- och utvecklingsprogram, länsplaner för transportinfrastruktur, de transportpolitiska målen,
miljökvalitetsmålen och regionala klimat- och energistrategier bör
tydliggöras. Därigenom kan översiktsplanen utvecklas till ett
sektorsövergripande och strategiskt instrument för kommunens
långsiktiga utveckling av den fysiska planeringen och även fungera
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som en plattform för kommunens medverkan i bl.a. den regionala
utvecklingsplaneringen.
Den 1 september 2014 infördes bestämmelser 4 kap. 10 § MB
om att havsplaner ska finnas för vart och ett av havsområdena
Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet.
Enligt regeringen (prop. 2013/14:186, s. 10) är en långsiktig
fysisk planering av havet det främsta verktyget för att avgöra hur
nyttigheterna och utrymmet i havet ska fördelas. Införandet av ett
system för havsplanering kommer att bidra till en ökad kunskap
om och överblick över havsområdena, vilket kommer att ge både
kommunerna och staten bättre underlag för sin planering och bidra
till att intressekonflikter av olika slag kan begränsas. Detta innebär
att havsplanering kan bli en viktig del i en effektiv havsförvaltning
som bidrar till en långsiktigt hållbar utveckling genom att man i
sådan planering även kan väga in lokal, regional, nationell och
global nytta och skada av viss användning av områdena. En samlad
havsplanering väntas spela en viktig roll för att maximera
förutsättningarna för att olika intressen ska kunna samexistera i
havsområdena.
Enligt havsplaneförordningen (2015:400) som trädde i kraft den
15 juli 2015 är huvudsyftet med planeringen att tydliggöra hur olika
havs- och kustområden kan användas, vilket bl.a. underlättar för de
aktörer som bedriver eller avser att bedriva verksamhet i dessa
områden. Havsplanen ska redovisa vilka områden som är av riksintresse enligt 3 kap. MB och andra allmänna intressen av väsentlig
betydelse, och är en ny form av tvärstatlig fysisk planering där
statens ställningstaganden med avseende på riksintressen kommer
att vara vägledande för kommunernas planering. Enligt Havs- och
vattenmyndigheten berörs 65 kommuner av havsplaneringen.
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Långsiktiga tendenser i samhällsutvecklingen

Boverket har i Vision för Sverige 2025 (Boverket 2012a) identifierat
och fokuserat på fyra så kallade megatrender – klimatförändringar,
globalisering, urbanisering och digitalisering. Begreppet megatrender används av många forskare för att illustrera en utveckling
som inte är tillfällig. Trenderna kan grupperas och benämnas på
olika sätt, men oftast är det samma fenomen som fångas in.
Boverkets urval grundar sig på studier av flera omvärldsanalyser
och på resultat från diskussioner under seminarier med nationella
myndigheter och organisationer. Dessa fyra har samtidigt betydelse
för de strukturella fysiska förändringarna i samhällsutvecklingen.
Klimatförändringar måste vi alla förhålla oss till för att nå en
hållbar samhällsutveckling. Det är nödvändigt att använda samhällsplaneringen som ett verktyg för att begränsa utsläppen av växthusgaser och för att kunna möta de förändringar som följer av det
ändrade klimatet. Det är också nödvändigt att säkerställa att strategiska beslut i den fysiska planeringen inte försämrar förutsättningarna att klara beslutade miljökvalitetsmål och generationsmål.
Ökad nederbörd, stigande havsnivåer, fler väderrelaterade kastrofer
och en förhöjd årsmedeltemperatur får direkta konsekvenser för
samhällsplaneringen.
Globalisering innebär att världen krymper genom ett ökat utbyte när det gäller handel, personresor och information. Städer,
tätorter, regioner och länder ingår i ett sammanhang där de ömsom
kompletterar varandra och ömsom är varandras konkurrenter.
Likaså bygger industrins produktion på ett välutvecklat globalt nätverk, vilket bland annat ställer stora krav på transportinfrastrukturen.
Urbanisering pågår i hela världen och människor söker sig till
städer och särskilt till städer som redan är stora. I såväl industriländer som utvecklingsländer kan vi se en mycket snabb urbanisering, som innebär att hälften av jordens befolkning kommer att bo i
städer år 2050. För Sveriges del beräknar Boverket att de flesta bor i
de tre storstadsregionerna, där cirka 70 procent av folkökningen
sker. År 2050 har storstadsregionerna dessutom förtätats och innehåller flera städer med egna kärnor. När allt fler vill bo i staden
behöver mycket byggas ut och det krävs en effektiv planering av
hållbara städer på många nivåer för att kunna möta behoven. Täta,
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energieffektiva städer med god tillgång på kollektivtrafik kommer
att utvecklas.
Vid sidan av urbaniseringen minskar befolkningen i andra delar
av landet, dock inte alls lika snabbt som befolkningen ökar i tillväxtområden. Minskande befolkning ställer även det krav på god
planering. På 25 års sikt kommer hälften av landets kommuner att
öka sin befolkning, medan resterande kommuner kommer att
minska sin folkmängd. De 10 kommuner som i dag har den
svagaste befolkningsutvecklingen – alla i Norrlands inland – väntas
tappa 30 procent av sin befolkning under den närmaste 20-årsperioden (SOU 2015:59, s. 275)
Digitaliseringen har utvecklats i mycket snabb takt under de
senaste decennierna. Genom en digitaliserad värld rör sig information blixtsnabbt och människor kan följa händelser i realtid som
inträffar runtom i världen. Vi kan enkelt nå varandra utan att träffas
och vi kan vara närvarande oavsett avstånd genom att vara uppkopplade. Vårt vardagsliv och våra rörelsemönster förändras. Samhället måste anpassas till de nya behoven av snabb uppkoppling och
nya former för samvaro som påverkar hur man arbetar, studerar
och lever sitt liv. Medborgare och offentliga institutioner kommunicerar alltmer med varandra digitalt, vilket påverkar synen på de
administrativa gränserna och vem exempelvis en enskild kommun
eller ett landsting vänder sig till.
Med megatrenderna följer ändrade livs- och produktionsmönster, som ställer nya krav på exempelvis planering av transportsystemen, tillväxtinsatser och välfärdstjänster. Städer och regioner
konkurrerar med varandra oberoende av landsgränser för att locka
till sig företag och välutbildad arbetskraft i syfte att kunna öka sin
tillväxt. Den regionala nivån har därmed fått en annan betydelse i
sammanhang där enskilda kommuner anses vara för små såväl geografiskt som befolkningsmässigt och där nationalstaten kan anses
vara för stor. Regionernas utveckling påverkas av den mellanstatliga
nivån, som EU och andra sammanslutningar, och regionerna är ofta
direkta samtalspartners med bland annat EU (SOU 2015:59,
s. 272–274).
Framtidskommissionen, som tillsattes av regeringen, har i sin
slutrapport (Ds 2013:19, s. 243) identifierat ett antal utmaningar
för Sverige med sikte på 2020 och 2050. Utmaningarna har också
sin utgångspunkt i pågående samhällsförändringar eller mega-
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trender som kommissionen har kunnat observera. Dit hör bland
annat hållbar tillväxt, demografisk utveckling samt migration och
integration. En särskild utmaning handlar om att hitta bättre sätt
att värdera och förvalta vårt naturkapital och de ekosystemtjänster
som vi är beroende av. Det som uppfattas som gratis överkonsumeras ofta, och det gäller i hög grad naturresurser av olika slag. Ett
viktigt skäl till det är att värdet av naturtillgångarna inte synliggörs
i tillräcklig utsträckning. Det är viktigt att människan brukar
jordens resurser på ett sätt som inte riskerar att utarma ekosystemen och välfärden.
Enligt kommissionen är målet en hållbar tillväxt och att utvecklas mot en grön ekonomi – en ekonomi som förmår fortsätta generera resurser som ökar det ekonomiska välståndet och det mänskliga välbefinnandet samtidigt som miljörisker och förbrukningen av
naturkapital och ändliga naturresurser reduceras.

10.2

EU-lagstiftning, internationell lagstiftning och
internationella överenskommelser

Enligt direktivet bör utredningens förslag till system för hushållning med mark och vatten även vara anpassat efter de behov och
krav som följer av EU-lagstiftning eller internationell lagstiftning
och internationella överenskommelser.
Lagstiftning och överenskommelser av internationell art från
tiden före 1987 när NRL trädde i kraft fanns som underlag redan
för arbetet med hushållningsbestämmelserna. Exempel är Ramsarkonventionen (SÖ 1975:76) om skydd för våtmarker, Konvention
(SÖ 1971:40) om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering
(CERD), Konvention (SÖ 1971:42) om mänskliga och politiska
rättigheter (ICCPR), och UNESCO:s världsarvskonvention som
antogs 1972.
Sedan dess har internationell lagstiftning och internationella
överenskommelser som kan beröra mark- och vattenanvändningen
och fysisk planering ökat i omfattning.
Ett antal EU-direktiv av större betydelse för frågorna har genomförts i svensk lagstiftning. Några exempel är Fågeldirektivet
(79/409/EEG) och Habitatdirektivet (2/43EEG) om god bevarandestatus i fråga om naturliga livsmiljöer för vilda levande djur och
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växter som har betydelse för gemenskapen som infördes i 7 kap.
och 4 kap. MB. Havsplaneringsdirektivet (2014/89/EU) om krav på
havsplanering infördes i 4 kap. MB och Havsmiljödirektivet
(2008/56/EG) om förvaltning av kvaliteten på havsmiljön infördes i
havsmiljöförordningen (2010:1341). Vattendirektivet (2000/60/EG)
om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön infördes i 5 kap MB.
Sverige har ställt sig bakom EU:s rekommendation
(2002/413/EG) om integrerad kustzonsförvaltning (ICZM).
EU:s förordning (347/2013) om riktlinjer för transeuropeiska
energiinfrastrukturer anger att EU-projekt ska prioriteras i den
nationella prövningen.
Genom medlemskapet deltar Sverige i EU:s gemensamma jordbruks- och fiskeripolitik.
Inom EU finns också flera program och strategier som kan ha
betydelse för hushållningen med mark och vatten. Exempel är EU:s
strategi för hållbar utveckling, EU:s strategi för biologisk mångfald
till 2020, EU:s strategi för Östersjön, EU:s sjunde miljöhandlingsprogram, Färdplanen för ett resurseffektivt Europa , Råvaruinitiativet, och Europa 2020 om tillväxt.
På FN-nivå finns bl.a. Havsrättskonventionen (SÖ 2000:1) som
reglerar avgränsningen mellan ländernas maritima zoner och Konvention (SÖ 1993:77) om biologisk mångfald som bl.a. innebär
åtaganden om bevarande av och hållbart nyttjande av biologisk
mångfald. Här finns även Urfolksdeklarationen om urfolkens
rättigheter och ILO:s konvention nr 169 med ett antal bestämmelser och åtaganden till skydd för ursprungsfolken. Dessa har ännu
inte ratificerats av Sverige.
Några av Europarådets konventioner är av intresse, bl.a. Europeiska landskapskonventionen om att skydda, förvalta och planera
landskapet, Maltakonventionen om om skydd av det arkeologiska
kulturarvet, Granadakonventionen om skydd av Europas arkitekturarv och Ramkonventionen till skydd för nationella minoriteter.
På regional nivå finns bl.a. överenskommelser inom HELCOM
och OSPAR som avser åtaganden att skydda vissa områden i
Östersjön och Västerhavet.
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Den fysiska riksplaneringen sågs som ett medel att nå de välfärdspolitiska målen, bl.a. främjad ekonomisk tillväxt, de regionalpolitiska målen och miljövårdspolitikens mål. (SOU 1971:75, s. 26–
27). Riktlinjerna för den fysiska riksplaneringen införlivades i naturresurslagens hushållningsbestämmelser. Som framgår av kap. 4 är det
övergripande syftet med de nu gällande hushållningsbestämmelserna
att främja en hållbar utveckling. Hushållningsbestämmelserna ska
kunna utgöra ett instrument för samlade bedömningar i samhällsplaneringen för en hållbar utveckling där mark, vatten och fysisk
miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, kulturell och
samhällsekonomisk synpunkt god hushållning tryggas.
Myndigheternas arbete för att främja en hållbar utveckling
bedrivs i dag till stora delar inom ramen för det mål- och resultatstyrningssystem som regeringen sedan 1990-talet använder för att
styra myndigheterna. En idealtypisk mål- och resultatstyrning
innebär att uppdragsgivaren försöker styra sina utförare genom att
ange mål – avsedda resultat – som de ska uppnå. I denna idealtypiska beskrivning antas således uppdragsgivaren helt och hållet
lämna till utföraren att bestämma medel för att nå målen, alltså en
mycket långt gången delegering. I resultatstyrning tänks sedan
uppdragsgivaren få information om resultaten. I den idealtypiska
resultatstyrningen bryr sig huvudmannen inte om hur olika resultat
nås (SOU 2007:75, s. 57).
Riksdagen och regeringen har beslutat ett antal nationella mål
för olika utgiftsområden och politikområden. Regeringen ger myndigheter, ofta länsstyrelserna, i uppdrag att konkretisera målen och
att utforma och utföra åtgärder som ska bidra till att nå målen. Åtgärder som har betydelse för planeringen av mark- och vattenanvändningen behöver hanteras i kommunernas översiktsplaner.
Enligt regeringen påverkar samhällsplaneringen och byggandet
förutsättningarna för naturresurshushållning, klimatpåverkan, hållbart
nyttjande av ekosystemtjänster, liksom förutsättningarna för en hållbar utveckling och tillväxt i alla delar av landet. En sektorsövergripande dialog och samverkan mellan olika aktörer inom och mellan
lokal, regional och nationell nivå är viktig för en medveten och långsiktigt hållbar samhällsplanering. (Skriv. 2013/14:145, s. 31)
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Enligt 3 kap. 5 § PBL ska av översiktsplanen bland annat framgå
hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till och
samordna översiktsplanen med relevanta nationella och regionala
mål, planer och program av betydelse för en hållbar utveckling
inom kommunen. I förarbetena till bestämmelsen anges följande.
I denna punkt regleras kommunens skyldighet att i översiktsplanen
redovisa hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn
till och samordna översiktsplanen med nationella och regionala mål,
planer och program av betydelse för en hållbar utveckling inom kommunen. Detta innebär att sambanden mellan översiktsplanen och t.ex.
regionala tillväxt- och utvecklingsprogram, länsplaner för transportinfrastruktur, de transportpolitiska målen, miljökvalitetsmålen och
regionala klimat- och energistrategier bör redovisas i planen. Det kan
också finnas mål, planer och program som avser elektronisk infrastruktur, avfallshantering, kollektivtrafikförsörjning eller jämställdhet
och integration som har betydelse för kommunens hållbara utveckling
och därmed bör redovisas. (Prop. 2009/10:170, s. 419)

Utredningen har identifierat ett antal samhällsintressen som i dag
inte regleras med stöd av bestämmelserna i 3 kap. miljöbalken och
som kan vara av behov av sådan reglering. I följande avsnitt lämnas
en kort beskrivning av dessa intressen, de nationella mål som gäller
för intressena och de åtgärdsuppdrag som lämnats till länsstyrelserna.
10.3.1

Miljömålsarbetet

I april 1999 beslutade riksdagen (prop. 1997/98:145, bet.
1998/99:MJU6, rskr. 1998/99:183) i enlighet med regeringens
förslag om följande riktlinjer för samhällsplaneringen.
De nationella miljökvalitetsmålen skall, tillsammans med övriga nationella mål, vara vägledande för fysisk planering och samhällsbyggande.
Genom samverkan över sektorsgränserna i samhällsplaneringen skall
statliga och kommunala myndigheter främja en ekologiskt hållbar
utveckling med en god livsmiljö för alla. (Prop. 1997/98:145, s. 321)

Boverket studerade i en rapport (Boverket 2012c) hur miljökvalitetsmålen hanterades i kommunernas översiktsplanering vid en
genomgång av samtliga översiktsplaner som antogs under åren
2005–2010 och som fortfarande var gällande i september 2011.
Följande resultat redovisades.
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 I en tiondel av översiktsplanerna var miljökvalitetsmålen fullt
ut integrerade i och utgjorde utgångspunkt för ställningstagandena i översiktsplanen och inte enbart i miljökonsekvensbeskrivningen.
 I en tiondel av översiktsplanerna fanns inte miljökvalitetsmålen med alls.
 Nära hälften av kommunerna hade behandlat miljökvalitetsmålen mer ingående i översiktsplanen eller i miljökonsekvensbeskrivningen, med beskrivning av hur miljökvalitetsmålen
beaktas genom hänvisning till ställningstaganden och åtgärdsförslag i översiktsplanen.
 En fjärdedel av kommunerna informerar endast om miljökvalitetsmålen i översiktsplanen.
Boverket konstaterar i rapporten att de exempel på planer som
presenteras i rapporten visar att det är fullt möjligt att göra miljökvalitetsmålen till en del av strategi- och planarbetet i översiktsplaneringen utan att det kräver några ytterligare resurser. Det är
dock uppenbart att det behövs mer underlag för att kommunerna
ska kunna samordna översiktsplanen med miljökvalitetsmålen,
eftersom de anses svåra att arbeta med.
I en senare rapport anger Boverket att flertalet kommuner upplever svårigheter i att hantera de nationella målen och flera översiktsplaner brister i sin beskrivning och hantering av dessa. En
tydligare nationell beskrivning av målen efterfrågas liksom ett
bättre stöd från länsstyrelserna i arbetet med att ta ställning till
vilka mål som är väsentliga att hantera på lokal nivå (Boverket
2014c, s. 36).
Nationella mål
Målen för miljöpolitiken är strukturerade i miljömålssystemet enligt
följande.
Generationsmålet är det övergripande målet som är att till nästa
generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är
lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför
Sveriges gränser.
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16 miljökvalitetsmål anger det tillstånd i den svenska miljön som
miljöarbetet ska leda till. Målen är Begränsad klimatpåverkan, Frisk
luft, Bara naturlig försurning, Giftfri miljö, Skyddande ozonskikt,
Säker strålmiljö, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag,
Grundvatten av god kvalitet, Hav i balans samt levande kust och
skärgård, Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap, Storslagen fjällmiljö, God bebyggd miljö samt Ett rikt växtoch djurliv (prop. 1997/98:145, bet. 1998/99: MJU6, rskr.
1998/99:183; prop. 2004/05:150, bet. 2005/06:MJU3, rskr.
2005/06:48; prop. 2008/09:162, bet. 2008/09:MJU28, rskr.
2008/09:300 och prop. 2009/10:155, bet. 2009/10:MJU25, rskr.
2009/10:377).
Etappmål som beslutas av regeringen och som anger de samhällsomställningar som är viktiga steg för att nå miljökvalitetsmålen
och generationsmålet. (prop. 2009/10:155, bet. 2009/10:MJU25,
rskr. 2009/10:377). Hittills har 24 etappmål presenterats (prop.
2009/10:155, bet. 2009/10:MJU25, rskr. 2009/10:377; Ds 2012:23;
dnr M2013/1740; dnr M2013/2682 och dnr M2014/593).
(Se även avsnitt 10.1.3)
Två av målen för friluftslivspolitiken är tillgång till natur för friluftslivet och att friluftslivet bidrar till en hållbar landsbygdsutveckling och regional tillväxt (skr. 2012/13:51, bet. 2012/13:KrU4, rskr.
2012/13:278).
Länsstyrelsernas uppdrag
Länsstyrelserna ska enligt 5a § länsstyrelseinstruktionen (2013:815)
verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås och ska vid behov föreslå
åtgärder för miljöarbetets utveckling. Länsstyrelsen ska särskilt
1. samordna det regionala mål- och uppföljningsarbetet,
2. utveckla, samordna och genomföra regionala åtgärdsprogram
med bred förankring i länet för att nå generationsmålet och
miljökvalitetsmålen,
3. stödja kommunerna med underlag i deras arbete med generationsmålet och miljökvalitetsmålen, och
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4. verka för att generationsmålet och miljökvalitetsmålen får
genomslag i den lokala och regionala samhällsplaneringen samt
bidra till att de beaktas i det regionala tillväxtarbetet.
Vidare har länsstyrelserna enligt regleringsbrevet för 2015 i uppdrag att
 Samordna och leda det regionala arbetet med att förverkliga
regeringens politik avseende naturvård, biologisk mångfald,
friluftsliv, vilt och rovdjur. (Uppdrag nr 54)
 Samordna och leda det regionala arbetet med att förverkliga
regeringens friluftslivspolitik där allemansrätten är en grund
för friluftslivet. Betona arbete med tätortsnära natur och
genomföra insatser för att friluftslivsmålen ska få ökat
genomslag inom bl.a. samhällsplanering, utvecklings- och tillväxtarbete samt naturvårdsarbete. (Uppdrag nr 63)
 Arbeta med restaurering och återskapande av våtmarker i och i
anslutning till odlingslandskap. Arbetet innebär bl.a. att utveckla planeringsunderlag över områden som är lämpliga för
våtmarksinsatser. (Uppdrag nr 61)
10.3.2

Ekologiskt värdefulla strukturer

Utgångspunkten för den fysiska riksplaneringen var att hushållningen med mark- och vatten ska ske med ett långsiktigt perspektiv
och baseras på en ekologisk grundsyn (prop. 1985/86:3, s. 17).
Departementschefen anförde att
Det är ekologiska, sociala eller samhällsekonomiska intressen av mer
långsiktigt karaktär ”som behöver få stöd av bestämmelser i en
naturresurslag så att de får tyngd i avvägningssammanhang”. (Prop.
1985/86:3, s. 14)

Miljömålsberedningen (M 2010:04) har redovisat förslag till strategier för långsiktigt hållbar markanvändning och för en sammanhållen och hållbar vattenpolitik med syfte att nå generationsmålet
och miljökvalitetsmålen (SOU 2014:50, s. 15).
Långsiktigt hållbar markanvändning är enligt beredningen ”en
markanvändning som gör att vi når våra miljökvalitetsmål och kan
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få viktiga ekosystemtjänster” (SOU 2013:43, s. 47). En långsiktigt
hållbar markanvändning är
en markanvändning som säkerställer viktiga ekosystemtjänster. För att
uppnå en hållbar vattenpolitik är det också viktigt att utgå från ekosystemen och deras värden. Viktiga aspekter är ekosystemens förmåga
att klara av framtida förändringar och att synliggöra värdet av
ekosystemtjänster. (SOU 2014:50, s. 59)

Enligt regeringen bör regionala handlingsplaner för grön infrastruktur tas fram i samarbete mellan berörda landskapsaktörer som
t.ex. markägare, brukare, myndigheter, ideella organisationer och
andra relevanta aktörer på lokal och regional nivå. Syftet med
planerna är att identifiera naturområden, biotoper, strukturer och
element i landskapet som skapar ett ekologiskt sammanhang i landskapet och som utgör förutsättningen för att bevara landskapets
biologiska mångfald och främja ekosystemtjänster. Befintliga
instrument, information och frivilliga insatser är viktiga grunder
för bevarandet. Handlingsplanerna ska baseras på geografisk information där ingående delar klassificeras och behovsanalyseras
avseende lämplig brukningsmetod, skötsel, skydd, bevarande eller
restaurering (prop. 2013/14:141, s. 98).
Nationella mål
Enligt riksdagens beslut innebär miljökvalitetsmålet Ett rikt växtoch djurliv att den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas
på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer.
Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och
processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor ska
ha tillgång till en god natur- och kultur miljö med rik biologisk
mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd (prop.
2004/05:150, bet. 2005/06:MJU3, rskr. 2005/06:49).
Miljökvalitetsmålet Ett rikt växt- och djurliv preciseras så att
med målet bl.a. avses att ekosystemen har förmåga att klara av störningar samt anpassa sig till förändringar, som ett ändrat klimat, så
att de kan fortsätta leverera ekosystemtjänster och bidra till att
motverka klimatförändringen och dess effekter samt att det finns
en fungerande grön infrastruktur, som upprätthålls genom en kom-
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bination av skydd, återställande och hållbart nyttjande inom sektorer, så att fragmentering av populationer och livsmiljöer inte sker
och den biologiska mångfalden i landskapet bevaras (Ds 2012:23).
Länsstyrelsernas uppdrag
Länsstyrelserna har enligt regleringsbrevet för 2015 i uppdrag att ta
fram regionala handlingsplaner för grön infrastruktur. Handlingsplanerna bör utformas så att de kan användas som planeringsunderlag i den fysiska planeringen enligt plan- och bygglagen
(2010:900) samt övriga infrastrukturlagar.
10.3.3

Klimatarbetet

Frågor om åtgärder för att begränsa klimatpåverkan och om klimatanpassningsåtgärder behandlades av regeringen i proposition
(2008/09:162) En sammanhållen klimat- och energipolitik – Klimat.
I propositionen säger regeringen bl.a. att samhällsplaneringen är ett
verktyg som har betydelse för om den samhällsstruktur som utvecklas kommer att möjliggöra ett resurs- och koldioxidsnålt samhälle eller förstärka fossilberoendet. Kommunerna har stor möjlighet att påverka samhällsplaneringen genom att de har ansvaret för
planering av mark- och vattenanvändning på lokal nivå. Kommunernas möjlighet att styra lokaliseringen av ny bebyggelse görs i
första hand genom översiktsplaneringen. Det är i denna process
särskilt viktigt att översiktsplanens effekter på energi- och transportbehovet, och därmed klimatpåverkande utsläpp, analyseras
innan planen antas eller ändras.
Det är enligt propositionen angeläget att samordningen mellan
olika nivåer och sektorer på kommunal, regional och nationell nivå
utvecklas för att nå en mer integrerad samhällsplanering med en
helhetssyn på bebyggelse och infrastruktur.
Klimatförändringarna kan komma att påverka förutsättningarna
för hushållningen med naturresurser betydligt i framtiden. Ökad
värme och ökad nederbörd kommer enligt propositionen medföra
ett antal effekter som har betydelse för användningen av mark- och
vatten (prop. 2008/09:162, s. 159–161). Några exempel är
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 havsnivåhöjning
 ökade översvämningsrisker
 ökade skred- och rasrisker
 bättre förutsättningar för jordbruk och skogsbruk
 ändrade förutsättningar för ekosystem
 ändrade förutsättningar för rennäring
 ändrade förutsättningar för dricksvattenförsörjning
 ändrade förutsättningar för turism
 ändrade förutsättningar för fiske
Utredningen konstaterar att de angivna effekterna kan antas påverka förutsättningarna för att tillämpa hushållningsbestämmelserna beträffande flera av de allmänna intressen som anges i 3 och
4 kap. MB.
Enligt regeringens bedömning i propositionen behöver arbetet
med anpassning till ett förändrat klimat i Sverige stärkas och samordnas, både på central och regional nivå. Arbetet måste genomsyra
hela samhället och integreras i sektorsansvaret.
I Klimat- och sårbarhetsutredningens betänkande som låg till
grund för propositionen anfördes också att en hänsynsfull fysisk
planering i tillrinningsområden för vattentäkter är en mycket viktig
och grundläggande faktor för dricksvattnets säkerhet. Bland annat
bör man ta hänsyn till utvecklingen inom jord- och skogsbruk, liksom jord- och skogsbruket bör ta hänsyn till dricksvattentäkter.
Det finns skäl att förtydliga detta och även att ge möjlighet att
klassa viktiga vattenförekomster som riksintressen (SOU 2007:60,
s. 282)
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Nationella mål
Enligt riksdagens beslut innebär miljökvalitetsmålet Begränsad
klimatpåverkan att halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på
en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet
inte blir farlig. Målet ska nås på ett sådant sätt och i en sådan takt
att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen
säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras.
Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att detta
globala mål kan uppnås (prop. 1997/98:145 s. 162 ff, bet.
1998/99:MJU6, rskr.1998/99:183).
Miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan preciseras så att
med målet avses:
 Den globala ökningen av medeltemperaturen begränsas till
högst 2 grader Celsius jämfört med den förindustriella nivån.
Sverige ska verka internationellt för att det globala arbetet
inriktas mot detta mål.
 Sveriges klimatpolitik utformas så att den bidrar till att koncentrationen av växthusgaser i atmosfären på lång sikt stabiliseras på nivån högst 400 miljondelar koldioxidekvivalenter
(ppmv koldioxidekvivalenter) (prop. 2008/09:162 s. 27, bet.
2008/09:MJU28, rskr. 2008/09:300).
Länsstyrelsernas uppdrag
Länsstyrelserna ska enligt 5 § 8 länsstyrelseinstruktionen samordna
arbetet på regional nivå med anpassningen till ett förändrat klimat.
Vidare har länsstyrelserna enligt regleringsbrevet för 2015 i uppdrag (uppdrag nr 40) att med ett långsiktigt perspektiv samordna
och leda det regionala arbetet med att förverkliga regeringens
politik avseende energiomställning, minskad klimatpåverkan och
klimatinvesteringar.
Inom ramen för uppdraget ska länsstyrelserna:
– ha en aktiv dialog med och främja samordning mellan aktörer i
regionen för att bidra till effektiva åtgärder och synergieffekter
mellan olika aktörers åtgärder för att nå klimat- och energimålen
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– genomföra insatser så att klimat- och energimålen får ökat
genomslag inom olika sakområden såsom miljöprövning och
tillsyn, den lokala och regionala samhällsplaneringen, regionalt
utvecklings- och tillväxtarbete samt infrastrukturarbete.
10.3.4

Dricksvattenförsörjning

Frågan om områden med såväl grundvatten som ytvatten av
intresse för dricksvattenförsörjningen har diskuterats under lång
tid. I SOU:1979:54, hushållning med mark & vatten 2, Del 1 Överväganden, angavs att eftersom kvalitetskraven på hushållsvatten är
mycket höga måste särskild vikt läggas vid vården av sådana vatten
som utnyttjas som råvattentäkter (s.138). I merparten av landets
avrinningsområden finns inte sådana problem att särskilda planeringsåtgärder är motiverade. Inom vissa områden är dock vattenproblemen så komplicerade att långsiktiga och planmässiga åtgärder för vård och utnyttjande av vattenresurserna är angelägna. I
dessa områden är det önskvärt att åtgärdsprogram upprättas och
samordnas med den fysiska planeringen. I ett begränsat antal av
dessa avrinningsområden är problemen av sådan art och omfattning
att ett mer direkt planeringsarbete torde bli nödvändigt (s. 140).
I regeringens proposition 1980/81: 183, Fortsatt fysisk riksplanering, anges på s. 34–35 att problem beträffande vattenhushållningen börjar bli allt mer påtagliga i vissa områden i landet.
Departementschefen uttalade bl.a. följande
För egen del anser jag att det är angeläget att planmässiga åtgärder
vidtas för vård och utnyttjande av vattenresurserna främst inom de
områden jag nyss nämnde. Formerna för vattenplanering och hur
sötvattenfrågorna närmare bör behandlas i den fortsatta fysiska riksplaneringen bör emellertid behandlas samlat i samband med beredningen av vattenplaneringsutredningens betänkande. Redan i det här
sammanhanget vill jag dock slå fast att statsmakterna liksom hittills i
den fysiska riksplaneringen bör ha ett ansvar för att ställa upp riktlinjer
förhushållningen med sådana vattentillgångar som är av särskilt
intresse från rikssynpunkt.

I förarbetena till ÄPBL (prop. 1985/86:1, s. 125–126) anges att
många beslut om markanvändning i hög grad påverkar de framtida
möjligheterna att utnyttja vattenområden eller grundvattentillgångar för olika ändamål. En konsekvens härav är att planeringen
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av mark och planeringen av vatten inte bör ses som av varandra
oberoende uppgifter. Planeringen av mark och vatten måste i stället
så långt som möjligt integreras och arbetet hela tiden bedrivas så att
de förutsättningar och begränsningar kan beaktas som föranleds av
denna ömsesidiga påverkan. Det förefaller därför praktiskt och
lämpligt att översiktsplanen också ska omfatta användningen av
vattenområdena i kommunen. Planarbetet bör alltså även omfatta
vattenområdena. Vidare bör översiktsplanen kunna ge de riktlinjer
för prioritering och avstämning mellan skilda intressen som förhållandena kräver.
Enligt regeringens direktiv till Dricksvattenutredningen
(L 2013:02) är dricksvattenförsörjningen tillsammans med övrig
livsmedelsförsörjning, infrastrukturen för elförsörjning, elektronisk kommunikation och betalningssystem, grundläggande förutsättningar för samhällets funktionalitet. Ett bortfall eller en allvarlig störning i den allmänna dricksvattenförsörjningen kan ensamt
eller tillsammans med motsvarande händelser i andra verksamheter
leda till att en kris uppstår i samhället. Samtidigt är en fungerande
allmän dricksvattenförsörjning i sig en förutsättning för att kunna
hantera många andra kriser. Mot bakgrund härav är beredskapen att
motstå och hantera allvarliga störningar inom dricksvattenförsörjningen en betydelsefull del av samhällets planeringsarbete i fråga
om olyckor och kriser (Dir. 2013:75, s. 2).
I ramdirektivet för vatten slås fast att medlemsländerna ska
identifiera och övervaka sådana vattenförekomster som används för
dricksvattenuttag eller kan komma att användas för framtida
dricksvattenuttag. Medlemsstaterna ska se till att dessa vattenförekomster uppfyller de miljökvalitetsnormer som följer av ramdirektivet och att vattnet efter att det renats enligt det vattenreningssystem som används, uppfyller de kvalitetsparametrar som anges i
dricksvattendirektivet, och att råvattnets kvalitet inte försämras
(Dir. 2013:75, s. 4).
Miljömålsenkäten från Boverket under åren 2006–2009 visade
att endast hälften av Sveriges kommuner då hade en aktuell lokal
plan eller ett program för dricksvattenförsörjningen. Majoriteten av
planerna fokuserade på den aktuella situationen och hade inte tagit
hänsyn till framtida demografiska förändringar eller klimatpåverkan
(Dir. 2013:75, s. 8).
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Genom att inrätta ett vattenskyddsområde kan en vattenförekomst med betydelse som nuvarande eller framtida vattentäkt
särskilt skyddas genom föreskrifter som begränsar verksamhet
inom området. Vattenskyddsområden inrättas med stöd av 7 kap.
miljöbalken. Vattenskyddsområden kan bildas på initiativ av bland
annat länsstyrelse eller kommun vilka också beslutar om områdets
fastställande. Det framgår inte när det är lämpligt att länsstyrelsen
respektive kommunen beslutar om inrättande av vattenskyddsområden. Dessa omständigheter skulle kunna leda till att processen
med att inrätta vattenskyddsområden fördröjs och att områden inte
skyddas i tillräcklig omfattning. För att skapa ett långsiktigt skydd
är det även viktigt att ett skydd av dessa områden beaktas vid den
kommunala- och regionala planeringen. Ramdirektivet för vatten
ställer krav på att medlemsstaterna säkerställer att vattenförekomster som används eller kan komma att användas för framtida
uttag av dricksvatten får ett erforderligt skydd. De länsstyrelser
som är vattenmyndigheter har tagit fram åtgärdsprogram som
bland annat behandlar inrättandet av vattenskyddsområden (Dir.
2013:75, s. 11–12).
Flera miljökvalitetsmål är relevanta för att säkerställa en trygg
dricksvattenförsörjning; Grundvatten av god kvalitet, God bebyggd miljö, Levande sjöar och vattendrag, Ingen övergödning och
Giftfri miljö (Dir. 2013:75, s. 4).
Dricksvattenförsörjningen utgörs till hälften av ytvatten och till
hälften av grundvatten, varav cirka 50 procent av grundvattentäkterna förstärks med ytvatten (Dir. 2013:75, s. 5).
Nationella mål
Enligt riksdagens beslut innebär miljökvalitetsmålet Grundvatten av
god kvalitet att grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i
sjöar och vattendrag (prop. 2000/01:130, bet. 2001/02:MJU3, rskr.
2001/02:36).
Miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet preciseras så att
med målet avses bl.a. att grundvattnet är med få undantag av sådan
kvalitet att det inte begränsar användningen av grundvatten för allmän eller enskild dricksvattenförsörjning, att grundvattennivåerna
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är sådana att negativa konsekvenser för vattenförsörjning, markstabilitet eller djur- och växtliv i angränsande ekosystem inte uppkommer samt att naturgrusavlagringar av stor betydelse för dricksvattenförsörjning, energilagring, natur- och kulturlandskapet är
fortsatt bevarade.
Miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag preciseras så
att med målet avses att ytvattentäkter som används för dricksvattenproduktion har god kvalitet (Ds 2012:23).
Länsstyrelsernas uppdrag
Varje vattenmyndighet vid en länsstyrelse ska besluta en förvaltningsplan för vattendistriktet. Förvaltningsplanen för distriktet ska
bl.a. innehålla kartläggning av ytvattenförekomsternas lokalisering
och gränser, kartläggning av ekoregioner och typer av ytvattenförekomster samt kartläggning av grundvattenförekomsternas lokalisering och gränser. (5 kap. 1 § och Bilaga 1 förordning (2004:660) om
förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön).
10.3.5

Bostadsförsörjning

Bostadssituationen 1987
För att åtgärda bostadsbristen under första hälften av 1900-talet
genomfördes ett omfattande bostadsbyggande. Under rekordåren
1961–1975 byggdes det 1,4 miljoner bostäder i Sverige, 1 miljon av
dessa under det s.k. miljonprogrammet 1965–1974 (se avsnitt 3.1.1).
Det industriella byggandet och avsaknaden av nödvändiga kringinvesteringar medförde att kritiken växte mot monotoni och utarmning i de nya områdena. Samtidigt liberaliserades bostadsmarknaden för villor och bostadsrätter, och möjligheter till underskottsavdrag infördes. Kombinationen av dessa faktorer medförde att
problem med uthyrning i nyproduktionen uppstod redan 1968.
Bostadsbristen förbyttes på kort tid till bostadsöverskott med tomma lägenheter. Under 1970-talets första hälft ökade antalet tomma
lägenheter i miljonprogrammets hela bestånd. Efter 1972 sjönk
produktionen av flerbostadshus drastiskt och ökade först i slutet av
1980-talet. Under samma period minskade inflyttningen till stor-
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stadsområdena avsevärt i omfattning jämfört med perioden 1950–
1970 (se avsnitt 10.1.1).
Mot denna bakgrund genomfördes den fysiska riksplaneringen
och arbetet med den nya plan- och bygglagstiftningen. Det framgår
av förarbetena att regeringen inte väntade sig någon omfattande
nyproduktion av bostäder.
Hittills har byggnadslagens planformer använts huvudsakligen för att
ange tillkomsten av ny bebyggelse. Allt talar för att utvecklingen nu
resulterar i större eller mindre, successiva förändringar i den befintliga
miljön. Stadsförnyelsearbetet går i hög grad ut på detta. (Prop.
1985/86:1, s. 532).
Tyngdpunkten i den kommunala bostadsförsörjningsplaneringen
har på senare år förskjutits från nyproduktion till olika slags åtgärder
för att anpassa hela bostadsbeståndet till de behov och önskemål som
kan förutses. (Prop. 1985/86:1, s. 290)
Som framhålls i promemorian är ett viktigt skäl till att markkonsumtionen avtagit under senare år att byggandet av både bostäder
och arbetslokaler m.m. har minskat. (Prop. 1985/86:3, s. 53).

Dagens behov av bostadsbyggande
Bostadsbyggandet har sedan dess varierat över tid. Under åren
kring 1990 följde en ny våg av nybyggnation, nu i kölvattnet av avreglering av bankernas kreditgivning. Investeringarna i bostäder har
dock ända sedan den ekonomiska krisen under 1990-talet legat på
en förhållandevis låg nivå, både jämfört med tidigare och vid en
internationell jämförelse (Prop. 2013/14:126, s. 49).
Enligt Boverket befann sig Sveriges bostadsmarknad i balans
från ett makroekonomiskt perspektiv i början av 2000-talet (Boverket 2012d). Efterfrågan på bostäder ökade drastiskt under det
senaste decenniet beroende på stigande inkomster, låga räntor, låga
amorteringar och en under senare år rekordstor befolkningstillväxt
(Boverket 2014a).
I dag är bostadsbristen akut, särskilt i storstadsområdena och
andra tillväxtregioner. Enligt Boverkets bostadsmarknadsenkät
2015 (Boverket 2015a) bedömer 183 kommuner att det råder ett
underskott på bostäder på marknaden medan 27 kommuner uppger
att bostadsmarknaden kännetecknas av ett överskott. Balans på
bostadsmarknaden finns i 80 kommuner. Det finns framför allt ett
behov av billiga och små bostäder. 219 kommuner uppger att de har
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ett underskott på bostäder för ungdomar och 244 kommuner uppger att de har ett underskott på bostäder för nyanlända. 122 kommuner uppger att de har ett underskott på särskilda boendeformer
för äldre.
Skillnaden mellan balans och obalans blir störst vid en jämförelse av centralorten och övriga delar av kommunen. 230 av 287
kommuner bedömer att det finns ett underskott i centralorten,
medan endast 44 kommuner upplever att det råder balans och 13
kommuner bedömer att det finns ett överskott av bostäder. Utanför centralorterna är underskott inte lika vanligt. I 146 av kommunerna bedömdes marknaden vara i balans, medan 46 kommuner
uppger sig att ha ett överskott av bostäder utanför centralorten.
I 91 procent av kommunerna bedöms det finnas behov av nyproduktion av bostäder under de kommande fem åren. Kommuner
som inte upplever ett behov av nyproduktion har alla en befolkning
som underskrider 25 000 invånare och har ofta en negativ befolkningstillväxt.
Enligt Boverkets senaste prognos från oktober 2015 behöver
705 000 nya bostäder byggas fram till 2025, varav den större delen i
de tre storstadsregionerna. Till följd av att hushållstillväxten är särskilt hög i början av perioden är det totala byggbehovet fram till
2020 461 000 nya bostäder. Byggbehovet beräknas bl.a. utifrån prognosticerade demografiska förhållanden, och enligt Boverket är det
är inte säkert, eller kanske ens troligt, att bostadsefterfrågan kommer
att nå upp till det prognosticerade behovet. Hur stor efterfrågan blir
beror av hushållens ekonomi och en rad andra förhållanden (Boverket 2015b och www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-avboverket/nyheter/reviderad-prognos-for-byggbehovet-avbostader/).
Enligt regeringen ska bostadsbristen mötas med ett ökat bostadsbyggande. Regeringens målsättning är att det ska byggas minst
250 000 nya bostäder fram till 2020 (Prop. 2015/16:1, UO 18, s. 38).
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Ändrade förutsättningar för planering för bostadbyggande
Detta avsnitt bygger till stora delar på analysen i betänkandet Får
jag lov? Om planering och byggande (SOU 2005:77 del 1, s. 168–
169). Enligt utredningens mening är analysen i huvudsak giltig även
i dag.
Vid tiden för PBL:s ikraftträdande rådde en högkonjunktur i
Sverige och det offentliga påverkade bostadsbyggandet både genom
statliga bidrag och kraftiga räntesubventioner. Kommunens roll i
bostadsförsörjningen och bostadsbyggandet var stark och nära
förknippad med ett aktivt användande av instrumenten i PBL, såväl
när det gäller planläggning som bygglovsprövning. Bostadsförsörjningen sågs i plan- och bygglagspropositionen som en kommunal
angelägenhet.
Genom statsmakternas beslut år 1978 (prop. 1977/78:93, CU 28) skall
de kommunala bostadsförsörjningsprogrammen ge uttryck för en
samlad syn på behovet av nybyggnad, förnyelse och andra bostadsförsörjningsåtgärder. Lagen (1947:523) om kommunala åtgärder till
bostadsförsörjningens främjande m.m. har ändrats år 1984 (prop.
1983/84:41 bil.9, BoU 11, rskr 63, SFS 1984:35). Ytterligare ändringar
har nyligen föreslagits av regeringen (prop. 1984/85:142). Syftet med
ändringarna är att precisera det kommunala ansvaret för bostadsförsörjningen och att anpassa planeringen till de lokala behoven.
Bostadsförsörjningsplaneringen är alltså en lagfäst skyldighet för kommunerna, och planeringen skall bedrivas under öppna former så att den
blir föremål för offentlig debatt i kommunerna. Planeringen har en
god politisk förankring i kommunen till följd av föreskriften om att
kommunfullmäktige skall ta ställning till bostadsförsörjningsprogrammet. (Prop. 1985/86:1, s. 290).

Bostadspolitikens mål och medel har förändrats i flera avseenden
sedan dess. Statens stöd till bostadsbyggandet har sedan mitten av
1990-talet minskat kraftigt och tyngdpunkten förskjutits från
generella subventioner till mer selektiva stöd. Det kommunala
markinnehavet – som länge varit ett redskap för kommunen att påverka såväl bostadsbyggandets inriktning som de slutliga boendekostnaderna – har i allmänhet minskat. Enskilda exploatörer och
byggherrar har fått ett starkare inflytande och ett större ansvar för
bostadsbyggandet och tar i ökad omfattning initiativ till planläggning för ett visst område, köper in marken, bekostar eller driver
stora delar av detaljplaneläggningen samt uppför bostäderna.
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Stadsbyggandet under 1970- och 80-talen präglades i hög grad
av utbyggnad av nya, större sammanhängande bebyggelseområden.
Inte minst av miljöskäl inriktas tätortsutbyggnaden i dag alltmer
mot att förnya befintliga bebyggelseområden genom att förtäta, ta i
anspråk tidigare exploaterad mark eller omvandla tidigare verksamhetsområden eller ändra befintlig bebyggelse. Utbyggnaden innebär
därför ofta svåra avvägningar mellan motstående såväl enskilda som
allmänna intressen, till exempel när det gäller ianspråktagande av
parker och grönområden, varsamhet vid ändringar och skydd av
kulturvärden, önskemålen om en god miljökvalitet samt hantering
av översvämningsrisker och behov av sanering av förorenad mark.
Planläggningen initieras i dag allt oftare av enskilda exploatörer,
som även ofta svarar för tekniska delar av planarbetet. Då projekten
aktualiseras i den kommunala planeringsprocessen finns inte alltid
samma möjligheter som tidigare att föra en förutsättningslös
diskussion om målen och utgångspunkterna för planläggningen.
Genom att exempelvis bostadsbyggandet allt oftare sker på initiativ
av en enskild exploatör blir detaljplaneläggningen ofta inriktad mot
enskilda utbyggnadsprojekt med risk för att möjligheterna till helhetssyn blir sämre. Också när det gäller genomförandet av byggprojekt finns tydliga tendenser till en ansvarsförskjutning genom
att kostnaderna för gemensamma anordningar ofta finansieras via
projektet. En annan tendens är att det blivit vanligare med gemensamhetsanläggningar där fastighetsägare samfällt får ansvara för
anläggningar som annars skulle kunna vara allmänna platser med
kommunalt huvudmannaskap.
I nuläget har kommunerna följaktligen inte samma förutsättningar att ta initiativ och styra planering och genomförande av
bostadsbyggande och andra sammanhängande samhällsinvesteringar som när PBL trädde i kraft. Denna utveckling innebär att
formerna för planläggning till viss del har förändrats och att kommunerna i ökad utsträckning arbetar i samverkan med enskilda
aktörer.
Också när det gäller andra investeringar i samhällets infrastruktur, såsom energiproduktion och energiförsörjning, har det samhälleliga inflytandet både ändrat karaktär och i vissa fall minskat
genom avreglering av marknader, en ökad privatisering samt bolagisering av offentlig verksamhet. (SOU 2005:77, del 1, s. 163–164).

356

SOU 2015:99

Dagens krav och behov

Nationella mål
Målet för samhällsplanering, bostadsmarknad, byggande och lantmäteriverksamhet är att ge alla människor i alla delar av landet en
från social synpunkt god livsmiljö där en långsiktigt god hushållning med naturresurser och energi främjas samt där bostadsbyggande och ekonomisk utveckling underlättas (prop. 2011/12:1,
bet. 2011/12:CU1, rskr. 2011/12:89).
Regeringens målsättning är att det ska byggas minst 250 000 nya
bostäder fram till 2020 (Prop. 2015/16:1, UO 18, s. 38).
Länsstyrelsernas uppdrag
Länsstyrelserna fick 2014-09-04 i uppdrag (S2014/6521/PBB) att
prioritera arbetet enligt 3 § andra stycket och 4 § 2 i förordningen
(1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m.
med att ompröva och förtydliga riksintresseunderlaget, inklusive
vad som skulle kunna innebära påtaglig skada, inom områden som
är aktuella för bostadsbyggande och annan bebyggelseutveckling.
Arbetet ska fullgöras efter samråd med berörda myndigheter.
10.3.6

Näringslivsutveckling och regional tillväxt

Den fysiska riksplaneringen sågs som ett medel att nå de välfärdspolitiska målen, bl.a. främjad ekonomisk tillväxt, de regionalpolitiska målen och miljövårdspolitikens mål (SOU 1971:75, s. 26–27).
Historiskt har den regionala tillväxtpolitikens fokus skiftat.
Ursprungligen var den ett svar på de problem som uppstod med en
utflyttning från Norrlands inland. Genom en aktiv lokaliseringspolitik ville regeringen från mitten av 1960-talet öka industrisysselsättningen i områden med en nedåtgående utvecklingstrend genom
omlokaliseringar av produktionen inom landet. Först på 1990-talet
kom politiken att omfatta hela landet. Innehållet i politiken gick
från att vara riktad mot stödområden till att vara en aktiv tillväxtpolitik med syfte att bidra till den totala nationella tillväxten. Med
medlemskapet i EU följde EU:s sammanhållningspolitik och
Sverige fick tillgång till de regionala strukturfonderna. Samman-
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hållningspolitiken innebar även ett visst arbetssätt med bland annat
mål och program som planeringsinstrument (SOU 2015:59, s. 155).
De regionala utvecklingsprogrammen eller -strategierna
(RUP/RUS) utgör kärnan i det regionala tillväxtarbetet. Förordningen om regionalt tillväxtarbete reglerar vad strategierna ska innehålla. Den nationella strategin för regional tillväxt och attraktionskraft 2014–2020 är vägledande och anger därigenom inriktningen
för de regionala strategierna (SOU 2015:59, s. 162).
Regeringen betonar i budgetpropositionen för 2016 den fysiska
planeringens viktiga roll i arbetet för näringslivsutveckling och
regional tillväxt.
Hur den fysiska miljön utformas har stor betydelse för såväl näringslivets konkurrenskraft som för utvecklingen av attraktiva och hållbara
livs- och boendemiljöer. Utformningen har också betydelse för hur
natur- och kulturmiljön påverkas. Med växande funktionella regioner
och förbättrad tillgänglighet ökar behovet av ett regionalt och regionöverskridande perspektiv i den fysiska planeringen och för bostadsförsörjningen. Regeringen anser därför att frågor om fysisk planering
och boendemiljöer behöver tydliggöras i det regionala tillväxtarbetet
och i de regionala utvecklingsstrategierna.
Regeringen ser ett behov av att samtliga regionalt utvecklingsansvariga aktörer integrerar ett rumsligt perspektiv i det regionala
tillväxtarbetet, genom ett mer strategiskt arbete med frågor om fysisk
planering och attraktiva livs- och boendemiljöer. Då de regionala
förutsättningarna varierar över landet kan inriktningen och formerna
variera, men utgångspunkten är att de regionalt utvecklingsansvariga
aktörerna bör lägga större vikt vid en utvecklad inom- och mellanregional samverkan och dialog rörande dessa frågor. (Prop. 2015/16:1,
UO 19, s. 51)

Boverket redovisade 2014 (Boverket 2014b) sitt uppdrag att ställa
samman, analysera och vid behov lämna förslag till insatser för att
stärka samordningen mellan det kommunala översiktsplanearbetet,
infrastruktur- och transportplaneringen samt det regionala tillväxtarbetet. Enligt Boverket visar rapporten på svårigheten att få det
svenska systemet för fysisk planläggning och regionalt tillväxtarbete att fullt ut fungera tillsammans. Analysen visar också bl.a.
att kommunal medverkan utgör nyckeln för ett framgångsrikt
regionalt utvecklingsarbete och att samspelet med länsstyrelsen och
det regionalt tillväxtansvariga organet behöver stärkas och regionernas samrådsroll utvecklas
Boverket föreslår i rapporten att
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 krav på ett rumsligt perspektiv i det regionala tillväxtarbetet
införs i förordning (2007:713) om regionalt tillväxtarbete
 det regionala tillväxtansvariga organet bör få ett utpekat ansvar
för att i samverkan med länsstyrelsen tillhandahålla regionala
bilder som på ett strukturerat sätt tydliggör viktiga förhållanden
och utgångspunkter för samhällsplanering på regional och
kommunal nivå.
 länsstyrelsen och det regionala tillväxtansvariga organet ska ge
kommunerna ett samlat tvärsektoriellt underlag vid ett och samma tillfälle för att ge kommunerna bättre kommunernas möjligheter att ta hänsyn till statliga och regionala mål, planer och
program i översiktsplanearbetet.
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser för i
rapport 2013:01 fram liknande synpunkter när det gäller utvecklingsbehovet för ökad samverkan mellan de regionala utvecklingsprogrammen och kommunernas översiktsplaner.6 Myndigheten
anser att det finns ett behov av att öka samordningen mellan lokala
och regionala tillväxtfrågor och fysisk planering liksom att stärka
samarbetet mellan den kommunala och den regionala nivån.
Bostadsbristen är ett av Sveriges största hinder för tillväxt och
utveckling. Den gör att människor inte kan flytta dit jobben finns.
Den gör det svårare för företag att anställa och växa. Studenter får
svårt att flytta till utbildningsorten. Bristen på bostäder sänker
Sveriges tillväxt, ökar arbetslösheten, minskar sysselsättningen och
försämrar våra möjligheter att finansiera välfärden (Ds 2015:35,
s. 16).
Nationella mål
Målet för näringspolitiken är att stärka den svenska konkurrenskraften och skapa förutsättningar för fler jobb i fler och växande företag (prop. 2014/15:1, utg.omr. 24 avsnitt 2.4, bet. 2014/15:NU1, rskr.
2014/15:68).
6

Tillväxtanalys, Kommunal översiktsplanering och regionala utvecklingsprogram, Rapport
2013:01.
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Målet för den regionala tillväxtpolitiken är utvecklingskraft i alla
delar av landet med stärkt lokal och regional konkurrenskraft (prop.
2007/08:1, utg. omr. 19, bet 2007/08: NU2, rskr 2007/08:99).
Uppdrag till ansvariga länsstyrelser och regionala organ
Enligt 4 § förordning (2007:713) om regionalt tillväxtarbete bör
det regionala tillväxtarbetet utformas och bedrivas i sektorsövergripande samarbete mellan aktörer på lokal och nationell nivå.
Arbetet kan också utformas och bedrivas i samarbete med aktörer
på europeisk nivå. Samordning med regionala planer inom ramen
för det nationella strukturfondsprogrammet, kommunernas översiktsplanering, landsbygdsprogrammet, program för de areella
näringarna, lokala utvecklingsavtal samt länsplaner för regional
transportinfrastruktur ska särskilt eftersträvas i arbetet. Vidare ska
samordning med arbetet för energiomställningen eftersträvas.
Enligt 5–6 §§ ska den länsstyrelse eller det regionala organ som
är ansvarig för det regionala tillväxtarbetet
1. utarbeta ett regionalt utvecklingsprogram och samordna genomförandet av programmet,
2. löpande följa utvecklingen i länet och de funktionella analysregionerna i länet i förhållande till regionala och nationella mål,
och
3. följa upp, låta utvärdera och till regeringen årligen redovisa
resultaten av det regionala tillväxtarbetet.
Enligt 10 § ska det regionala utvecklingsprogrammet utarbetas i
samråd med kommuner och landsting. Samråd bör också ske med
näringsliv och organisationer. Programmet ska ligga till grund för
samverkan mellan kommuner, landsting, statliga myndigheter,
näringsliv och organisationer.
Enligt 18 § har länsstyrelsen i samtliga län ansvaret för att
1. följa upp hur andra statliga myndigheter tillämpar det regionala
utvecklingsprogrammet,
2. främja och samordna andra statliga myndigheters insatser för
regional tillväxt i länet, och
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3. i förekommande fall, löpande informera samverkansorganet eller
självstyrelseorganet om andra statliga myndigheters insatser för
regional tillväxt i länet.
Länsstyrelserna har enligt regleringsbrevet för 2015 i uppdrag (nr
45) att med utgångspunkt i Boverkets rapport ”Sammanställning av
nationella mål, planer och program av betydelse för fysisk samhällsplanering” (2011:17) bryta ner de nationella målen, planerna och
programmen till regionala mål, planer och program. Dessa regionala
mål, planer och program ska utgöra ett underlag för kommunernas
fortsatta planeringsarbete. Länsstyrelsernas arbete ska i första hand
fokusera på de mål, planer och program som Boverket i rapporten
redovisar under rubrikerna ”Demografi” (som rör folkhälsa,
funktionshinder, jämställdhet samt integration och diskriminering)
och ”Ekonomi” (Näringspolitik, Regional tillväxt, Areella näringar,
landsbygd och livsmedel, Resursanvändning samt energi, . Uppdraget ska genomföras efter samråd med aktörer med regionalt utvecklingsansvar.
10.3.7

Nationella mål

Boverket redovisade 2011 en sammanställning av nationella mål,
planer och program av betydelse för fysisk samhällsplanering (Boverket 2011b). Sammanställningen visade att 21 olika politikoch/eller ämnesområden var av betydelse för den fysiska samhällsplaneringen. Till områdena hörde totalt runt 100 relevanta nationella mål, varav drygt 40 kunde betecknas som övergripande mål.
Därtill kom nationella strategier, planer och program och mål, samt
strategier och initiativ på EU- och internationell nivå.
I avsnitt 10.3.1–10.3.6 redovisas några av de nationella mål av
stor relevans för hushållningen med mark och vatten som riksdagen
och regeringen har antagit. Här redovisas några ytterligare exempel.
Enligt de nationella målen för kulturmiljöarbetet ska det statliga
kulturmiljöarbetet bland annat främja en helhetssyn på förvaltningen av landskapet som innebär att kulturmiljön tas till vara i
samhällsutvecklingen (prop. 2012/13:96, bet. 2012/13:KrU9, rskr.
2012/13:273).
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Som mål för statens arbete med arkitektur, formgivning och design
gäller bland annat att kvalitet och skönhetsaspekter inte ska underställas kortsiktiga ekonomiska överväganden och att kulturhistoriska och estetiska värden i befintliga miljöer ska tas till vara
och förstärkas (prop. 1997/98:117, bet. 1997/98:KrU14, rskr.
1997/98:225).
Målet för transportpolitiken är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning
för medborgarna och näringslivet i hela landet. Därutöver har riksdagen beslutat om ett funktionsmål – tillgänglighet och ett hänsynsmål – säkerhet, miljö och hälsa (prop. 2008/09:93, bet.
2008/09:TU4, rskr. 2008/09:257 och prop. 2013/14:1 utg.omr. 22,
avsnitt 3.5, bet. 2013/14:TU1, rskr. 2013/14:131).
Det övergripande målet för energipolitiken är att på kort och
lång sikt trygga tillgången på el och annan energi på med omvärlden konkurrenskraftiga villkor. Energipolitiken ska skapa villkor för en effektiv och hållbar energianvändning och en kostnadseffektiv svensk energiförsörjning med låg inverkan på hälsa, miljö
och klimat samt underlätta omställningen till ett ekologiskt
uthålligt samhälle (prop. 2001/02:143, bet. 2001/02:NU17, rskr.
2001/02:317).
Målet för it-politiken är att Sverige ska vara bäst i världen på att
använda digitaliseringens möjligheter (prop. 2011/12:1, bet.
2011/12:TU1, rskr. 2011/12:87). Ett delmål för politiken är att
Sverige ska ha bredband i världsklass. Alla hushåll och företag bör
ha goda möjligheter att använda sig av elektroniska samhällstjänster
och service via bredband (prop. 2009/10:193, bet. 2009/10:TU18,
rskr 2009/10:297).
Skogspolitiken har två jämställda mål, ett produktionsmål och ett
miljömål. Enligt produktionsmålet ska skogen och skogsmarken
utnyttjas effektivt och ansvarsfullt så att den ger en uthålligt god
avkastning. Enligt miljömålet ska skogsmarkens naturgivna produktionsförmåga bevaras. En biologisk mångfald och genetisk
variation i skogen ska säkras. Skogen ska brukas så att växt- och
djurarter som naturligt hör hemma i skogen ges förutsättningar att
fortleva under naturliga betingelser och i livskraftiga bestånd.
Hotade arter och naturtyper ska skyddas. Skogens kulturmiljövärden
samt dess estetiska och sociala värden ska värnas (prop. 1992/93:226,

362

SOU 2015:99

Dagens krav och behov

bet. 1992/93:JoU15, rskr. 1992/93:252; prop. 2007/08:108, bet.
2007/08:MJU18, rskr. 2007/08:244).
Det övergripande mål för samepolitiken är att verka för en
levande samisk kultur byggd på en ekologiskt hållbar rennäring och
andra samiska näringar (prop. 2005/06:1, bet. 2005/06:MJU2, rskr.
2005/06:108).

10.4

Överväganden

Förutsättningarna för att tillämpa hushållningsbestämmelserna i
enlighet med lagstiftarens intentioner har förändrats i flera avseenden sedan bestämmelserna infördes.
Samhällsutvecklingen har bl.a. inneburit en ändrad näringslivsstruktur och demografi, större arbetsmarknadsregioner och ökad
urbanisering. Det påverkar förutsättningarna för den fysiska planeringen i stort. För kommunerna innebär förändringarna nya utmaningar som också påverkar den fysiska planeringen och byggandet på olika sätt i olika delar av landet.
Under decennierna före 1987 dominerade ofta det kommunala
initiativet i planeringen för att tillgodose behovet av bostäder,
kommunikationer och arbetsplatser. I dag bedrivs planeringen på
mer marknadsmässiga grunder, ofta på initiativ av enskilda exploatörer, vilket förstärker behovet av ett regelsystem som säkerställer
att viktiga samhällsintressen tas till vara i planeringen.
Nationella mål, planer och program har fått en allt tydligare roll
i samhällsplaneringen, och nya åtaganden enligt internationella
överenskommelser och gemenskapslagstiftningen i EU påverkar
svensk samhällsplanering.
Flera av länsstyrelsernas uppgifter har överförts på regionala
organ. Länsstyrelsernas kompetensbredd har därmed minskat jämfört med när bestämmelserna infördes.
Enligt direktiven bör utredaren sträva efter att finna lösningar
som ger ett system för hushållning med mark och vatten som är
ändamålsenligt och fokuserat på väsentliga och aktuella skyddsbehov och som tar hänsyn till samhällets övriga behov.
Den fysiska riksplaneringen bedrevs med ambitionen att länka
samman den fysiska planeringen med åtgärder inom andra politikområden i syfte att främja målen för miljöpolitiken, regional-
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politiken och den ekonomiska politiken. I dag bedrivs myndigheternas arbete för att främja en hållbar utveckling i ett målstyrningssystem med utgångspunkt i nationella mål för olika politikområden. I allmänhet har länsstyrelserna i uppdrag att utveckla
åtgärder och samordna arbetet på regional nivå för att nå målen.
Ofta har åtgärderna koppling till frågor om fysisk planering och
hushållning med mark och vatten, men det naturliga sambandet
mellan målstyrningssystemet och hushållningsbestämmelserna saknas. Det finns inte heller någon utvecklad samordning av arbetet
för de olika nationella målen. Enligt utredningens mening skulle en
utveckling av hanteringen av områden av allmänt intresse i hushållningsbestämmelserna kunna bidra till en bättre samordning och
effektivisering av arbetet för en hållbar utveckling i de delar av
arbetet som berör fysisk planering.
Kunskapen om vad som behövs för att åstadkomma en långsiktigt hållbar mark- och vattenanvändning har fördjupats. En hållbar markanvändning innebär bl.a. verksamhet som kan ha en god
ekonomisk avkastning och som bevarar markens, vattnets och ekosystemens produktionsförmåga samt inte leder till långsiktigt
negativ miljöpåverkan eller medför negativ påverkan på människors
sociala välfärd. Viktiga frågor är bland annat anpassning till ett
förändrat klimat och främjande av grön infrastruktur.
Utredningen bedömer att det finns anledning att komplettera
bestämmelserna i 3 kap. MB med fler allmänna intressen som i dag
är viktiga att beakta i den fysiska planeringen.
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11

Överväganden och förslag

Enligt direktivet ska utredaren göra en genomgripande översyn av
3 kap. miljöbalken med en analys av de brister som systemet har
och en bedömning av hur dessa brister kan åtgärdas så att systemet
för hushållning med mark och vatten motsvarar såväl lagstiftarens
intentioner som dagens krav. Utredaren ska vidare lämna förslag
till lösningar. Dessa kan inbegripa väsentliga ändringar i miljöbalkens bestämmelser så att de på ett bättre sätt än i dag uppfyller
syftet med det avsedda systemet för att ta till vara vissa nationellt
viktiga intressen.
Utredaren bör sträva efter att finna lösningar som ger ett system
för hushållning med mark och vatten som är ändamålsenligt och
fokuserat på väsentliga och aktuella skyddsbehov och som tar hänsyn till samhällets övriga behov. Systemet ska fungera så att det
uppnår syftet utan onödigt stora hinder för annan användning av
mark och vatten eller inskränkningar för samhällsutvecklingen.
Systemet bör vara klart och tydligt utformat. Det bör präglas av
enkelhet, tydlighet, överskådlighet och begripliga begrepp som gör
besluten rättssäkra. Det ska vara lätt att tillämpa på ett sätt som är
likartat i hela landet och för de olika intressena. Systemet ska ha en
sådan anpassbarhet att ändrade behov ska kunna tillgodoses utan
alltför omfattande regeländringar. Systemet bör även vara anpassat
efter de behov och krav som följer av EU-lagstiftning eller internationell lagstiftning och internationella överenskommelser.
Kapitlet inleds med utredningens överväganden om behovet av
förändring av systemet för hushållning med mark och vatten som
görs mot bakgrund av redovisningarna i kap. 4–10 om tillämpningen av hushållningsbestämmelserna, lagstiftarens intentioner
och dagens krav och behov. De utgångspunkter och nya förutsättningar som därefter beskrivs utgör tillsammans med utredningens
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överväganden grund för utredningens överväganden och slutsatser
som redovisas i de följande avsnitten.
Utredningens bedömning: Syftet med hushållningsbestämmelserna är att främja en hållbar utveckling genom att de tillämpas
så att mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används för att
trygga en från ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning. Bestämmelserna
innehåller planeringsriktlinjer för långsiktig hushållning med
områden av allmänt intresse i den lagstiftning som berör beslut
om ändrad mark- och vattenanvändning. Bestämmelserna ger
också möjligheter till statligt inflytande i den kommunala
fysiska planeringen för att säkerställa att områden av riksintresse,
dvs. områden med mark- och vattenanvändningsintressen av
särskild nationell betydelse, används så som bestämmelserna
anger.
För att kunna ta till vara viktiga samhällsintressen finns det
enligt utredningens mening även framgent behov av vägledande
bestämmelser för långsiktig hushållning med områden av stort
allmänt intresse i den lagstiftning som berör beslut om ändrad
mark- och vattenanvändning. Det finns också behov av möjligheter till statligt inflytande i kommunernas fysiska planering för
att tillgodose nationellt särskilt betydelsefulla intressen. Utredningen bedömer samtidigt att bestämmelsernas innehåll behöver
utvecklas och deras tillämpning förtydligas. Det behövs för att
bestämmelserna bättre ska fylla sitt syfte och för att minska
osäkerhet, tidsåtgång och kostnader i planerings- och beslutsprocesser.
Förutsättningarna för att åstadkomma en långsiktigt god
hushållning med marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt
har förändrats i flera avseenden sedan hushållningsbestämmelserna infördes 1987. Under decennierna före dess dominerade
ofta det kommunala initiativet i planeringen för att tillgodose
behovet av bostäder, kommunikationer och arbetsplatser. I dag
bedrivs planeringen på mer marknadsmässiga grunder, ofta på
initiativ av enskilda exploatörer, vilket förstärker behovet av ett
regelsystem som säkerställer att viktiga samhällsintressen tas till
vara i planeringen. Samtidigt har nationella mål, planer och program fått en allt tydligare roll i samhällsplaneringen och nya
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åtaganden enligt internationella överenskommelser och gemenskapslagstiftningen i EU påverkar svensk samhällsplanering.
Kunskapen om vad som behövs för att åstadkomma en långsiktigt hållbar mark- och vattenanvändning har fördjupats och
det finns anledning att komplettera bestämmelserna med ytterligare allmänna intressen.
I tillämpningen av hushållningsbestämmelserna i 3 kap. MB
har fokus främst varit på områden av riksintresse medan övriga
bestämmelser ofta inte har tillämpats på det sätt lagstiftaren
förutsatte.
Arbetet för att främja en hållbar utveckling bedrivs i dag i ett
målstyrningssystem där åtgärder ska utvecklas för att uppfylla
olika nationella mål. När åtgärderna konkretiseras kan de i
många fall lokaliseras till avgränsade mark- och vattenområden
som kan anges som områden av allmänt intresse enligt 3 kap.
miljöbalken som kan tjäna som underlag vid de avvägningar om
mark- och vattenanvändningen som görs i den fysiska planeringen. I dagens tillämpning av hushållningsbestämmelserna tydliggörs i allmänhet inte dessa områden såvida de inte bedömts
vara av riksintresse.
För att skapa ett ändamålsenligt system för hushållning med
mark och vatten som motsvarar såväl lagstiftarens intentioner
som dagens behov och krav anser utredningen att hanteringen
av områden av allmänt intresse bör lyftas fram och byggas under
i lagstiftningen, bland annat genom bestämmelser om obligatorisk redovisning i översiktsplanen och om kunskapsförsörjning. Samtidigt bör hanteringen av områden av riksintresse förtydligas och förankras bättre, bland annat genom formella beslut
om områden av riksintresse efter dialog med berörda parter
samt tydliga kriterier och utvecklade formkrav på redovisning.
På så sätt ges kommunerna bättre förutsättningar för att i sin
översiktsplanering ge underlag för beslut om mark- och vattenanvändningen som främjar en hållbar utveckling.
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11.1

Behov av förändring

11.1.1

Systemet för hushållning med mark och vatten

Hur fungerar systemet i dag?
Utredningen redovisar sin utvärdering av tillämpningen av hushållningsbestämmelserna i kap. 4–8 i del III av betänkandet. Överväganden om lagstiftarens intentioner och dagens krav och behov
redovisas i kap. 9–10.
Enligt lagstiftarens intentioner anger hushållningsbestämmelserna i huvudsak vad som utgör de allmänna intressena i mark- och
vattenanvändningsfrågor och inriktningen för de bedömningar som
måste göras i det enskilda fallet. Utredningen konstaterar inledningsvis att bestämmelsernas funktion som instrument för statligt
inflytande har betonats i tillämpningen jämfört med den av lagstiftaren åsyftade allmänna funktionen som vägledning för väl
genomtänkta avvägningar mellan olika önskemål att utnyttja
marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt. Den sammanlagda
nettoarealen för områden som 2014 bedömts vara av riksintresse
enligt 3 kap. 5–9 §§ MB omfattar cirka 46 procent av landets totala
land- och vattenareal innanför länsgränserna (territorialgränsen).
Underlaget från sektorsmyndigheterna om de områden som
bedöms vara av riksintresse för olika ändamål enligt 3 kap. MB är
inte alltid så utformade beträffande avgränsning och beskrivning av
områdena att berörda kommuner utan ytterligare utredning kan
redovisa i sin översiktsplan hur intressena kommer att tillgodoses
vid beslut om användningen av mark- och vattenområden. Att ett
område bedöms vara av riksintresse betyder inte att det faktiskt är
av riksintresse, det avgörs slutligen vid ett beslut i ett ärende enligt
anknuten lagstiftning. Den dialog mellan stat och kommun om
bedömningen som förutsattes i förarbetena är inte alltid väl utvecklad. Det förekommer också att områden som inte längre kan
bedömas vara av riksintresse fortfarande anges som varande av riksintresse.
Dessa förhållanden medför att översiktsplanens funktion som
ett underlag som belyser samhällets syn på vilka allmänna intressen,
bl.a. riksintressen, som kan komma att vägas in vid framtida beslut
om användningen av mark- och vattentillgångarna inte alltid
fullföljs enligt lagstiftarens intentioner. Till detta bidrar att inte alla
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kommuner aktualitetsprövar sina översiktsplaner i den omfattning
som lagstiftningen föreskriver.
När det saknas ställningstaganden i översiktsplanen om hur allmänna intressen, bl.a. riksintressen bör beaktas vid beslut om
användningen av mark- och vattenområden måste sådana överväganden ske i det enskilda ärendet. Det minskar möjligheten till
helhetssyn i bedömningen, och är en process som när det gäller
områden av riksintresse kan vara både långdragen och kostsam
eftersom det ofta behövs ytterligare utredning för bedömningen av
ifall åtgärden kan innebära påtaglig skada eller motsvarande för
intresset. Ofta kan inte heller länsstyrelsen i sådana fall lämna klara
besked om den kommer att ingripa i ärendet förrän sent i processen
vilket ökar risken för s.k. förgävesplanering. Vid överklagande
kvarstår dessa tveksamheter angående bestämmelsernas tillämpning, och prövningen avser ofta bedömning av påtaglig skada eller
motsvarande.
Systemet för hushållning med mark och vatten har ett regelverk
som är splittrat på flera lagar och svåröverskådligt, vilket också
bidrar till otydlighet och oklarheter vid tillämpningen.
Hushållningsbestämmelserna speglar de mark- och vattenanvändningsfrågor som var angelägna under den fysiska riksplaneringens
tid och då naturresurslagen kom till för över tjugofem år sedan.
Enligt förarbetena angav bestämmelserna i naturresurslagen i
huvudsak vad som då utgjorde de allmänna intressena i mark- och
vattenanvändningsfrågor. Som framgår av redovisningen i kap. 10
finns det i dag fler intressen i mark- och vattenanvändningsfrågor
som samhället har anledning att betrakta som allmänna intressen.
Det övergripande syftet med de nu gällande hushållningsbestämmelserna är att främja en hållbar utveckling. Av översiktsplanen ska framgå hur kommunen i den fysiska planeringen avser
att ta hänsyn till och samordna översiktsplanen med relevanta
nationella och regionala mål, planer och program av betydelse för
en hållbar utveckling inom kommunen. Boverkets studier visar på
svårigheterna för kommunerna att uppfylla kravet (se bl.a. avsnitt
10.3.1 och 10.3.6). I dag bedrivs arbetet för att främja en hållbar
utveckling i ett målstyrningssystem där åtgärder ska utvecklas för
att uppfylla olika nationella mål, exempelvis miljökvalitetsmålen
eller mål för regional tillväxt. När åtgärderna konkretiseras kan de i
många fall lokaliseras till avgränsade mark- och vattenområden.
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Sådana områden får anses vara av allmänt intresse, och skulle kunna
åskådliggöras i översiktsplanen som underlag för samlade bedömningar i samhällsplaneringen för en hållbar utveckling där mark,
vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk,
social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt god hushållning
tryggas.
Med dagens bestämmelser ska sådana områden redovisas i översiktsplanen om de bedöms vara av riksintresse. Det finns inget
sådant redovisningskrav för övriga områden. Enligt utredningens
uppfattning skulle en obligatorisk redovisning av områden av allmänt intresse i översiktsplanen både kunna underlätta kommunernas arbete och bidra till att uppfylla lagstiftarens intentioner att
främja väl genomtänkta avvägningar mellan olika önskemål att
utnyttja marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt. Det skulle
också underlätta för olika intressenter genom att översiktsplanen
då skulle bli ett underlag som belyser samhällets syn på vilka allmänna intressen, bl.a. riksintressen, som kan komma att vägas in
vid framtida beslut om användningen av mark- och vattentillgångarna.
Utredningens bedömning
Enligt utredningens bedömning uppfyller de nuvarande bestämmelserna och dagens tillämpning inte det avsedda syftet att vara ett
instrument för samlade bedömningar i samhällsplaneringen för en
hållbar utveckling. I tillämpningen har bestämmelsernas funktion
som instrument för statligt inflytande betonats på bekostnad av det
allmänna arealhushållningsperspektivet. Det saknas ett funktionellt
samband mellan hushållningsbestämmelserna och övrigt arbete för
hållbar utveckling som berör mark- och vattenanvändningen.
För att uppfylla det avsedda syftet bedömer utredningen att
hanteringen av områden av väsentligt allmänt intresse bör lyftas
fram och byggas under i lagstiftningen, bl.a. för att åstadkomma en
bättre integration med andra åtgärder för hållbar utveckling som
berör mark- och vattenanvändningen.
Bestämmelserna är också ett instrument för statligt inflytande i
planerings- och beslutsprocesser som rör mark- och vattenanvändning. Utredningen anser att hanteringen av områden av riksintresse
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bör förtydligas och förankras bättre. En något reducerad utbredning av områden av riksintresse till förmån för områden av väsentligt allmänt intresse skulle enligt utredningens mening underlätta
den kommunala planeringen och samtidigt öka respekten för de
värden som är av stor nationell betydelse.
Regelverket är splittrat på flera lagar och svåröverskådligt, vilket
bidrar till otydlighet och oklarheter vid tillämpningen. Utredningen anser att reglerna behöver förtydligas och göras mer
överskådliga.
Kunskapen om vad som behövs för att åstadkomma en långsiktigt hållbar mark- och vattenanvändning har fördjupats, och i dag
finns ytterligare typer av områden som det kan vara av allmänt
intresse att bevara eller använda för olika ändamål. För att tillgodose dagens krav och behov anser utredningen att fler väsentliga
allmänna intressen bör anges i bestämmelserna.
11.1.2

Är bestämmelsernas nuvarande struktur och
utformning lämplig?

Enligt direktivet ska utredaren göra en genomgripande översyn av
3 kap. miljöbalken med en analys av de brister som systemet har
och lämna förslag till lösningar som kan åtgärda bristerna.
Utredningen har i sin redovisning i kap. 4–8 identifierat och
analyserat bristerna i hushållningsbestämmelsernas tillämpning.
Enligt utredningens bedömning (se avsnitt 11.1.1) bedrivs dagens
tillämpning av bestämmelserna inte på det sätt som lagstiftaren
avsåg. Det beror dels på tillämpningen i sig, men också på lagreglernas utformning. Exempelvis har bestämmelserna om riksintresse intagit en alltför framskjuten plats i tillämpningen medan
övriga bestämmelser i 3 kap. MB har tillämpats i betydligt mindre
utsträckning. Utredningen menar att det till stor del beror på lagreglernas utformning bl.a. genom att det i lagreglerna inte finns
något incitament att tillämpa de bestämmelser om områden av
nationellt intresse som inte är av riksintresse.
De förslag till lösningar som utredningen lämnar ska enligt
direktivet ge ett system för hushållning med mark- och vattenområden och särskilt områden av riksintresse som
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 på ett bättre sätt än i dag uppfyller syftet att ta till vara vissa
nationellt viktiga intressen
 motsvarar såväl lagstiftarens intentioner som dagens krav
 är ändamålsenligt och fokuserat på väsentliga och aktuella skyddsbehov och tar hänsyn till samhällets övriga behov
 är anpassat efter de behov och krav som följer av EU-lagstiftning eller internationell lagstiftning och internationella överenskommelser
 är anpassbart över tiden
 inte leder till onödiga inskränkningar i användningen av markoch vattenområden eller för planeringen av hur områdena ska
användas.
För att bidra till att skapa ett system för hushållning med mark och
vatten som uppfyller direktivets krav bör den föreslagna lösningen
enligt utredningens bedömning syfta till att
 främja en helhetssyn i den fysiska planeringen
 förtydliga bestämmelsernas avsedda karaktär som planeringsriktlinjer
 anpassa bestämmelserna till dagens krav och behov
 förbättra förutsättningarna för kommunernas viktiga arbete
med att bidra till hållbar utveckling genom fysisk planering
 förtydliga det statliga inflytandet i den kommunala fysiska
planeringen beträffande nationellt betydelsefulla intressen
 förbättra samordningen på nationell nivå genom att regeringens
roll i systemet stärks
 förbättra förutsättningarna för dialog mellan stat och kommun
om områden av riksintresse
 förtydliga tillämpningen av systemet.
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Alternativa lösningar
Enligt direktivet ska utredaren överväga de förändringar i 3 kap.
miljöbalken som är nödvändiga och bedöma om dessa går att göra
med bestämmelsernas nuvarande struktur och utformning eller om
en annan lösning är mer lämplig.
Utredningen har övervägt olika lösningar enligt följande.
A.

Utredningens förslag
Förslaget redovisas i kapitlets följande avsnitt.

B.

Hushållningsbestämmelserna upphävs
Förslaget innebär att 3 och 4 kap. MB upphävs. Länsstyrelsen
fastställer alla planer.

C.

Dagens hushållningsbestämmelser behålls med vissa kompletterande åtgärder
Förslaget innebär att 3 kap. MB behåller nuvarande struktur
men kompletteras enligt utredningens förslag med nya allmänna
intressen och ett nytt riksintresse samt formella beslut om
områden av riksintresse. Tillämpningen förtydligas i HushF.
Flera av utredningens experter förordade denna inriktning.

D. Hushållningsbestämmelserna anger endast riksintressen
samt vissa kompletterande åtgärder
Förslaget innebär att 3 kap. MB behåller nuvarande struktur
men bara anger riksintressen som kompletteras enligt utredningens förslag med ett nytt riksintresse samt formella beslut
om områden av riksintresse. Tillämpningen förtydligas i HushF.
En jämförelse mellan de olika förslagen med avseende på hur de
uppfyller direktivets krav redovisas i tabell 11.1.

373

Överväganden och förslag

SOU 2015:99

Enligt utredningens bedömning uppfyller de andra sätten att utforma förslagen inte uppdragets syfte i samma utsträckning som
utredningens förslag.
11.1.3

Annat skydd

Enligt direktivet ska utredaren analysera och redovisa om och hur
områden som bedöms vara av riksintresse kan ges ett långsiktigt
rättsligt skydd genom bestämmelserna i andra delar av miljöbalken
eller andra relevanta lagar. Vidare ska utredaren analysera frågan om
huruvida ett område som är av riksintresse kan upphöra att vara
det, t.ex. till följd av att området getts ett rättsligt bindande skydd.
I det följande görs en kort genomgång av möjligheter till annat
skydd för områden av riksintresse uppdelat på bevarandeintressen
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och exploateringsintressen. För en mer fullständig beskrivning
hänvisas till bilaga 5.
Skydd av områden av riksintresse för bevarande
Som framgår av tabell 11.2 är nästan hälften av arealen av riksintresse för naturvård också skyddad enligt vissa av bestämmelserna
om områdesskydd i 7 kap. MB. Av arealen av riksintresse för
kulturmiljövård är 0,1 procent skyddad som kulturreservat enligt
7 kap. MB (SCB).
Det är även vanligt att samma mark- och vattenområde har
bedömts vara av riksintresse enligt 3 kap. MB för flera olika ändamål vilket medför att de olika intressena i många fall överlappar
varandra. Exempelvis är tre fjärdedelar av den totala arealen områden av riksintresse för naturvård också av riksintresse för andra
ändamål, främst för friluftsliv och rennäring. Cirka hälften av
arealen av riksintresse för kulturmiljövård är också av riksintresse
för andra ändamål, främst för naturvård och friluftsliv (se avsnitt
8.1.2).

Källa: SCB.
* Överlappsrensad nettoareal.
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Genom bestämmelserna om områdesskydd i 7 kap. MB och de
inskränkningar i rätten att använda mark- och vattenområden som
följer av dessa bestämmelser uppnås ett rättsligt bindande skydd
för dessa områden. Det skydd som ges genom de olika skyddsformerna enligt 7 kap. MB är dock inte absolut såtillvida att det i
bestämmelserna finns inbyggt ett system som ger länsstyrelsen
eller kommunen en möjliget att ge dispens från de föreskrifter som
har meddelats. Vissa av besluten om områdesskydd kan även upphävas under vissa förutsättningar. Det samma gäller för strandskyddsområden.
Genom PBL:s regler om detaljplan och områdesbestämmelser
finns det möjligheter att skydda kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer. Såväl detaljplaner som områdesbestämmelser kan
dock ändras eller upphävas enligt närmare preciserade regler i 5 kap
PBL.
Skydd av områden av riksintresse för exploatering
I tabell 11.3 ges en översiktlig bild över annan lagstiftning som kan
sägas ge ett rättsligt bindande skydd för exploateringsintressena.
Vad gäller exempelvis anläggningar för industriell produktion följer
av 9 kap MB att sådana i regel utgör en tillståndspliktig verksamhet.
I 24 kap. 1 § anges vidare att ett meddelat tillstånd som har vunnit
laga kraft gäller mot alla såvitt avser frågor som har prövats i tillståndet. Ett lämnat tillstånd kan dock komma att omprövas enligt
bestämmelser i 24 kap. 5 §. Som framgår av tabell 11.2 omfattas
även andra verksamheter av tillståndsplikt enligt 9 kap. MB.
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Vad gäller anläggningar för kommunikation finns det bestämmelser
om att byggande vägar och järnvägar ska föregås av ett planarbete.
När en väg eller en järnväg har tagits i drift med stöd av fastställda
planer kan man med fog anta att vägen eller järnvägen kommer att
fortsätta att nyttjas så länge den behövs. För vägar och järnvägar
som ännu inte har byggts i enlighet med en fastställd plan finns det
dock regler i respektive lag som anger att planerna kan upphöra att
gälla eller helt eller delvis upphävas under vissa förutsättningar.
Vad gäller övrig lagstiftning som berör exploateringsintressena
så kan konstateras lagarna innehåller bestämmelser om tillståndsprövning (koncession). Det kan dock konstateras att enligt flera av
lagarna är tillstånden tidsbegränsade. Vissa av tillstånden kan även
återkallas under vissa omständigheter.
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Utredningens bedömning
Vid en sammantagen bedömning går det enligt utredningens
mening inte att generellt konstatera att ett område som bedömts
vara av riksintresse kan ges ett långsiktigt rättsligt skydd genom
bestämmelserna i andra delar av MB eller andra relevanta lagar eller
att ett område som är av riksintresse kan upphöra att vara det till
följd av det getts ett skydd. Samtidigt vill utredningen påpeka att
bestämmelserna om riksintresse visserligen är avsedda att skydda
vissa intressen, men det är inte fråga om skydd på det sätt som ett
beslut enligt t.ex. 7 kap. MB kan ge. Skyddet ska i planerings- och
beslutsprocesser förhindra att mark- och vattenområden som från
allmän synpunkt är särskilt lämpliga för en viss användning tas i
anspråk för andra ändamål eller att en från allmän synpunkt lämplig
verksamhet förhindras.
Utredningen konstaterar att det är relativt vanligt att riksintresseområden enligt 3 och 4 kap. MB och områden med olika
former av områdesskydd enligt 7 kap. MB helt eller delvis överlappar varandra. Detta bidrar till att tillämpningen av hushållningsbestämmelserna upplevs som komplicerad och kan innebära att
flera beslut behöver fattas av olika instanser och på flera olika
nivåer. Samtidigt anser utredningen att det inte bara är bestämmelserna om riksintresse som kan garantera det statliga inflytande i
markanvändningen, som i många fall är det som eftersträvas. Även
om de olika skyddsinstrumenten inte ger samma typ av skydd bör
det huvudsakliga syftet att tillgodose ett visst intresse kunna uppnås genom ett beslut enligt 7 kap. MB. Det talar för att frågan om
andra skyddsformer bör vägas in vid bedömning av vilka områden
som behöver omfattas av riksintressebestämmelserna enligt 3 kap
MB.
Utredningen föreslår i avsnitt 11.5.4 att regeringen bör ge
berörda myndigheter i uppdrag att med utgångspunkt i den föreslagna definitionen enligt 3 kap. 6 § andra stycket MB lämna förslag
till särskilda kriterier för de olika typer av områden som kan vara av
riksintresse enligt 3 kap. MB. I uppdraget bör bl.a. ingå att bedöma
i vilken utsträckning områden som omfattas av rättsverkande
beslut enligt någon lagstiftning behöver kunna anges som område
av riksintresse och i vad mån befintliga anläggningar behöver kunna
anges som område av riksintresse
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11.2

Inledande överväganden och utgångspunkter för
utredningens förslag

11.2.1

Översiktsplanens centrala roll för tillämpningen av
hushållningsbestämmelserna

När PBL och NRL trädde i kraft 1987 hade kommunerna redan i
mer än tio år arbetat med översiktlig planering i form av bl.a. kommunöversikter och markdispositioner under den fysiska riksplaneringen. ”Ett omfattande arbete med program och planer har utförts
i samarbete mellan staten och kommunerna. Detta arbete har lett
till en utvecklad översiktsplanering i kommunerna och därigenom
till en god överblick över många frågor som rör användningen av
mark- och vatten.” (Prop. 1985/86:3 s 17.)
Ett av de grundläggande syftena med reformen var att ”decentralisera ansvar för planläggning och lokal miljö till kommunerna
genom att begränsa statens kontroll” (prop. 1985/86:1 s 68). Kommunernas kompetens för att axla detta ansvar med hjälp av underlag från myndigheterna som belyser hushållningsfrågor ansågs tillräcklig mot bakgrund av resultatet av arbetet med den fysiska riksplaneringen.
Samhällets intressen i användningen av marken, vattnet och den fysiska
miljön i övrigt företräds i stor utsträckning också av kommunerna. Som
har redovisats tidigare har det under arbetet med den fysiska riksplaneringen skett en betydande utveckling av den kommunala fysiska
planeringen. Kunskapsmaterialet beträffande mark- och vattenfrågor av
riksintresse har i allt väsentligt kommit till uttryck i den kommunala
översiktsplaneringen. Kommunöversikterna har visat sig vara väl
lämpade för att konkretisera riksdagens riktlinjer för hushållningen med
mark- och vatten och ger ofta ett gott underlag och god vägledning för
beslut i konkreta ärenden som rör markanvändningen. De kommunala
översiktsplanerna har som tidigare nämnts kommit till genom ett
samspel mellan staten och kommunerna, där nationella och lokala
markanvändningsintressen har samordnats (prop. 1985/86:3 s 29).

Departementschefen ansåg att ”det i våra kommuner finns tillräcklig kunskap för att på ett klokt sätt ta till vara synpunkter som tillförs ärendena från olika håll. När det gäller avvägningar om utvecklingen som berör endast den egna kommunen, anser jag det dessutom självklart att det är kommunen själv som skall göra avvägningarna utifrån tillgängligt material.” (Prop. 1985/86:3 s 35–36.)
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Som jag nämnde nyss får kommunen en stark ställning när det gäller
sådana markanvändningsfrågor som kan styras genom PBL. Staten
kommer inte längre att ha kontroll över inriktningen på kommunernas
fysiska planer annat än när områden av riksintresse enligt NRL inte
säkerställs eller när det är nödvändigt att samordna markanvändningen
mellan olika kommuner. Avsikten med reformen är ju också att kommunerna själva – så långt det är möjligt från statens synpunkt – skall ha
det avgörande inflytandet när det gäller bebyggelseutvecklingen i vid
mening i kommunen. (Prop. 1985/86:1, s 450.)

Sedan dess har kommunerna under nästan 30 års tid arbetat med
översiktsplanering. Utredningen konstaterar att översiktsplaneringen inte alltid har bedrivits på det sätt lagstiftaren avsåg, bland
annat beträffande innehåll, aktualitet, dialog m.m. Som framgår av
kap. 5 har hushållningsbestämmelsernas tillämpning i översiktsplanerna i huvudsak fokuserat på riksintressebestämmelserna, dvs.
på det direkta statliga inflytandet, medan övriga bestämmelser inte
har fått samma betydelse.
Under tiden har kunskaperna om vad som är en långsiktigt hållbar mark- och vattenanvändning ökat avsevärt i omfattning. Samtidigt har nationella mål, planer och program fått en allt tydligare
roll i samhällsplaneringen och nya åtaganden enligt internationella
överenskommelser och gemenskapslagstiftningen i EU påverkar
svensk samhällsplanering. Nya användningsintressen av allmän
karaktär har tillkommit och behovet av kunskapsunderlag har ökat.
I förarbetena till PBL lyfter regeringen fram behovet av underlag om olika anspråk och intressen angående mark- och vattenanvändningen för att kommunen ska kunna göra lämpliga avvägningar och prioriteringar i planeringen utifrån en helhetssyn.
Det är nödvändigt att anlägga ett brett perspektiv på användningen av
mark och vatten för att lämpliga avvägningar och prioriteringar skall
kunna göras inom ramen för en helhetssyn. Planen bör därför grundas
på en sammanställning av de anspråk och intressen som finns på såväl
bevarande som förändring av markanvändning och miljö. Vidare bör
som underlag för planen uppgifter sammanställas om de områden som
är av riksintresse, om länsplaneringen och om andra statliga riktlinjer
av betydelse för kommunens översiktliga planering. (Prop 1985/86:1, s
124.)

Som framgår av avsnitt 10.3 pågår ett omfattande arbete med att utveckla åtgärder för att uppfylla olika nationella mål. Ofta kan
sådana åtgärder lokaliseras till avgränsade mark- och vattenområ-
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den. I dagens tillämpning av hushållningsbestämmelserna tydliggörs i allmänhet inte dessa områden såvida de inte bedömts vara av
riksintresse.
Översiktsplanen ska enligt förarbetena utgöra en sammanvägning av allmänna intressen i fråga om mark- och vattenanvändningen (prop. 1985/86:3 s 39). Den ska vara ”ett beslutsunderlag
som kan ge förhandsupplysningar om vilka allmänna intressen som
kan komma att vägas in vid framtida beslut om markanvändningen”
(prop. 1985/86:3 s 36) och ”utgöra underlag för fortsatt beslutsfattande som rör användningen av mark och vatten” (prop.
1985/86:1 s 78).
De allmänna intressena i fråga om mark- och vattenanvändningen kan vara av nationell, regional och lokal karaktär, och det är
kommunen som i sin översiktsplan gör avvägningar mellan olika
intressen. Avvägningarna ska enligt de likalydande bestämmelserna
i 2 kap 2 § PBL och 3 kap. 1 § MB syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest
lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Därvid
ska företräde ges åt sådan användning som från allmän synpunkt
medför en god hushållning.
Regeringen har i ett flertal propositioner betonat samhällsplaneringens viktiga roll i arbetet för en långsiktigt hållbar utveckling,
bl.a. i sin skrivelse Svenska miljömål visar vägen!
Samhällsplaneringen och byggandet påverkar förutsättningarna för
naturresurshushållning, klimatpåverkan, hållbart nyttjande av ekosystemtjänster, liksom förutsättningarna för en hållbar utveckling och
tillväxt i alla delar av landet. En sektorsövergripande dialog och samverkan mellan olika aktörer inom och mellan lokal, regional och
nationell nivå är viktig för en medveten och långsiktigt hållbar samhällsplanering. (Skriv. 2013/14:145, s. 31.)

I samhällsplaneringen är kommunernas översiktsplanering det
centrala instrumentet för att åstadkomma en långsiktigt hållbar
mark- och vattenanvändning och enligt utredningens mening bör
kommunerna nu ges större möjligheter att axla det ansvar som
avsågs i PBL/NRL-reformen. Som stöd för en sådan utveckling
föreslår utredningen i det följande att hanteringen av områden av
allmänt intresse enligt 3 kap. MB lyfts fram och byggs under i lagstiftningen och stöds av en utvecklad kunskapsförsörjning om
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områden av allmänt intresse och att hanteringen av områden av
riksintresse förtydligas och förankras bättre.
11.2.2

Utgångspunkter för utredningens förslag

För att kunna ta till vara viktiga samhällsintressen i mark- och
vattenanvändningen finns det enligt utredningens mening även
framgent behov av vägledande bestämmelser för långsiktig hushållning med områden av stort allmänt intresse i den lagstiftning som
berör beslut om ändrad mark- och vattenanvändning. Det behövs
också regler för statligt inflytande i kommunernas fysiska planering
för att tillgodose nationellt särskilt betydelsefulla intressen.
Utredningens förslag till ändringar i lagstiftningen
 utgår från att bestämmelserna handlar om arealhushållning med
områden av allmänt intresse i den fysiska planeringen med syfte
att bidra till en hållbar utveckling och betonar vikten av helhetssyn i den fysiska planeringen
 framhåller kommunernas viktiga uppgift att göra samlade
bedömningar i sin fysiska planering för en hållbar utveckling där
mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt god
hushållning tryggas
 utgår från att det även framgent finns behov av ett system för
statligt inflytande i kommunernas fysiska planering för att
tillgodose nationella intressen. Eftersom frågorna rör nationella
intressen bör staten genom regeringen ha ett tydligare ansvar i
systemet.
Enligt direktivet ska utredningen bedöma om det finns skäl att
komplettera skyddet av bevarandeintressena enligt 3 kap. 6 § och
eventuellt även 2 och 3 §§, med möjlighet till en mer samlad form
som även innefattar de utvecklingsmöjligheter områdena innehåller. Enligt utredningens mening följer utredningens samlade förslag intentionerna i detta uppdrag.
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Inledande bestämmelser i 3 kap. MB

Utredningens förslag: En bestämmelse införs i 3 kap. MB om
att överväganden om användning av mark- och vattenområden
ska göras utifrån en helhetssyn som främjar att mark, vatten och
fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social,
kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas.
Behovet av en helhetssyn vid överväganden om användning av
mark- och vattenområden framgår redan av förarbetena.
Det är nödvändigt att anlägga ett brett perspektiv på användningen av
mark och vatten för att lämpliga avvägningar och prioriteringar skall
kunna göras inom ramen för en helhetssyn. Planen bör därför grundas
på en sammanställning av de anspråk och intressen som finns på såväl
bevarande som förändring av markanvändning och miljö. Vidare bör
som underlag för planen uppgifter sammanställas om de områden som
är av riksintresse, om länsplaneringen och om andra statliga riktlinjer
av betydelse för kommunens översiktliga planering. (Prop 1985/86:1 s
124.)

Under senare år har behovet av helhetssyn och samarbete i samband
med mark- och vattenanvändningen uppmärksammats vid flera
tillfällen. Regeringen behandlar behovet i proposition 2013/14:141.
I samband med användningen av mark och vatten behöver många olika
värden och intressen vägas samman. Detta blir än tydligare med
hänsyn till att ett och samma område kan generera en mängd olika
ekosystemtjänster som svarar mot olika behov i samhället, av vilka
många men sällan alla går att förena. För att kunna åstadkomma god
hushållning enligt de inledande bestämmelserna i miljöbalken och
plan- och bygglagen (2010:900) behövs ett nära samarbete mellan
myndigheter, organisationer, företag, markägare och andra enskilda.
(Prop. 2013/14:141, s. 90.)

Regeringen har beslutat om ett etappmål om helhetssyn på markanvändningen som är att samordningen inom den statliga förvaltningen har förstärkts senast 2016 så att helhetssynen på markanvändningen har ökat (M2014/593/Nm s. 7). Vidare avser regeringen att tillsätta en särskild utredare med uppgift att utreda hur
en förstärkt samordning kan uppnås i den statliga förvaltningen i
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syfte att öka helhetssynen på mark- och vattenanvändning (prop.
2013/14:141, s. 89).
Enligt den europeiska landskapskonventionen som ratificerades
av Sverige 2010 ska länderna bl.a. utveckla en helhetssyn på landskapets värden för att främja en hållbar förvaltning. Riksdagen fastställde den 13 juni 2013 nationella mål för kulturmiljöarbetet (bet.
2012/13:KrU9, rskr. 2012/13:273). Målen innebär bl.a. att det statliga kulturmiljöarbetet ska främja en helhetssyn på förvaltningen av
landskapet som innebär att kulturmiljön tas tillvara i samhällsutvecklingen.
Utredningen anser mot denna bakgrund att det finns anledning
att i de grundläggande hushållningsbestämmelserna klart uttrycka
att överväganden om användning av mark- och vattenområden ska
göras utifrån en helhetssyn som främjar att mark, vatten och fysisk
miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, kulturell och
samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas.

11.4

Områden av väsentligt allmänt intresse

11.4.1

Inledning

I dag bedrivs arbetet för att främja en hållbar utveckling i ett målstyrningssystem där åtgärder ska utvecklas för att uppfylla olika
nationella mål. Ofta är det länsstyrelserna som har i uppdrag att
utveckla och genomföra åtgärder och åtgärdsprogram för att främja
mål inom olika politikområden. När åtgärderna konkretiseras kan
de i många fall lokaliseras till avgränsade mark- och vattenområden.
Sådana områden bör kunna vara av allmänt intresse för att använda
eller bevara för ett visst ändamål enligt hushållningsbestämmelserna.
Det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen
av mark och vatten i kommunen med hänsyn till både allmänna och
enskilda intressen. För att kunna planera för en långsiktigt god
hushållning i enlighet med bestämmelserna i PBL och MB behöver
kommunen ha god kännedom bl.a. om vilka områden av väsentligt
allmänt intresse som finns i kommunen.
I tillämpningen av de nuvarande bestämmelserna i 3 kap MB är
skillnaden i effekter stor mellan att ett område är av allmänt intresse eller av riksintresse. I ett område av riksintresse ska staten
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upphäva ett beslut om ändrad markanvändning om det bedöms
medföra påtaglig skada på intresset. I ett område av allmänt intresse
ska intresset så långt möjligt skyddas mot påtaglig skada, och det är
kommunen som bedömer i vilken utsträckning hänsyn ska tas till
intresset. Enligt vad utredningen erfarit redovisas inte alltid sådana
områden av allmänt intresse enligt 3 kap. MB i den kommunala
planeringen i den utsträckning som lagstiftaren avsåg. Den avsedda
kunskapsförsörjningen om sådana områden från de centrala
myndigheterna är förhållandevis outvecklad. Det innebär troligen
att kommunerna inte har full kännedom om vilka områden i
kommunen som är av allmänt intresse ur ett nationellt perspektiv.
Enligt Boverket upplever flertalet kommuner svårigheter i att
hantera de nationella målen och flera översiktsplaner brister i sin
beskrivning och hantering av dessa. En tydligare nationell beskrivning av målen efterfrågas, liksom ett bättre stöd från länsstyrelserna i arbetet med att ta ställning till vilka mål som är väsentliga
att hantera på lokal nivå (Boverket 2014c, s. 36).
För att skapa ett ändamålsenligt system för hushållning med
mark och vatten som motsvarar såväl lagstiftarens intentioner som
dagens behov och krav föreslår utredningen att hanteringen av områden av betydande allmänt intresse lyfts fram och byggs under i
lagstiftningen, bland annat genom att bestämmelser införs om
begreppet område av väsentligt allmänt intresse, om obligatorisk
redovisning i översiktsplanen och om kunskapsförsörjning. Utredningen föreslår också att angivna områden av väsentligt allmänt
intresse kompletteras med vissa verksamheter som i dag inte omfattas av bestämmelserna.
Utredningens förslag ger lagstöd för att åskådliggöra arealmässiga konsekvenser av nationella och regionala mål, planer och
program av betydelse för en hållbar utveckling i kommunen. Det
innebär att dessa områden tydliggörs i den kommunala planeringen, vilket enligt utredningens mening bör kunna förbättra
underlaget för väl genomtänkta avvägningar i den fysiska planeringen mellan olika önskemål att utnyttja marken, vattnet och den
fysiska miljön i övrigt. Samtidigt bör utbredningen av områden av
riksintresse i vissa fall kunna reduceras.
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Definition av områden av väsentligt allmänt intresse

Utredningens förslag: En definition av områden av väsentligt
allmänt intresse införs i 3 kap. MB. Ett mark- och vattenområde
är av väsentligt allmänt intresse, om marken, vattnet eller områdets fysiska miljö i övrigt på grund av sina egenskaper ur ett
långsiktigt nationellt, regionalt eller lokalt hushållningsperspektiv har en väsentlig allmän betydelse.
Utredningen föreslår att begreppet mark- och vattenområden av
väsentligt allmänt intresse införs i 3 kap. MB. Vad som är markoch vattenområden av väsentligt allmänt intresse bör definieras.
Enligt förarbetena kan hushållningsbestämmelserna
sammanfattningsvis sägas syfta till att god natur och kulturmiljö skall
bevaras, att landets försörjning med naturresurser tryggas i ett långsiktigt perspektiv samt att ett ändamålsenligt samhällsbyggande
främjas. Både bevarande och användningsintressen skall alltså beaktas
(prop. 1985/86:3, s. 152).

I hushållningsbestämmelserna anges ”i huvudsak vad som utgör de
allmänna intressena i mark- och vattenanvändningsfrågor” (prop.
1985/86:3, s. 23). Urvalet gjordes mot bakgrund av arbetet med
den fysiska riksplaneringen och är sådana allmänna intressen ”som
har central betydelse för att trygga en uthållig användning av naturresurserna i vårt land, bevara god natur och kulturmiljö samt främja
ett ändamålsenligt samhällsbyggande” (prop. 1985/86:3, s. 41–42).
Med utgångspunkt i lagstiftarens intentioner föreslår utredningen
att ett mark- och vattenområde är av väsentligt allmänt intresse om
det på grund av sina egenskaper ur ett långsiktigt nationellt, regionalt
eller lokalt hushållningsperspektiv har en väsentlig allmän betydelse.
För vilka ändamål mark- och vattenområden kan vara av väsentligt allmänt intresse föreslås anges i 3 kap. MB. Förslag till vilka
ändamål som kan vara av väsentligt allmänt intresse redovisas i
kap. 12 i betänkandet.
Under arbetets gång har synpunkter framförts om att införandet av begreppet områden av väsentligt allmänt intresse skulle
innebära en försvagning av skyddet för de allmänna intressen i
3 kap. MB som inte är riksintresse genom att områden av sådant
allmänt intresse som inte är av väsentlig art inte längre kan hävdas
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vid avvägningen mellan olika intressen i planeringen. Enligt utredningens mening bör dock sådana intressen vid behov kunna hävdas
med stöd av bestämmelserna om allmänna intressen i PBL.
11.4.3

Bedömning av vilka områden som är av väsentligt
allmänt intresse ur nationellt, regionalt och lokalt
perspektiv och deras redovisning i översiktsplanen

Utredningens förslag: Bestämmelser införs i 3 kap. PBL om att
kommunen i översiktsplanen ska redovisa väsentliga allmänna
intressen och hur kommunen avser att tillgodose dessa intressen
samt att länsstyrelsen under samråd om översiktsplan och
detaljplan ska verka för att intressena tillgodoses.
Bestämmelser införs i hushållningsförordningen om ansvarsfördelningen för de intressen i fråga om hushållning med markoch vattenområden som anges i 3 kap. miljöbalken och om hur
områden av väsentligt allmänt intresse ska anges.
Enligt utredningens förslag kan ett område vara av väsentligt
allmänt intresse ur ett långsiktigt nationellt, regionalt eller lokalt
hushållningsperspektiv. Ett område av väsentligt allmänt intresse
ska enligt utredningens förslag redovisas i översiktsplanen och det
ska framgå av planen hur kommunen avser att tillgodose de redovisade väsentliga allmänna intressena. Det innebär att alla områden
av väsentligt allmänt intresse synliggörs i kommunernas planering
och blir föremål för kommunernas avvägningar mellan olika önskemål att utnyttja marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt.
Sektorsmyndigheterna föreslås ansvara för att inom sina verksamhetsområden ange sådana områden som ur ett nationellt perspektiv är av väsentligt allmänt intresse för ett visst ändamål. Det
ska ske i den utsträckning det är behövligt enligt myndighetens
bedömning. De områden som sektorsmyndigheterna anger ska
redovisas i Boverkets register (se avsnitt 11.10). Det kan vara områden för olika ändamål av nationellt intresse som kommunen bör
beakta i sitt arbete med avvägningar mellan olika intressen men
som inte motiverar ett direkt statligt inflytande. Exempel kan vara
sådana malmprovinser som SGU pekat ut (se avsnitt 4.11.3) som
områden av nationellt intresse. Välbelägna områden för material-
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försörjning som bergtäkter och sandavlagringar kan vara aktuella
att ange som områden av väsentligt allmänt intresse. Även försvarsmakten har angett områden som omfattas av de nuvarande bestämmelserna i 3 kap. 9 § första stycket. Att ange områden av väsentligt
allmänt intresse kan för myndigheterna vara ett alternativ till att
ange områden av riksintresse. Områdena ska vid behov aktualitetsprövas av myndigheterna.
Länsstyrelserna föreslås ansvara för att ange sådana områden
som ur ett regionalt perspektiv är av väsentligt allmänt intresse för
olika ändamål. Det kan vara områden som i länsstyrelsens arbete
med olika uppdrag (se kap. 10) har befunnits särskilt lämpliga för
olika ändamål eller åtgärder av olika slag som kommunen bör
beakta i sitt arbete med avvägningar mellan olika intressen. Exempel kan vara områden av regional betydelse för naturvård, friluftsliv, grön infrastruktur, kulturmiljövård, klimatanpassningsåtgärder,
regional tillväxt, materialförsörjning, vattenförsörjning, energiomställning etc. Utredningen förutsätter att länsstyrelsen samråder
med berörda regionala organ angående sådana områden. Länsstyrelserna ska i sin sammanfattande redogörelse enligt 3 kap. 28 § PBL
till kommunen lämna uppgifter om områden av väsentligt allmänt
intresse från Boverkets register samt om sådana områden som länsstyrelsen bedömt vara av väsentligt allmänt intresse från regional
synpunkt.
Kommunerna bedömer vilka områden som ur ett lokalt perspektiv är av väsentligt allmänt intresse. Det gäller naturligtvis områden som är särskilt lämpliga för bostadsförsörjning, men också
områden för olika ändamål av väsentligt allmänt intresse ur lokalt
perspektiv som kommunen liksom i dag använder som underlag för
sin planering för att uppfylla syftet i 2 kap. 2 § PBL.
Länsstyrelsen ska under samråd om översiktsplan och detaljplan
verka för att väsentliga allmänna intressen tillgodoses.
Enligt utredningens förslag ska kommunen i sin översiktsplan,
förutom områden av riksintresse, redovisa områden av väsentligt
allmänt intresse och i planen visa hur kommunen avser att tillgodose de redovisade intressena. Genom bättre kunskap om områden
av väsentligt allmänt intresse får kommunen bättre förutsättningar
för att kunna göra väl genomtänkta avvägningar mellan olika allmänna intressen för att utnyttja marken, vattnet och den fysiska
miljön i övrigt. På så vis ökas möjligheterna för kommunen att
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genomföra en medveten och långsiktigt hållbar samhällsplanering
som bidrar till en hållbar utveckling.
11.4.4

Särskilda bestämmelser för vissa väsentliga allmänna
intressen

Utredningens förslag: Bestämmelser införs i PBL om att länsstyrelsen i sitt granskningsyttrande till översiktsplan och detaljplan ska ange om förslaget innebär att bestämmelserna om
brukningsvärd jordbruksmark i 3 kap. 10 § miljöbalken inte följs
och om förslaget inte så långt möjligt tillgodoser ett väsentligt
allmänt intresse för dricksvattenförsörjningen enligt 3 kap. 13 §
miljöbalken. Länsstyrelsen ska överpröva ett beslut om detaljplan
och kan upphäva det om planen inte tillgodoser dessa bestämmelser.
Miljömålsberedningen har i sitt delbetänkande (SOU 2014:50,
s. 93–95) pekat på en bristande tillämpning av 3 kap. 4 § miljöbalken vad gäller frågan om bevarande av jordbruksmark. Miljömålsberedningen noterade vidare att det inte finns något allmänt
krav på att länsstyrelsen ska överpröva detaljplaner som brister i
hänsynen till bl.a. de intressen som anges 3 kap. 4 § miljöbalken.
Att länsstyrelserna är skyldiga att överpröva detaljplaner när dessa
brister i hänsyn till riksintressen men inte när det gäller övriga hushållningsbestämmelser har sannolikt bidragit till att kommunerna
och länsstyrelserna är mer medvetna om betydelsen av riksintressen
än om jordbruksmarkens värden. Miljömålsberedningen ansåg mot
bakgrund av detta att reglerna i PBL behöver tydliggöras genom
kompletterande krav om redovisningar hur hänsyn tas till brukningsvärd jordbruksmark i översiktsplanen. Miljömålsberedningen
föreslog även att 11 kap. 10 § PBL kompletteras med att länsstyrelserna ska överpröva kommunernas beslut om detaljplan, om
beslutet kan förväntas innebära att bestämmelserna om brukningsvärd jordbruksmark inte följs.
Utredningen ansluter sig till Miljömålsberedningens bedömning
och föreslår därför att det införs bestämmelser i 3 och 5 kap. PBL
som innebär att länsstyrelsen i sitt granskningsyttrande till översiktsplan och detaljplan ska ange om förslaget innebär att bestäm-
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melserna om brukningsvärd jordbruksmark i 3 kap. 10 § miljöbalken inte följs. Utredningen föreslår även att bestämmelser införs
i 11 kap. PBL som innebär att länsstyrelsens ingripandegrunder utökas till att även avse detta intresse.
Utredningen föreslår att motsvarande bestämmelser ska användas för områden av väsentligt allmänt intresse för dricksvattenförsörjning.
Genom förslaget ges en möjlighet till statligt inflytande om
bestämmelserna om brukningsvärd jordbruksmark och områden av
väsentligt allmänt intresse för dricksvattenförsörjning inte följs vid
överväganden om mark- och vattenanvändningen.
11.4.5

Beskrivning av områden av väsentligt allmänt intresse

Utredningens förslag: Bestämmelser införs i hushållningsförordningen om hur ett område av väsentligt allmänt intresse ska
beskrivas.
Utredningen föreslår att informationen om ett område av väsentligt allmänt intresse ska innehålla en avgränsning av området på
karta och en beskrivning av dess värde, dvs. skälen till att området
bedöms vara av väsentligt allmänt intresse. Om det finns särskilda
uppgifter som i sammanhanget kan vara av betydelse för tillämpningen av bestämmelserna i 3 och 4 kap. miljöbalken bör sådan information också lämnas.
Information som av något skäl inte bör offentliggöras ska behandlas med sekretess.

11.5

Områden av riksintresse

11.5.1

Inledning

Att tillämpningen av hushållningsbestämmelserna i 3 kap. MB
fokuserar på områden av riksintresse kan enligt utredningens uppfattning till stor del förklaras med att bestämmelserna främst har
uppfattats som skyddsbestämmelser avsedda att skydda vissa intressen och först i andra hand som vägledande bestämmelser för väl
genomtänkta avvägningar mellan olika önskemål att utnyttja mar390
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ken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt. Ur ett sådant skyddsperspektiv är ett riksintresse som ska skyddas naturligtvis att föredra före ett allmänt intresse som bara så långt möjligt ska skyddas.
För att få tillstånd till en exploatering inom ett område av riksintresse, t.ex. för bevarande, blir det viktigt att också exploateringsintresset anges som riksintresse för att det ska kunna ges
företräde enligt bestämmelserna 3 kap. 10 § MB.
Tillämpningen har fått till följd att områden av riksintresse för
olika ändamål enligt 3 kap. 5–9 §§ MB i dag sammanlagt omfattar
cirka 46 procent av Sveriges totala land- och vattenareal inom länsgränserna. Drygt hälften av arealen för områden av riksintresse
enligt 3 kap. MB ligger inom områden av riksintresse enligt 4 kap.
MB, och totalt omfattar områden av riksintresse enligt 3 och 4 kap.
MB cirka 55 procent av Sveriges totala land- och vattenareal inom
länsgränserna. Överlappningen mellan områden av riksintresse för
olika ändamål bidrar till att komplicera hushållningsbestämmelsernas tillämpning.
Inom drygt halva Sverige kan således staten ingripa i kommunernas planering och i beslut om ändrad markanvändning. Lagstiftarens intention var knappast att omfattningen av områden av
riksintresse skulle få sådana dimensioner. Departementschefen
anförde som motiv för att inte föra in en bestämmelse till skydd för
skogsmark som riksintresse, bland annat att ”det skulle komma att
innebära att staten skulle få stort inflytande över kommunala
planer och övriga beslut enligt PBL inom större delen av landets
yta. Detta skulle klart strida mot strävandena till ökad självständighet för kommunerna i förhållande till staten i markanvändningsfrågor” (prop. 1985/86:3, s. 55). Som en jämförelse uppgick år 2010
arealen produktiv skogsmark till cirka 55 procent av Sveriges
landareal (SCB 2013).
Att ett område är av riksintresse betyder visserligen inte automatiskt ett hinder för olika verksamheter i området. Mark- och
vattenområden ska enligt 3 kap. 1 § MB ”användas för det eller de
ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till
beskaffenhet och läge samt föreliggande behov”. Enligt departementschefen ligger det ”allmänt i en god resurshushållning att slå
vakt om möjligheterna till mångsidig användning av marken,
vattnet och den fysiska miljön i övrigt (prop. 1985/86:3, s. 47). Ett
område kan ofta vara lämpligt att utnyttja för flera verksamheter
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samtidigt. ”I många konkurrenssituationer behöver det inte i första
hand vara fråga om att förhindra en viss verksamhet. Det kan i
stället gälla att överväga verksamhetens närmare lokalisering inom
området eller att ställa upp sådana villkor för verksamhetens bedrivande eller utformning att tillräcklig hänsyn tas till det intresse
eller den verksamhet som behöver skyddas.” (Prop. 1985/86:3,
s. 46.)
Den hittillsvarande tillämpningen av hushållningsbestämmelserna har dock bidragit till en relativt spridd uppfattning att inga
andra verksamheter kan bedrivas inom ett område av riksintresse –
att en ”död hand” har lagts över området. Vidare bidrar oklarheter i
regler och tillämpning till att försvåra och förlänga planerings- och
beslutsprocesser. Redan i arbetet med delbetänkandet Bostadsförsörjning och riksintressen (SOU 2014:59) noterade utredningen att
”det finns otydligheter i riksintressesystemet som medför att det
blir svårt att tillämpa och att förtroendet för systemet undergrävs.
Exempelvis råder tveksamhet om de utpekade riksintresseområdenas kvalitet, legitimitet och aktualitet. Osäkerhet råder angående
bedömningen av vad som kan tillåtas i ett område. Detta inverkar
på kommunernas och länsstyrelsernas tillämpning av bestämmelserna så att planeringsprocessen för områden som berör riksintressen ofta blir onödigt långdragen och kostsam. Det bidrar också till
en oförutsägbarhet i planeringsprocessen som kan medföra att
exploatörer drar sig för att starta projekt i ett område som berör ett
riksintresse. Utredningens bedömning är att detta är ett hinder
som påtagligt minskar effektiviteten i samhällsplaneringen” (s. 12).
Enligt utredningens mening bidrar otydligheten och osäkerheten i hushållningsbestämmelsernas tillämpning tillsammans med
den stora omfattningen av områden av riksintresse till att äventyra
systemets legitimitet.
Utredningen föreslår att hanteringen av områden av riksintresse
förtydligas och förankras bättre, bland annat genom formella beslut
efter dialog med berörda parter, tydligare kriterier och utvecklade
krav på redovisningens former. Utredningen föreslår också att
bestämmelserna om områden av riksintresse kompletteras med ett
nytt ändamål för att motsvara dagens behov.
Berörda myndigheter bör få i uppdrag att lämna förslag till områden av riksintresse enligt 3 kap. MB enligt de nya kriterierna och
att vid behov ange områden av väsentligt allmänt intresse. Inrikt-
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ningen bör vara att totalt sett minska omfattningen av områden av
riksintresse jämfört med i dag, bland annat genom att möjligheten
att ange områden av väsentligt allmänt intresse utnyttjas.
11.5.2

Regeringen beslutar om områden av riksintresse

Utredningens förslag: Bestämmelser införs i 3 kap. MB om att
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer beslutar att ett område är av riksintresse.
Enligt nuvarande bestämmelser i 2 § hushållningsförordningen ska
centrala myndigheter lämna uppgifter i skriftlig form till länsstyrelserna om områden som myndigheterna bedömer vara av riksintresse enligt 3 kap. miljöbalken. Avsikten är att områdena ska
behandlas i den kommunala översiktsplaneringen och på så sätt
förtydligas för att tjäna som underlag vid beslut enligt anknutna
lagar. I sådana beslut avgörs slutligen frågan om området är av riksintresse. I utredningens utvärdering av tillämpningen av hushållningsbestämmelserna framkommer att denna process inte alltid
bedrivs enligt lagstiftarens intentioner, och utredningen konstaterar att det i dag uppfattas som oklart om ett område är av riksintresse. Enligt nuvarande bestämmelser är det ingen myndighet
som med rättsligt bindande verkan kan förklara ett område som
varande av riksintresse. Sådant bemyndigande saknas i lagstiftningen. Frågan om huruvida ett område är av riksintresse måste
därför bedömas i ett enskilt ärende, t.ex. i en tillståndsprövning.
Den prövande myndigheten kan i ärendet å ena sidan underkänna
en bedömning att ett område är av riksintresse, å andra sidan anse
att ett visst område är av riksintresse, trots att ingen central myndighet gjort denna bedömning. Det får också till följd att det är
svårt att få adekvat information om områden av riksintresse.
Utredningen föreslår att regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer ska besluta att ett område är av riksintresse.
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Kan ett beslut om att ett område är av riksintresse överklagas?
En fråga som uppkommer är om ett sådant beslut är överklagbart. I
22 § förvaltningslagen (1986:223) anges att ett beslut får överklagas
av den som beslutet angår, om det har gått honom emot och
beslutet kan överklagas.
Det finns ingen entydig och klar definition av begreppet sakägare. För att någon ska vara berörd av ett beslut krävs att beslutet
angår denne på ett mera konkret sätt. Detta brukar uttryckas som
att beslutet ska påverka dennes rättsställning eller beröra ett intresse som på något sätt har erkänts av rättsordningen. Att så är
fallet kan bekräftas av att personen i fråga tillhör en krets med
vilken samråd ska hållas eller att personen på något annat sätt har
intressen som ska beaktas vid prövningen (se t.ex. Mark- och
miljööverdomstolens dom den 2 juli 2015, Mål nr P 3231-15).
PBL-överklagandeutredningen har i sitt betänkande (SOU
2014:14, s. 100 ff) redogjort för artikel 6.1 i Europakonventionen
om mänskliga rättigheter och om civila rättigheter enligt Europadomstolens praxis. I betänkandet uttalas bl.a. att det i artikel 6 i
Europakonventionen finns bestämmelser om rätten till en rättvis
rättegång. I första meningen i artikel 6.1 Europakonventionen
anges att var och en ska, vid prövningen av hans civila rättigheter
och skyldigheter eller av en anklagelse mot honom för brott, vara
berättigad till en rättvis och offentlig förhandling inom skälig tid
och inför en oavhängig och opartisk domstol, som upprättats enligt
lag. I artikel 1 i det första tilläggsprotokollet till konventionen
finns en bestämmelse om skydd för egendom. Av artikeln framgår
att varje fysisk eller juridisk person ska ha rätt till respekt för sin
egendom. Ingen får berövas sin egendom annat än i det allmännas
intresse och under de förutsättningar som anges i lag och i folkrättens allmänna grundsatser.
PBL-överklagandeutredningen konstaterar att det av Europadomstolens praxis inte finns någon tydlig definition av begreppet
civila rättigheter. I betänkandet nämns dock ett avgörande (Fayed
mot Storbritannien, avgörande den 21 september 1990, ansökan nr
17101/90) av vilket det framgår att enbart svaga samband eller avlägsna konsekvenser inte är tillräckligt för att artikel 6.1 ska bli
tillämplig.
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I förarbetena till MB (prop. 1997/98:45, Del 1, s. 270–272)
diskuteras frågan om åtgärdsprogram enligt 5 kap. MB ska kunna
överklagas. Bland annat anges att eftersom åtgärdsprogram inte är
direkt bindande för enskilda utan endast för de beslut som myndigheter vid senare tidpunkt fattar, kan beslut om åtgärdsprogram
inte anses vara en sådan myndighetsutövning mot enskild som
kräver rätt att överklaga.
Hushållningsbestämmelserna i 3 kap MB är, liksom åtgärdsprogram enligt 5 kap. MB, närmast att betrakta som planeringsriktlinjer. Ett beslut av regeringen, eller den myndighet som regeringen
bestämmer, att ett område är av riksintresse är således inte direkt
bindande för enskilda. Det är först vid tillämpningen av bestämmelserna vid efterföljande beslut som beslutet om att ett område är
av riksintresse kan få en direkt effekt för enskilda. Det kan t.ex.
vara fallet att en fastighetsägare får avslag på sin ansökan om bygglov i ett område som inte omfattas av detaljplan och byggnadsnämnden motiverar beslutet med att den sökta åtgärden inte tillgodoser ett riksintresse. I den situationen kan den enskilde givetvis
överklaga byggnadsnämndens beslut enligt reglerna i PBL och på så
sätt få frågan prövad i högre instans.
Mot bakgrund av det ovan sagda anser utredningen att ett beslut
om att ett område är av riksintresse inte är överklagbart.
11.5.3

Definition av områden av riksintresse

Utredningens förslag: En definition av områden av riksintresse
införs i 3 kap. MB.
Ett mark- och vattenområde är av riksintresse, om det ur ett
långsiktigt hushållningsperspektiv är av stor nationell betydelse
att området används för ett visst ändamål och regeringen eller
den myndighet som regeringen bestämmer har beslutat att området är av riksintresse.
Området kan endast vara av stor nationell betydelse för att
1. värna värden av särskild nationell vikt,
2. uppfylla Sveriges internationella åtaganden,
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3. genomföra nationellt viktiga strukturer eller nationella mål,
planer och program av betydelse för en hållbar utveckling,
eller
4. säkerställa totalförsvarets behov.
Ett av de grundläggande syftena med PBL/NRL-reformen var att
”decentralisera ansvar för planläggning och lokal miljö till kommunerna genom att begränsa statens kontroll”. (Prop 1985/86:1 s. 68).
Statens inflytande i planeringen begränsades till att gälla områden
av riksintresse, mellankommunala frågor och frågor om hälsa och
säkerhet. Det gav staten genom länsstyrelsen möjlighet att i beslut
om mark- och vattenanvändningen bevaka nationella intressen som
inte självklart kunde förutsättas beaktas av kommunerna.
De nuvarande hushållningsbestämmelserna innehåller ingen
definition av vad som kan vara ett mark- och vattenområde av riksintresse. Inte heller förarbetena tillhandahåller någon definition. En
sådan definition har efterfrågats, och behövs också som grund för
utarbetande av förslag till särskilda kriterier för de olika typer av
områden som kan vara av riksintresse enligt 3 kap. MB, se avsnitt
11.5.4.
Utredningen föreslår att ett mark- och vattenområde som är av
riksintresse definieras av att det ur ett långsiktigt hushållningsperspektiv är av stor nationell betydelse att området används för ett
visst ändamål.
I förslaget anges vidare fyra ändamål som området kan vara av
stor nationell betydelse för. Avsikten är att precisera sådana ändamål som kan motivera ett statligt inflytande i den kommunala
planeringen.
Värna värden av särskild nationell vikt
Ändamålet ansluter till lagstiftarens intentioner och avser både
bevarande- och exploateringsvärden.
I förarbetena ansåg regeringen att det är
naturligt att en naturresurslag får en inriktning mot skydd av långsiktiga och för landet väsentliga värden som inte kan väntas bli tillräckligt beaktade utan stöd av en lag. Detta innebär inte att en sådan
lag ensidigt bör främja bevarandeintressen och långsiktiga försörj-
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ningsbehov. Lagens grundläggande syfte bör vara att främja en
användning av naturresurserna som är förnuftig för samhället vid en
allsidig. samlad bedömning, både i ett långsiktigt och i ett kortsiktigt
perspektiv. En naturresurslag som innehåller sådana grundläggande
bestämmelser kommer enligt min mening att främja väl genomtänkta
avvägningar mellan olika önskemål att utnyttja marken, vattnet och
den fysiska miljön i övrigt. (Prop. 1985/86:3, s. 14.)

Uppfylla Sveriges internationella åtaganden
Ändamålet ansluter till lagstiftarens intentioner som framgår av
förarbetena.
Jag vill också erinra om vårt lands internationella ansvar när det gäller
skydd av områden som har särskilt stor betydelse för naturvården,
kulturminnesvården eller friluftslivet. Som exempel kan jag här nämna
att regeringen har ställt sig bakom den s.k. CW-listan (Convention on
Wetlands), vilket innebär ett speciellt ansvar för vissa internationellt
betydelsefulla våtmarksområden i vårt land. (Prop. 1985/86:3, s. 68.)

Sedan hushållningsbestämmelserna trädde i kraft har Sverige ställt
sig bakom ett ytterligare antal internationella överenskommelser
och EU-lagstiftning och internationell lagstiftning har tillkommit
som ytterligare motiverar ändamålet. Se vidare avsnitt 10.2.
Genomföra nationellt viktiga strukturer eller nationella mål, planer
och program av betydelse för en hållbar utveckling
Ändamålet ansluter beträffande nationellt viktiga strukturer till
lagstiftarens intentioner som framgår av förarbetena.
Det är naturligtvis nödvändigt att anläggningar som kräver kontinuitet
och sammanhang, t.ex. sådana som sträcker sig över kommungränserna, verkligen kan komma till utförande. Det kan gälla en väg, en
kraftledning, ett ledningssystem för vattendistribution eller distribution av naturgas etc. Det kan också gälla en flygplats eller en telemast som ingår i ett nationellt system vilket inte kan fylla det avsedda
syftet om anläggningen inte kan komma till stånd på en viss plats. Det
kan vidare vara fråga om anläggningar för industrin eller energiproduktionen eller för avfallshantering, vilka behöver komma till stånd
för att landets eller en landsdels behov av en viss produkt, av energi
eller av lagring och destruktion av avfall skall kunna tillgodoses. Markbehov för anläggningar av detta slag kan i vissa fall vara av riksintresse.
(Prop. 1985/86:3 s 76.)
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Beträffande nationella mål, planer och program av betydelse för en
hållbar utveckling ansluter ändamålet till formuleringen i 3 kap. 5 §
PBL. Av översiktsplanen ska bland annat framgå hur kommunen i
den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till och samordna översiktsplanen med relevanta nationella mål, planer och program av
betydelse för en hållbar utveckling inom kommunen.
Exempel på nationella mål av betydelse för mark- och vattenanvändningen är den nationella planeringsramen för vindkraft som
haft betydelse vid Statens energimyndighets bedömning av områden av riksintresse för vindbruk enligt 3 kap. 8 § MB.
Säkerställa totalförsvarets behov
Ändamålet ansluter till lagstiftarens intentioner. Enligt förarbetena
utgår totalförsvarets behov av mark- och vattenområden ”från
intressen som är gemensamma för hela landet”. Det är vidare
uppenbart att anspråk som ställs från totalförsvaret i och för sig alltid
kan sägas beröra nationella intressen, eftersom försvaret är en nationell
angelägenhet. Staten bör därför ha möjlighet att påverka markanvändningen i anslutning till anläggningar m.m. för totalförsvaret (prop
1985/86:3 s 77).

För vilka ändamål mark- och vattenområden kan vara av riksintresse föreslås anges i 3 kap. MB. Förslag till vilka ändamål som
kan vara av riksintresse redovisas i kap. 12.
11.5.4

Regeringen beslutar om kriterier för områden av
riksintresse

Utredningens förslag: Bestämmelser införs i hushållningsförordningen om att regeringen beslutar om särskilda kriterier
för olika typer av områden som kan vara av riksintresse enligt
3 kap. MB.
Enligt utredningens förslag ska regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer besluta att ett område är av riksintresse,
se avsnitt 11.5.2. Mot den bakgrunden föreslår utredningen att
regeringen efter förslag från sektorsmyndigheterna bör besluta om
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särskilda kriterier för olika typer av områden som kan vara av riksintresse enligt 3 kap. MB.
Utredaren ska enligt direktivet särskilt ange vilka kriterier som
bör vara uppfyllda för ett utpekande av ett område av riksintresse.
Som framgår av kap. 4 har nästan alla sektorsmyndigheter med
ledning av förarbetena till NRL utvecklat kriterier för områden av
riksintresse inom sina ansvarsområden. Några myndigheter har
nyligen gjort det första gången medan andra har hunnit revidera
sina tidigare uppställda kriterier. Vissa myndigheter har sett över
och reviderat sina bedömningar av vilka områden som är av riksintresse och hos en del myndigheter pågår för närvarande ett sådant
arbete. De olika intressena är av olika karaktär och har vart och ett
sina egna förutsättningar. Att utveckla kriterier för de olika riksintresseändamålen är ett omfattande arbete som enligt utredningens mening skulle kunna vara ett ämne för en särskild utredning.
Mot denna bakgrund föreslår utredningen att förslag till kriterier
tas fram av sektorsmyndigheterna inför regeringens beslut. I avsnitt 11.5.3 lämnas ett förslag till definition av områden av riksintresse som innefattar ett slags allmänna kriterier som kan tjäna
som utgångspunkter för det arbete med att utveckla särskilda kriterier för olika typer av områden som föreslås i det följande.
Regeringen bör ge berörda myndigheter i uppdrag att med utgångspunkt i den föreslagna definitionen enligt 3 kap. 6 § andra
stycket MB lämna förslag till särskilda kriterier för de olika typer av
områden som kan vara av riksintresse enligt 3 kap. MB.
I uppdraget bör anges att inriktningen ska vara att minska den
totala utbredningen av områden av riksintresse jämfört med i dag
genom att kriterierna utformas med beaktande av möjligheten att
ange att ett område är av väsentligt allmänt intresse i stället för av
riksintresse.
I uppdraget bör bl.a. ingå att bedöma i vilken utsträckning
 områden som omfattas av rättsverkande beslut enligt någon
lagstiftning behöver kunna anges som område av riksintresse
 det finns anledning att ange områden som överlappar andra
områden av riksintresse enligt 3 eller 4 kap. MB
 befintliga anläggningar behöver kunna anges som område av
riksintresse
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 behovet av att ange ett område av riksintresse minskar på grund
av att det finns starka lokala incitament att tillgodose det
aktuella intresset
 och på vilket sätt eventuella influensområden kan behöva anges.
Myndigheternas förslag till kriterier bör genomgå en grundlig
genomlysning genom ett brett remissförfarande. Förutom från
sedvanliga berörda remissinstanser bör synpunkter särskilt inhämtas bl.a. från högskolor, universitet och andra expertorgan.
Därefter kan regeringen besluta om särskilda kriterier för olika
typer av områden som kan vara av riksintresse enligt 3 kap. MB.
Beslutet bör fogas som bilaga till hushållningsförordningen så att
kriterierna redovisas på ett samlat och överblickbart sätt.
Det föreslagna förfarandet bör enligt utredningens uppfattning
bidra till en sådan nationell överblick och samordning av systemet
för hushållning med mark och vatten som har efterfrågats och
därmed stärka systemets legitimitet.
När regeringen beslutat om kriterier bör sektorsmyndigheterna
ges i uppdrag att pröva sina nuvarande bedömningar av områden av
riksintresse mot de nya kriterierna och inleda den samrådsprocess
som beskrivs i avsnitt 11.5.5. I denna process bör de senaste årens
arbete hos sektorsmyndigheterna tillvaratas.
11.5.5

Samrådsprocess och beslut om områden av riksintresse

Utredningens förslag: Bestämmelser införs i hushållningsförordningen om att ansvariga sektorsmyndigheter beslutar om
att ett område är av riksintresse samt om en särskild samrådsprocess inför beslutet.
Enligt utredningens förslag ska regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer besluta att ett område är av riksintresse,
se avsnitt 11.5.2.
Utredningen föreslår att regeringen i hushållningsförordningen
uppdrar åt sektorsmyndigheterna att inom sina respektive ansvarsområden besluta om att ett område är av riksintresse. Utredningen
föreslår vidare att sådana beslut ska föregås av en samrådsprocess
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som innefattar dialog med Boverket samt de länsstyrelser, regionala
organ, kommuner och sektorsmyndigheter som är berörda. I
underlaget för samrådsprocessen ska det föreslagna området avgränsas på karta och beskrivas så att det är möjligt för kommunen
att i översiktsplanen redogöra för hur kommunen avser att tillgodose riksintresset. Av underlaget ska också framgå hur de av
regeringen beslutade kriterierna är uppfyllda. Boverket föreslås få
meddela närmare föreskrifter för hur underlaget ska utformas.
Områden som av sekretesskäl inte kan anges öppet på karta ska
redovisas i särskild ordning till berörd länsstyrelse som på lämpligt
sätt ska underrätta samrådande parter om sektorsmyndighetens
förslag.
För att ge kommunen större möjligheter att hävda sina synpunkter i dialogen föreslår utredningen vidare att sektorsmyndigheten i vissa fall ska ge regeringen möjlighet att pröva ett förslag
om att ett område är av riksintresse enligt 3 kap. miljöbalken. Om
en berörd kommun beträffande ett förslag till område av riksintresse anser att de av regeringen beslutade kriterierna inte är
uppfyllda eller att underlaget till förslaget är bristfälligt kan kommunen begära att sektorsmyndigheten ger regeringen möjlighet att
pröva förslaget före myndighetens beslut. Avsikten är inte att regeringen ska avgöra ett stort antal beslut om riksintresseområden,
utan är en möjlighet att i särskilda fall få en politisk prövning till
ledning för fortsatt arbete. Sektorsmyndigheten ska alltså bifalla
eller avslå kommunens begäran att ge regeringen möjlighet att
pröva förslaget före myndighetens beslut.
Efter genomförd samrådsprocess med eventuell regeringsprövning kan sektorsmyndigheten besluta att ett område är av riksintresse enligt 3 kap. MB. Beslutet meddelas till Boverket för införande i det centrala registret (se avsnitt 11.8). Om beslutet rör ett
område som omfattas av en havsplan enligt 4 kap. 10 § MB ska
beslutet även lämnas till Havs- och vattenmyndigheten.
Enligt utredningens mening bör det föreslagna förfarandet bidra
till att kommunerna får bättre förutsättningar för att hantera områden av riksintresse i sin planering genom bättre kunskap om och
acceptans för de nationella värden som riksintressena ger uttryck
för. På så vis ökas möjligheterna för kommunen att genomföra en
medveten och långsiktigt hållbar samhällsplanering som bidrar till
en hållbar utveckling.
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Beskrivning av områden av riksintresse

Utredningens förslag: Bestämmelser införs i hushållningsförordningen om hur ett område av riksintresse ska beskrivas.
I kritiken av dagens tillämpning av hushållningsbestämmelserna
framhålls ofta att beskrivningen av områden av riksintresse inte
alltid är tillräckligt utvecklad och preciserad för att områdets värde
och utbredning ska kunna förstås. Det medför inledningsvis att det
blir svårt för kommunen att i översiktsplanen visa hur den avser att
tillgodose riksintresset i området. Planen ger då inte som avsett
förhandsupplysningar om hur riksintresset kan komma att vägas in
vid framtida beslut om markanvändningen. Det innebär att dessa
frågor måste behandlas i tillståndsärendet utan att ha övervägts i ett
översiktligt perspektiv. Utan tydliga förutsättningar för bedömning
av om riksintresset tillgodoses ökar sannolikheten för att hanteringen av ärendet drar ut på tiden vilket medför ökade kostnader
och ökad risk för s.k. förgävesplanering. Det medför också tillämpningsproblem vid en eventuell överprövning.
I förarbetena betonas vikten av tydliga beskrivningar av områdenas värden.
Myndigheternas arbete med att dokumentera värdena och ge underlag
för planläggning och tillståndsbeslut bör, så som bl.a. Länsarkitektföreningen samt flera länsstyrelser och kommuner framhåller, inriktas
så att riksintresseområdena kan preciseras och avgränsas i kommunala
översiktsplaner på ett sätt som är ägnat att belysa de väsentliga
skyddsintressena. Jag vill alltså betona att avgränsningen av områdena
skall göras utifrån de värden som verkligen är skyddsvärda. (Prop
1985/86:3 s 117.)

Utredningen föreslår att sektorsmyndigheten i underlaget för samrådsprocessen (se avsnitt 11.5.5) ska avgränsa det föreslagna området på karta och beskriva området så att det är möjligt för kommunen att i översiktsplanen redogöra för hur kommunen avser att
tillgodose riksintresset. Av underlaget ska också framgå hur de av
regeringen beslutade kriterierna är uppfyllda.
Utredningen föreslår den information som ska finnas till ett
beslut om att ett område är av riksintresse ska innehålla en avgränsning av området på karta och en beskrivning av dess värde,
dvs. skälen till att området bedöms vara av riksintresse. Om det
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finns särskilda uppgifter som i sammanhanget kan vara av betydelse
för tillämpningen av bestämmelserna i 3 och 4 kap. miljöbalken bör
sådan information också lämnas.
Information som av något skäl inte bör offentliggöras ska
behandlas med sekretess.
Ett tydligare underlag beträffande områden av riksintresse ger
enligt utredningens mening bättre förutsättningar för att tillämpa
systemet för hushållning med mark och vatten i enlighet med lagstiftarens intentioner. Det bidrar också till att systemet blir mer
överskådligt och begripligt och till att underlätta en enhetlig tillämpning i hela landet.
11.5.7

Aktualitetsprövning av beslut om områden av
riksintresse

Utredningens förslag: Bestämmelser införs i hushållningsförordningen om aktualitetsprövning av beslut om område av
riksintresse.
Det förekommer att sektorsmyndigheternas bedömningar av områden av riksintresse upplevs som inaktuella. Det kan gälla både
områdets värde och dess avgränsning. Ett skogsområde av riksintresse för naturvården eller friluftslivet kan ha blivit kalavverkat
vilket medfört att intresset inte längre är aktuellt. Ett område av
riksintresse för kulturmiljövården där en byggnad utgör värdebäraren kan ha blivit inaktuellt eftersom byggnaden har förfallit.
Det finns i dag inga bestämmelser om sektorsmyndigheternas
bedömningar av områden av riksintresse ska aktualiseras, och som
framgår av kap. 4 har myndigheterna i olika utsträckning och i olika
omfattning aktualiserat sina bedömningar.
I sådana områden som inte längre bör bedöms vara av riksintresse finns det inte längre motiv för att staten ska kunna ingripa
i beslut om mark- och vattenanvändningen. Så länge det finns kvar
har området ändå sådan betydelse vilket kan skapa onödiga problem
vid tillämpningen av hushållningsbestämmelserna i de anknutna
lagarna.
Utredningen föreslår att sektorsmyndigheterna ska aktualitetspröva sina beslut om områden av riksintresse minst vart åttonde år
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eller vid behov. Beslut om områden av riksintresse som inte längre
uppfyller de av regeringen beslutade kriterierna ska upphävas.
Länsstyrelsen ska underrätta Boverket och berörda sektorsmyndigheter om länsstyrelsen anser att ett beslut om ett område av
riksintresse enligt 3 kap. miljöbalken bör aktualitetsprövas eller
omprövas. Motsvarande gäller om länsstyrelsen anser att ett ytterligare mark- eller vattenområde bör bedömas vara av riksintresse
enligt 3 kap. miljöbalken.
En regelbunden aktualitetsprövning bör enligt utredningens
mening bidra till att undanröja onödiga hinder vid tillämpningen av
hushållningsbestämmelserna och därigenom därmed också stärka
systemets legitimitet.

11.6

Åtgärder som bör respektive inte bör vara tillåtna
inom de områden som omfattas av
hushållningsbestämmelserna

Utredningens förslag: Bestämmelser införs i 3 kap. MB om
hänsyn till områden av riksintresse och av väsentligt allmänt intresse vid planering av och beslut om användningen av markoch vattenområden.
Om området är av riksintresse ska det intresset tillgodoses.
Om området är av väsentligt allmänt intresse ska det intresset så långt möjligt tillgodoses.
Ett riksintresse eller väsentligt allmänt intresse tillgodoses i
ett beslut om området fortfarande är lämpligt för det ändamål
och den verksamhet som intresset avser så att det är möjligt att
använda eller bevara området eller bedriva verksamheten i enlighet med intresset.
En följdändring införs i 4 kap. 1 § MB.
En bestämmelse införs om att möjligheter till samutnyttjande av ett område för olika ändamål ska prövas i planeringsoch beslutsprocessen.
En förtydligande bestämmelse införs att om beslutet rör ett
område som är av riksintresse både enligt 3 och 4 kap. MB ska
prövningen först ske enligt bestämmelserna i 4 kap.
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Påtaglig skada ersätts av att intresset ska tillgodoses

Enligt direktivet ska utredningen närmare precisera rekvisit för de
åtgärder som bör respektive inte bör vara tillåtna inom de områden
som omfattas av hushållningsbestämmelserna. Vidare ska utredningen analysera behovet av förändringar av såväl synsätt som
terminologi när det gäller angivandet av intressen och deras
områden liksom av åtgärder och verksamheter som kan skada de
angivna intressena och områdena i syfte att skapa bättre ändamålsenlighet och tydlighet.
Bestämmelserna i 3 kap. MB anger att intressena ska ”skyddas
mot” olika typer av åtgärder som medför ”påtaglig skada” eller
motsvarande. Enligt utredningens mening kan denna terminologi
ha bidragit till den ganska spridda missuppfattningen att hushållningsbestämmelserna är en sorts allmänna skyddsbestämmelser.
Miljöbalken uppfattas i allmänhet som en skyddslagstiftning, och
att hushållningsbestämmelserna sedan 1999 återfinns i den lagen
har troligen ytterligare bidragit till denna missuppfattning.
Bestämmelserna är visserligen avsedda att skydda vissa intressen,
men det är inte fråga om skydd i traditionell bemärkelse. Skyddet
ska i planerings- och beslutsprocesser förhindra att mark- och
vattenområden som från allmän synpunkt är särskilt lämpliga för
en viss användning tas i anspråk för andra ändamål eller att en från
allmän synpunkt lämplig verksamhet förhindras. Syftet med bestämmelserna är att främja en långsiktig hushållning med marken, vattnet
och den fysiska miljön i övrigt. Enligt förarbetena kan de ses som
planeringsriktlinjer för alla som bedriver eller avser att bedriva
tillståndspliktiga verksamheter som tar i anspråk mark- och vattenområden som kan användas för olika ändamål. Bestämmelserna är
inriktade på att ge vägledning för att avgöra frågor om mark- och
vattenanvändningen, och de ska främja väl genomtänkta avvägningar mellan olika önskemål att utnyttja marken, vattnet och den
fysiska miljön i övrigt. De kan ”sammanfattningsvis sägas syfta till
att god natur och kulturmiljö skall bevaras, att landets försörjning
med naturresurser tryggas i ett långsiktigt perspektiv samt att ett
ändamålsenligt samhällsbyggande främjas. Både bevarande och
användningsintressen skall alltså beaktas.” (Prop 1985/86:3, s. 152).
Att tydligt ange i vilka sammanhang bestämmelserna ska tillämpas, dvs. vid planering av och beslut om användningen av mark-
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och vattenområden, kan enligt utredningens mening bidra till att
undanröja vissa missuppfattningar om bestämmelsernas räckvidd.
Enligt bestämmelserna i PBL ska kommunen i översiktsplanen
redovisa hur den vid beslut om användningen av mark- och vattenområden kommer att tillgodose bl.a. de intressen som anges i hushållningsbestämmelserna. Att ”tillgodose” ett intresse är enligt
utredningens uppfattning en formulering som bättre stämmer
överens med bestämmelsernas karaktär av planeringsriktlinjer än
den nuvarande formuleringen ”skyddas mot påtaglig skada” eller
motsvarande. Formuleringen ”intresset ska tillgodoses” kan enligt
utredningens mening bidra till att främja en helhetssyn vid överväganden om användning av mark- och vattenområden.
Utredningen föreslår att begreppet ”intresset ska skyddas mot
påtaglig skada” eller motsvarande ersätts med ”intresset ska tillgodoses”. För att skapa så stor samstämmighet som möjligt i
tillämpningen av hushållningsbestämmelserna föreslås motsvarande
ändring i 4 kap. 1 § MB.
Om ett område av riksintresse berörs vid planering av eller
beslut om användningen av mark- och vattenområden ska det
intresset tillgodoses i beslutet. Riksintresset tillgodoses i ett beslut
om de värden eller de förutsättningar som ligger till grund för riksintresset kan antas kvarstå om beslutet verkställs.
Om ett område av väsentligt allmänt intresse berörs vid planering av eller beslut om användningen av mark- och vattenområden
ska det intresset så långt möjligt tillgodoses i beslutet. Det innebär
att intresset som huvudregel ska tillgodoses i beslutet. Det väsentliga allmänna intresset tillgodoses om de värden eller de förutsättningar som ligger till grund för riksintresset kan antas kvarstå om
beslutet verkställs. I beslutsprocessen ska möjligheterna till samutnyttjande av ett område för olika ändamål alltid prövas. I de fall
det inte är möjligt att på ett realistiskt sätt samtidigt tillgodose två
motstående väsentliga allmänna intressen ska en helhetsbedömning
göras som kan resultera i att en angelägen åtgärd eller verksamhet
tillåts trots att ett väsentligt allmänt intresse inte kan tillgodoses till
fullo. Så långt möjligt ska alltså sättas i relation till andra väsentliga
intressen av större eller motsvarande vikt. Vid avvägningen mellan
intressena ska de inledande bestämmelserna i 1 och 2 §§ tillämpas
så att företräde ges åt sådan användning som från allmän synpunkt
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medför en god hushållning, och att avvägningen görs utifrån en
helhetssyn.
Ett område kan vara av väsentligt intresse för ett i lagen angivet
ändamål utan att området redovisas i en översiktsplan.
11.6.2

Möjligheter till samutnyttjande av ett område för olika
ändamål

Att det i dagens tillämpning av hushållningsbestämmelserna ibland
råder osäkerhet angående bedömningen av vad som kan tillåtas i ett
område inverkar på kommunernas och länsstyrelsernas tillämpning
av bestämmelserna så att planeringsprocessen för områden som
berör riksintressen ofta blir onödigt långdragen och kostsam. Det
bidrar till en oförutsägbarhet i planeringsprocessen som kan medföra att exploatörer drar sig för att starta projekt i ett område som
berör ett riksintresse. Den har bidragit till en relativt spridd uppfattning att inga andra verksamheter kan bedrivas inom ett område
av riksintresse – att en ”död hand” har lagts över området.
Att ett område är av riksintresse betyder dock inte automatiskt
ett hinder för olika verksamheter i området. Mark- och vattenområden ska enligt 3 kap. 1 § MB ”användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov”. Enligt departementschefen
ligger det ”allmänt i en god resurshushållning att slå vakt om
möjligheterna till mångsidig användning av marken, vattnet och
den fysiska miljön i övrigt (prop. 1985/86:3, s. 47). Ett område kan
ofta vara lämpligt att utnyttja för flera verksamheter samtidigt. ”I
många konkurrenssituationer behöver det inte i första hand vara
fråga om att förhindra en viss verksamhet. Det kan i stället gälla att
överväga verksamhetens närmare lokalisering inom området eller
att ställa upp sådana villkor för verksamhetens bedrivande eller utformning att tillräcklig hänsyn tas till det intresse eller den verksamhet som behöver skyddas.” (Prop. 1985/86:3, s. 46).
Utredningen föreslår att det tydligt uttrycks i 3 kap. MB att
möjligheter till samutnyttjande av ett område för olika ändamål ska
prövas i planerings- och beslutsprocessen. Med utgångspunkt i att
de allmänna intressen som berörs i ett område är tydligt beskrivna
enligt utredningens förslag (se avsnitt 11.4.5 och 11.5.6) bör
förutsättningarna förbättras för att utan onödig tidsutdräkt finna
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lösningar som medger samutnyttjande av området för olika ändamål eller att tidigt konstatera att det inte är möjligt.
Enligt utredningens mening bör detta bidra till att öka effektiviteten i samhällsplaneringen.
11.6.3

Prövningsordning mellan 3 och 4 kap. MB

Inom de geografiska områdena som berörs av 4 kap. MB finns även
många områden som har bedömts vara av riksintresse enligt
bestämmelserna i 3 kap MB.
Enligt 4 kap. 1 § miljöbalken är de områden som anges i 2–8 §§,
med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i områdena, i
sin helhet av riksintresse. Av bestämmelsen framgår vidare att
exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får komma till
stånd endast om det inte möter något hinder enligt 2–8 §§ och det
kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur- och
kulturvärden.
Vid olika tillståndsprövningar måste det alltså göras två bedömningar, dels om åtgärden är förenlig med bestämmelserna i 4 kap.
MB och dels om åtgärden är förenlig med bestämmelserna i 3 kap.
MB. Utredningen har vid utvärderingen av domstolsavgöranden
och regeringsbeslut (se kap. 7) funnit att en prövning i två steg inte
alltid uppmärksammas. Miljööverdomstolen har dock i bl.a. en dom
(dom den 31 oktober 2001, mål nr M 9540-99) uttalat att det ligger
närmast till hands att först pröva en ansökan enligt bestämmelserna
i 4 kap. MB. Det är först om en denna prövning ger vid handen att
hinder mot verksamheten inte föreligger som en intresseavvägning
enligt bestämmelserna i 3 kap. MB ska göras.
Utredningen föreslår att 3 kap. miljöbalken kompletteras med
en uttrycklig bestämmelse som tydliggör förhållandet mellan 3 och
4 kap. miljöbalken i enlighet med vad Miljööverdomstolen uttalade
i angivet rättsfall. Om beslutet rör ett område som är av riksintresse både enligt 3 och 4 kap. MB ska prövningen först ske enligt
bestämmelserna i 4 kap.
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En ventil för regeringen

Utredningens förslag: En bestämmelse införs i 3 kap. 20 § MB
om att regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer
trots bestämmelserna om att riksintressen ska tillgodoses får
besluta att ett mark- och vattenområde får användas för att tillgodose ett väsentligt allmänt intresse enligt detta kapitel om
beslutet inte strider mot bestämmelserna i 1 och 2 §§.
En bestämmelse införs i 21 kap. 7 § första stycket som innebär att om mark- och miljödomstolen i ett ärende finner att en
verksamhet eller åtgärd endast kan tillåtas enligt 3 kap. 20 § ska
mark- och miljödomstolen med eget yttrande överlämna frågan
till regeringen för prövning.
Enligt direktivet ska utredaren utveckla ett system där avvägningar
kan göras mellan å ena sidan olika riksintressen och å andra sidan
tillgodoseendet av bostadsförsörjningsbehovet. Frågan behandlades
i delbetänkandet (SOU 2014:59) och utredningen ansåg där att
behovet av en ny avvägningsbestämmelse eller annan justering av
lagstiftningen beror av hur de nuvarande bestämmelserna tolkas
och tillämpas och av hur det nya systemet kan utformas. Utredningen bedömde att det inte var lämpligt att redan i delbetänkandet
föreslå åtgärder i systemet som riktar sig särskilt mot bostadsbyggandet men avsåg att i slutbetänkandet återkomma i frågan.
Utredningen konstaterade i delbetänkandet att det i dagens
tillämpning av hushållningsbestämmelserna uppstår situationer när
det i ett område som berörs av ett riksintresse bedöms att användning för ett annat ändamål, t.ex. bostadsbebyggelse, på lämpligaste
sätt skulle främja en långsiktig hushållning med marken, vattnet
och den fysiska miljön i övrigt, trots att bebyggelsen skulle medföra påtaglig skada eller motsvarande på riksintresset. Bostadsförsörjning eller något annat viktigt allmänintresse, väger alltid
lättare än ett riksintresse i en sådan situation, och det är enligt
bestämmelserna inte möjligt att tillåta att riksintresset påtagligt
skadas. Utredning bedömde i betänkandet att detta hinder är oavsiktligt enligt lagstiftarens intentioner och att det finns anledning
att överväga en sådan avvägningsmöjlighet som efterfrågats.
Enligt utredningens förslag kan ett område vara av riksintresse
om det i ett långsiktigt hushållningsperspektiv är av särskild
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nationell betydelse att området används för ett visst ändamål och
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer har
beslutat att området är av riksintresse (se avsnitt 11.5.2). Det är
således i grunden regeringen som har beslutat att ett område är av
riksintresse, och enligt utredningens mening är det då rimligt i lagstiftningen föra in en uttrycklig möjlighet för regeringen att i särskilda fall kunna besluta att ett väsentligt allmänt intresse ska ges
företräde före ett riksintresse.
Utredningen föreslår att en bestämmelse införs i 3 kap. MB så
att regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer under
vissa förutsättningar kan besluta att ett mark- och vattenområde får
användas för att tillgodose ett väsentligt allmänt intresse enligt
3 kap. MB trots att det innebär att ett riksintresse inte tillgodoses.
Som villkor för beslutet anges att åtgärden inte strider mot de inledande bestämmelserna i 1 och 2 §§. Utredningen föreslår vidare
att regeringen i hushållningsförordningen ger länsstyrelserna mandat att också fatta sådana beslut.
Det är ett antal aktörer som fattar beslut enligt de anknutna
lagar där hushållningsbestämmelserna ska tillämpas (se avsnitt
6.1.2). För att den föreslagna bestämmelsen ska kunna tillämpas
måste länsstyrelsen eller regeringen vara berörd vid beslutsfattandet.
Kommunernas beslut enligt PBL fattas i samråd med eller överklagas till länsstyrelsen som då kan besluta om tillämpning av
bestämmelsen. Vissa beslut enligt PBL fattas av länsstyrelsen eller
regeringen.
Flera beslut enligt MB fattas av regeringen eller länsstyrelsen
eller av kommunen med länsstyrelsen som första överklagandeinstans. Beslut om tillstånd till miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet för mer omfattande projekt fattas av mark- och miljödomstolen. Vid sådana beslut berörs varken länsstyrelsen eller regeringen. Utredningen föreslår därför att en bestämmelse införs i
21 kap. 7 § första stycket MB som innebär att om mark- och miljödomstolen i ett ärende finner att en verksamhet eller åtgärd endast
kan tillåtas enligt 3 kap. 20 § ska mark- och miljödomstolen med
eget yttrande överlämna frågan till regeringen för prövning.
Vid de flesta beslut enligt övrig anknuten lagstiftning har länsstyrelsen en samrådsroll och kan besluta om tillämpning av bestäm-
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melsen. Beslut enligt vissa lagar fattas av regeringen som också är
första överklagandeinstans för beslut enligt andra lagar.
Att beslutet inte får strida mot bestämmelserna i 1 och 2 §§
innebär bl.a. att företräde ska ges åt sådan användning som från
allmän synpunkt medför en god hushållning och att beslutet övervägs utifrån en helhetssyn som främjar att mark, vatten och fysisk
miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, kulturell och
samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas. I
de ärenden enligt anknuten lagstiftning där ventilen kan bli aktuell
att tillämpa finns normalt krav på en miljökonsekvensbeskrivning
där frågan om beslutets förenlighet med bestämmelserna i 1 och
2 §§ kan behandlas. För detaljplaneärenden enligt PBL där ventilen
ska tillämpas förutsätter utredningen att länsstyrelsen i sin miljöbedömning beslutar att åtgärden medför betydande miljöpåverkan
och därmed kräver en miljökonsekvensbeskrivning.
Urholkar ventilen riksintressesystemet?
Under arbetets gång har farhågor framförts om att införandet av en
sådan ventil skulle komma att leda till att riksintressena förlorar
den status och särställning som lagstiftaren avsåg och att systemet
med riksintressen urholkas.
Enligt utredningens uppfattning skulle en sådan farhåga kunna
ha visst fog för sig om ventilen skulle införas i det nuvarande systemet med den nuvarande tillämpningen av bestämmelserna som
fokuserar på möjligheterna till statligt inflytande i planering och
beslut rörande mark- och vattenanvändningen. Förslaget till ventil
bör dock enligt utredningens mening bedömas mot bakgrund av de
övriga förslagen i betänkandet. En samlande utgångspunkt för
betänkandets förslag är att hushållningsbestämmelserna i enlighet
med lagstiftarens intentioner ska utgöra planeringsriktlinjer till
stöd för kommunernas viktiga uppgift att göra samlade bedömningar i sin fysiska planering för en hållbar utveckling där mark,
vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk,
social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt god hushållning
tryggas. I linje med detta föreslår utredningen förändringar i hushållningsbestämmelserna som ska ge kommunerna bättre, tydligare
och mer fullständig information om de anspråk av allmänt intresse
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som finns på mark- och vattenanvändningen som underlag för de
avvägningar som ska göras i den fysiska planeringen. Förslagen ger
också förutsättningar för att på ett bättre sätt sammanföra myndigheternas pågående arbete med åtgärder för att främja en hållbar
utveckling med kommunernas fysiska planering till den del det
berör särskilda geografiska områden.
Beträffande riksintressen innebär utredningens förslag att ett
beslut om att ett område är av riksintresse (se avsnitt 11.5.5) har
föregåtts av en samrådsprocess där Boverket och berörda länsstyrelser, regionala organ, kommuner och sektorsmyndigheter har
haft möjlighet att påverka förslaget till beslut och där berörd kommun haft möjlighet att begära att regeringen prövar förslaget. Det
ökar sannolikheten för att beslutet är väl förankrat och förtydligar
förutsättningarna för kommuners och myndigheters tillämpning av
hushållningsbestämmelserna.
Enligt utredningens bedömning kommer bestämmelsen, efter
att de av utredningen föreslagna författningsändringarna har
genomförts fullt ut (se kap. 13), att behöva tillämpas endast i
undantagsfall, t.ex. när nya förutsättningar tillkommit som inte var
kända under samrådsprocessen inför beslut om ett område av riksintresse.

11.8

Ett nationellt register

Utredningens förslag: Bestämmelser införs i hushållningsförordningen om att uppgifter om områden av riksintresse och områden av väsentligt allmänt intresse ur nationellt perspektiv ska
finnas i ett nationellt digitalt register som Boverket ansvarar för.
I dagens tillämpning av hushållningsbestämmelserna kan det ibland
vara svårt att hitta tillförlitligt underlag om områden av riksintresse. För att underlätta åtkomsten till uppgifter om olika områden anser utredningen att information med underlag för tillämpningen av hushållningsbestämmelserna bör samlas på ett ställe där
det är lätt åtkomligt för länsstyrelser, kommuner och övriga intressenter.
Utredningen föreslår att Boverket ska ansvara för att upprätta
och ajourhålla ett nationellt digitalt register med information från
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sektorsmyndigheterna om områden av väsentligt allmänt intresse
ur ett nationellt perspektiv och beslut om områden av riksintresse.
Informationen i registret ska innehålla en avgränsning av området på karta och en beskrivning av dess värde, dvs. skälen till att
området bedöms vara av väsentligt allmänt intresse eller av riksintresse. Om det finns särskilda uppgifter som i sammanhanget kan
vara av betydelse för tillämpningen av bestämmelserna i 3 och
4 kap. miljöbalken bör sådan information också finnas. Områden
av riksintresse som av sekretesskäl inte kan redovisas öppet ska inte
ingå i det nationella registret.
Boverket får utfärda föreskrifter för registret och ska också
ansvara för att sådan information om områden av riksintresse enligt
4 kap. miljöbalken finns i registret.

11.9

Förtydligande av bestämmelsernas tillämpning

Utredningens förslag: Bestämmelser införs i 3 kap. MB och i
hushållningsförordningen som tillsammans med övriga bestämmelser i 3 och 4 kap. MB på ett samlat sätt beskriver tillämpningen av hushållningsbestämmelserna.
I naturresurslagen samlades de bestämmelser som behövdes för att
förstå hur hushållningsbestämmelserna skulle tillämpas. Vid införandet i miljöbalken 1999 fördelades naturresurslagens bestämmelser på olika delar i balken. De inledande bestämmelserna om
syfte och tillämpningsområde i 1 kap. NRL placerades i 1 kap. MB
under miljöbalkens mål och tillämpningsområde. Bestämmelserna
om tillämpningsområde togs bort ur MB 2007 men infördes ett och
ett halvt år senare i HushF. Hushållningsbestämmelserna i 2 och
3 kap. NRL placerades i 3 och 4 kap. MB. Bestämmelserna om
tillåtlighetsprövning av industrianläggningar m.m. i 4 kap. fördes
till 17 kap. MB. Bestämmelserna om miljökonsekvensbeskrivningar
i 5 kap. NRL och om planeringsunderlag för tillämpningen fördes
till 6 kap. MB om miljökonsekvensbeskrivningar och annat beslutsunderlag.
Att hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap. MB kom att stå
som egna kapitel i miljöbalken utan direkt samband med övriga
bestämmelser som behövs för att förstå hur hushållningsbestäm413
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melserna ska tillämpas kan enligt utredningens mening ha ytterligare bidragit till de tillämpningsproblem som har iakttagits.
Utredningen föreslår att i 3 kap. MB införs bestämmelser om
tillämpningsområde och en hänvisning till bestämmelser om planer
och planeringsunderlag till stöd för tillämpningen i 6 kap. 19–22 §§
MB. Att överväganden om användning av mark- och vattenområden ska göras utifrån en helhetssyn och att bestämmelserna ska
tillämpas vid planering av och beslut om användningen av markoch vattenområden framgår av utredningens förslag till bestämmelser i avsnitt 11.3 och 11.6.
Utredningen föreslår vidare att bestämmelser införs i HushF
som tydliggör översiktsplanens vägledande roll vid tillämpningen
av hushållningsbestämmelserna i mål och ärenden enligt de anknutna lagarna. I de fall beslut om område av riksintresse inte
hunnit behandlas i översiktsplanen ska sektorsmyndighetens beslut
ligga till grund för bedömningen av om riksintresset tillgodoses.
Förfarandet vid angivande av områden av riksintresse och områden
av väsentligt allmänt intresse framgår av utredningens förslag till
bestämmelser i avsnitt 11.4.3, 11.4.5, 11.5.4–11.5.7 och 11.8.
I hushållningsförordningen anges beträffande de olika myndigheternas ansvar att de har uppsikt över hushållningen med markoch vattenområden. Utredningen har erfarit att myndigheterna
anser att begreppet uppsikt över är svårtolkat och föreslår att det
ersätts med uttrycket ansvar för att bevaka hushållningen med
mark- och vattenområden.
Att samlat redovisa hushållningsbestämmelserna och bestämmelser som rör deras tillämpning bör enligt utredningens mening
kunna bidra till att underlätta och förbättra tillämpningen av hushållningsbestämmelserna.

11.10 Boverkets roll
Utredningens förslag: En bestämmelse införs i hushållningsförordningen om att Boverket har ett övergripande ansvar för att
bevaka hushållningen med mark- och vattenområden, har
särskilt ansvar för att bevaka hushållningen med de mark- och
vattenområden som omfattas av bestämmelserna i 4 kap. 1–7
och 10 §§ miljöbalken samt ansvarar för samordning av sektors-
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myndigheternas arbete med underlag för tillämpningen av 3 och
4 kap. och 6 kap. 19–21 §§ miljöbalken. Boverket ges i uppdrag
att ta fram en handbok för tillämpningen av hushållningsbestämmelserna, att genomföra utbildningar för de aktörer som
har att tillämpa hushållningsbestämmelserna samt att följa och
utvärdera bestämmelsernas tillämpning. Boverket ges vidare i
uppdrag att utveckla metoder för förenklad översiktsplanering
som passar kommuner med olika resurser och behov.
Boverket är förvaltningsmyndighet för frågor om hushållning med
mark- och vattenområden och har sedan myndigheten bildades haft
allmän uppsikt över hushållningen med mark- och vattenområden.
Sedan 1990-talet har verket haft i uppdrag enligt sin instruktion att
verka för samordning av de statliga myndigheternas arbete med att
ta fram underlag för tillämpningen av 3–5 kap. och 6 kap. 19–21 §§
miljöbalken.
Enligt Riksrevisionens rapport (Riksrevisionen 2013, s. 58–61)
har Boverkets insatser för att samordna sektorsmyndigheternas
arbete med underlag har varit begränsade sedan slutet av 1990-talet.
Det gäller såväl frågor om kriterier för bedömning av områden av
riksintresse som värdebeskrivningar. Boverkets vägledning om
bedömningen av påtaglig skada på riksintressena har också varit
begränsad trots efterfrågan på vägledning från länsstyrelserna.
Regeringen har vid flera tillfällen gett Boverket i uppdrag att
redovisa vilka åtgärder verket vidtagit för att fullfölja sitt ansvar.
Boverket rapporterade 2006 (Boverket 2006b) väsentliga problem
och svårigheter när det gäller tillämpningen av bestämmelserna om
riksintresse. Verket ansåg att oklarheterna inte bara är många utan
också grundläggande. Bristerna i regelverk och tillämpning är så
avgörande att de påverkar trovärdigheten och legitimiteten i de
samlade regelverken för planering och beslut om markanvändning
och miljö. I sin återrapportering 2012 (Boverket 2012b) framförde
Boverket att tillämpningen av riksintressebestämmelserna i flera
avseenden inte är förenlig med bestämmelsernas innehåll och syftet
bakom, vilket ytterligare stärkt Boverkets uppfattning från år 2006.
Riksrevisionen ansåg i sin rapport (Riksrevisionen 2013) att
Boverkets samordning av sektorsmyndigheternas arbete med riksintresseunderlag inte är ändamålsenlig och att verkets vägledning
om opåtaglig skada är otillräcklig. Det kan enligt utredningens upp415
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fattning inte uteslutas att Boverkets uppfattning om systemets
pregnans kan ha inverkat negativt på verkets ambitioner när det
gäller insatser beträffande samordning av sektorsmyndigheternas
arbete och vägledning till länsstyrelserna. Att instruktionens
formulering ”verka för” kan ges en vid tolkning kan ha bidragit.
Utredningen föreslår att Boverket ska ha ett övergripande
ansvar för att bevaka hushållningen med mark- och vattenområden
samt ansvara för samordning av sektorsmyndigheternas arbete med
underlag för tillämpningen av 3 och 4 kap. och 6 kap. 19–21 §§
miljöbalken. I detta ansvar bör ingå att följa och utvärdera tillämpningen av bestämmelserna i 3 och 4 kap miljöbalken samt att verka
för att tillämpningen av dessa bestämmelser utvecklas i enlighet
med lagens syfte.
Boverket har sedan 4 september 2014 regeringens uppdrag
(S2014/6521/PBB) att prioritera uppgiften att samordna sektorsmyndigheternas arbete med riksintressefrågan i syfte att förtydliga
riksintresseunderlaget och att hålla det uppdaterat samt att efter
samråd med berörda myndigheter ta fram en vägledning om vad
påtaglig skada på riksintressen innebär i planprocessen.
Utredningen föreslår att uppdraget vidgas och kompletteras
med uppdrag att ta fram en handbok för tillämpningen av hushållningsbestämmelserna, att följa och utvärdera bestämmelsernas
tillämpning samt att genomföra utbildningar för de aktörer som har
att tillämpa hushållningsbestämmelserna. Vidare föreslår utredningen att Boverket ges i uppdrag att utveckla metoder för förenklad översiktsplanering som passar kommuner med olika resurser
och behov.

11.11 Terminologi m.m.
Enligt direktivet ska utredningen analysera behovet av förändringar
av såväl synsätt som terminologi när det gäller angivandet av
intressen och deras områden liksom av åtgärder och verksamheter
som kan skada de angivna intressena och områdena i syfte att skapa
bättre ändamålsenlighet och tydlighet.
Utredningen har övervägt behovet och har som framgår av
avsnitt 11.3, 11,4, 11.6 och 11.9 funnit anledning att förändra och

416

SOU 2015:99

Överväganden och förslag

komplettera terminologin i 3 kap. MB och i hushållningsförordningen enligt följande.
Uttryck som försvinner ur 3 kap. MB är skydd, skada, påtagligt
påverka, påtagligt försvåra, påtagligt skada och påtagligt motverka.
Uttryck som införs i 3 kap. MB är helhetssyn, planering, överväganden, användning av mark- och vattenområden, samutnyttjande,
väsentligt allmänt intresse, och tillgodose intresse
Uttryck som försvinner ur hushållningsförordningen är uppsikt.
Uttryck som införs i hushållningsförordningen är bevaka och
samråd.

11.12 Förslag om översyn av 4 kap. MB
Utredningens förslag: En utredning tillsätts för att se över utformning och innehåll i bestämmelserna i 4 kap 1–4 §§.
I 3 kap. NRL (nuvarande 4 kap. MB) samlades de bestämmelser
som ersatte de geografiska riktlinjerna i den fysiska riksplaneringen. De lades i ett eget kapitel med hänsyn till att de på ett markant sätt skilde sig från de verksamhetsanknutna riktlinjerna som
samlades i 2 kap. NRL (nuvarande 3 kap. MB). Av bestämmelserna
framgår i stort vilka områden som berörs, vilket gav riksdagen inflytande över urvalet av områden. Vissa anvisningar till ledning för
tillämpningen av bestämmelserna gavs i allmänmotiveringen (prop.
1985/86:3, s. 79–115) och i specialmotiveringen (prop. 1985/86:3,
s. 170–187).
De områden som anges i 4 kap. MB omfattades alla av riktlinjerna i den fysiska riksplaneringen. Både statliga myndigheter
och kommuner hade därför goda kunskaper om områdena och hur
de borde avgränsas mera i detalj i samband med översiktsplaneringen. Vissa utgångspunkter för övervägandena om områdenas avgränsning anges i propositionen (prop. 1985/86:3, s. 113–114).
Boverket pekade i sin utvärdering av översiktsplanearbetet 1992
på att områden av riksintresse enligt 3 kap. NRL har behandlats
summariskt i de flesta översiktsplaner. Tänkbara orsaker är enligt
verket brister i fråga om underlaget samt att det saknas en ansvarig
central myndighet för kunskapsförsörjning osv. (prop.
1994/95:230, s. 56).
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Boverket lyfte 1996 i sin rapport Områden av riksintresse enligt
3 kap. NRL (Boverket 1996) fram behovet av en samlad översyn av
bestämmelserna i nuvarande 4 kap. MB, såväl beträffande utformning som innehåll. Verket ansåg bl.a. att kopplingen behövde förtydligas mellan förbudet mot påtaglig skada i 1 § och de särskilda
bestämmelserna i 2–7 §§ och att aktualitet och innehåll för områdena enligt 2–6 §§ borde ses över mot bakgrund av utvecklingen i
områdena och förändrade värderingar. För t.ex. områden enligt 2 §
borde bedömningen avse om samtliga områden har samma aktualitet i dag som när de en gång pekades ut som primära rekreationsområden.
Tio år senare lämnade verket samma synpunkter i rapporten
Vad händer med kusten? (Boverket 2006a). I rapporten studerade
Boverket hur de områden av riksintresse enligt 4 kap. MB som
finns i kustområdena beaktats i kommunernas översiktsplaner.
Boverket fann att så gott som samtliga kommunerna tar upp de
geografiska hushållningsbestämmelserna i sin översiktsplan och
beskriver vad som gäller inom området. Dessa avsnitt är oftast
korta och mycket övergripande. En del kommuner nöjer sig med
att hänvisa till lagtexten. Få kommuner har analyserat vad bestämmelserna verkligen innebär i ett kommunomfattande perspektiv.
Ett skäl som anges är bl.a. bristen på bra värdebeskrivningar. Dock
finns exempel på värdebeskrivningar som utvecklats av länsstyrelserna, t.ex. Skånes kustområden – ett nationallandskap (Länsstyrelsen i Skåne, rapport 2001:35) och Kustområdet och skärgården i
Bohuslän – en värdebeskrivning av ett nationallandskap enligt 4 kap.
miljöbalken (Länsstyrelsen i Västra Götaland, 2000). I samband
med undersökningen av lämpliga vindkraftsetableringar har
Riksantikvarieämbetet tagit fram en rapport som beskriver kulturområdena i kustzonerna Sveriges kust- och skärgårdslandskap –
Kulturhistoriska karaktärsdrag och känslighet för vindkraft (RAÄ
2004).
Utredningen konstaterar att det inte sällan saknas tillräckligt utvecklade underlag för avsedd tillämpning av bestämmelserna i
4 kap. MB. Det beror bl.a. på att det i stor utsträckning saknas
användbara värdebeskrivningar för områdena.
Den allmänna utvecklingen i samhället har också medfört att
bestämmelserna och de angivna områdena i 2–4 §§ i dag i vissa delar
kan uppfattas som omoderna eftersom de till stora delar speglar
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den situation som rådde under 1970-talet när den fysiska riksplaneringen genomfördes. Exempelvis bedrivs turism och friluftsliv på
annorlunda sätt i dag vilket kan ge ett annat perspektiv på behovet
av de primära rekreationsområden som utgjorde underlag till flera
av områdena. Dagens situation med en vikande befolkning i landsbygdsområdena kan medföra en annan syn på hur verksamheter
behöver kunna bedrivas inom de områden som anges i 4 kap. MB.
Det kan exempelvis gälla möjligheter till en kombination av attraktiva fritids- och permanentbostäder samt småskaligt näringsliv och
turism som behöver utvecklas för att upprätthålla offentlig och
privat service. Skyddet av värdefull natur inom områdena har ökat i
omfattning (se avsnitt 11.1.3) och tillståndsprövningen för miljöstörande industri m.m. har skärpts kraftigt sedan hushållningsbestämmelserna infördes.
Utredningen föreslår att en översyn av utformningen och innehållet i bestämmelserna i 4 kap 1–4 §§ genomförs.

11.13 Hushållningsbestämmelser som främjar en
hållbar utveckling
Utredningens förslag ger lagstöd för att i översiktsplanen bättre
kunna åskådliggöra arealmässiga konsekvenser av nationella och
regionala mål, planer och program av betydelse för en hållbar utveckling i kommunen. Det medför att tillämpningen av hushållningsbestämmelserna bättre kan bidra till att förtydliga förutsättningarna för den del av arbetet med att främja en hållbar utveckling
som berör planering av mark- och vattenanvändningen. Ny kunskap om vad som behövs för att åstadkomma en långsiktigt hållbar
mark- och vattenanvändning föranleder kompletteringar av de allmänna intressen som anges i bestämmelserna.
Tydligare, av regeringen beslutade, kriterier för områden av
riksintresse, tillsammans med möjligheten att ange områden av
väsentligt allmänt intresse som ska redovisas i översiktsplanen, bör
bidra till att den totala utbredningen av områden av riksintresse
enligt 3 kap. MB minskar. Genom att områden av riksintresse tas
fram i en dialog med berörda parter där kommunens inflytande
stärks, bör förutsättningarna för väl avvägda överenskommelser
mellan stat och kommun i översiktsplaneringen öka, bland annat
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när det gäller konflikter mellan bostadsförsörjning och andra intressen.
Formella beslut om områden av riksintresse med tydliga beskrivningar av områdenas värden undanröjer tveksamheter om områdenas kvalitet, legitimitet och aktualitet. Tillsammans med att hushållningsförordningen ger en samlad bild av systemets funktion
underlättar det tillämpningen av bestämmelserna.
En tydligare roll för regeringen bidrar till att stärka legitimiteten
hos systemet för hushållning med mark och vatten.
Utredningens förslag medför att hushållningsbestämmelserna
bättre kan uppfylla syftet att utgöra ett instrument för samlade
bedömningar i samhällsplaneringen för en hållbar utveckling där
mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt god hushållning tryggas. Enligt utredningens mening motsvarar det föreslagna systemet såväl lagstiftarens intentioner som dagens krav.
Genom det stärkta sambandet mellan hushållningsbestämmelserna
och arbetet för hållbar utveckling i samhället i övrigt anpassas
systemet också efter de behov och krav som följer av EU-lagstiftning eller internationell lagstiftning och internationella överenskommelser. Vidare bidrar de förändringar och förtydliganden som
utredningen föreslår beträffande lagreglernas utformning och tillämpning till att systemet inte leder till onödiga inskränkningar i
användningen av mark- och vattenområden eller för planeringen av
hur områdena ska användas. De bidrar också till att ge bättre
förutsättningar för att systemet ska vara rättssäkert, enkelt, överskådligt och begripligt samt underlätta en enhetlig tillämpning i
hela landet.
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Enligt direktivet ska utredaren
 Bedöma om alla de intressena som anges i 3 kap. fortfarande är i
behov av reglering och i vilken utsträckning det finns andra
samhällsintressen som är i behov av att regleras med stöd av
bestämmelserna i 3 kap. miljöbalken
 Bedöma vilket reellt behov som i dag finns för de riksintressen
som anges i 3 kap. och bedöma hur väl dagens områden av riksintresse motsvarar detta behov
 Bedöma om det finns andra slags verksamheter eller anläggningar för vilka områden bör kunna omfattas av bestämmelserna
om riksintresse
 Undersöka behovet av och lämpligheten i att låta bostadsförsörjningen kunna omfattas av bestämmelserna om riksintresse
 Ta hänsyn till totalförsvarets långsiktiga behov och den särställning som totalförsvaret har i riksintressesystemet genom dess
företrädesrätt vid konkurrerande riksintressen.
I detta kapitel lämnas utredningens förslag till vilka samhällsintressen som enligt utredningens bedömning är i behov av att
regleras med stöd av 3 kap. miljöbalken. Utredningens förslag grundar sig på viktigare förändringar som skett sedan naturresurslagen
trädde i kraft och vilka nya krav och behov som det finns anledning
att beakta i systemet för hushållning med mark och vatten (se även
kap. 10).
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Inledning

I förarbetena till NRL (prop.1985/86:3, s. 42–43) uttalas att huvudsyftet med den fysiska riksplaneringen är att långsiktigt klara ut
konkurrensen om mark- och vattenanvändningen mellan olika
intressen. De av riksdagen beslutade riktlinjerna syftar till att få till
stånd en god hushållning med sådana mark- och vattenresurser som
är av gemensamt intresse för hela landet. Vissa av riktlinjerna anger
hur verksamheter eller intressen, som det är av nationell betydelse
att främja eller styra, bör behandlas då de står i motsatsställning till
någon annan användning av marken eller vattnet. Dessa s.k. verksamhetsanknutna riktlinjer omfattar naturvården, kulturminnesvården, friluftslivet, jordbruket, fisket, rennäringen, fritidsbebyggelsen och försvaret. Vissa uttalanden finns också bl.a. om industrin
och kommunikationerna. Flertalet av de verksamheter och intressen
som omfattas av de verksamhetsanknuta riktlinjerna bör ofta ges en
särställning vid avvägningar mellan olika önskemål att utnyttja
mark och vatten även utanför områden som är av riksintresse. NRL
bör därför mera allmänt ge sådana verksamheter och intressen en
särställning.
För att kunna ta till vara viktiga samhällsintressen i mark- och
vattenanvändningen finns det enligt utredningens mening även
framgent behov av vägledande bestämmelser för långsiktig hushållning med områden av stort allmänt intresse i den lagstiftning som
berör beslut om ändrad mark- och vattenanvändning. Det behövs
också regler för statligt inflytande i kommunernas fysiska planering
för att tillgodose nationellt särskilt betydelsefulla intressen (se avsnitt 11.2.2).
Som framgår av avsnitt 11.4 föreslår utredningen att begreppet
mark- och vattenområden av väsentligt allmänt intresse ska införas
i 3 kap. MB. Syftet med förslaget är att skapa ett ändamålsenligt
system för hushållning med mark och vatten som motsvarar såväl
lagstiftarens intentioner som dagens behov. Utredningen bedömer
att förslaget ger lagstöd för att åskådliggöra arealmässiga konsekvenser av nationella och regionala mål, planer och program av
betydelse för en hållbar utveckling i kommunen.
Enligt utredningens förslag kan ett område vara av väsentligt allmänt intresse ur ett långsiktigt nationellt, regionalt eller lokalt hushållningsperspektiv. Ett område av väsentligt allmänt intresse ska
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enligt utredningens förslag redovisas i översiktsplanen och det ska
framgå av planen hur kommunen avser att tillgodose de redovisade
väsentliga allmänna intressena. Det innebär att alla områden av
väsentligt allmänt intresse synliggörs i kommunernas planering och
blir föremål för kommunernas avvägningar mellan olika önskemål
att utnyttja marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt.
Samtidigt bör utbredningen av områden av riksintresse i vissa fall
kunna reduceras.
Utredningens förslag till ändringar utgår även från att det även
fortsättningsvis finns behov av ett system för statligt inflytande i
kommunernas fysiska planering för att tillgodose nationella intressen. Liksom i nuvarande bestämmelser anser utredningen således
att för vissa markanvändningsändamål ska det framgå om ändamålet kan vara av riksintresse.

12.2

Områden av väsentligt allmänt intresse och av
riksintresse

Det övergripande syftet med de nu gällande hushållningsbestämmelserna är att främja en hållbar utveckling. Bestämmelserna ska
kunna utgöra ett instrument för samlade bedömningar i samhällsplaneringen för en hållbar utveckling där mark, vatten och fysisk
miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, kulturell och
samhällsekonomisk synpunkt god hushållning tryggas. Bestämmelsernas grundläggande syfte är att främja en användning av mark och
vatten som är förnuftig för samhället vid en allsidig, samlad bedömning, både i ett långsiktigt och i ett kortsiktigt perspektiv. Bestämmelserna ska främja väl genomtänkta avvägningar mellan olika
önskemål att utnyttja marken, vattnet och den fysiska miljön i
övrigt.
Förutsättningarna för att åstadkomma en långsiktigt god hushållning med marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt har
förändrats i flera avseenden sedan hushållningsbestämmelserna
infördes 1987. Under decennierna före dess dominerade ofta det
kommunala initiativet i planeringen för att tillgodose behovet av
bostäder, kommunikationer och arbetsplatser. I dag bedrivs planeringen på mer marknadsmässiga grunder, ofta på initiativ av enskilda exploatörer, vilket förstärker behovet av ett regelsystem som
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säkerställer att viktiga samhällsintressen tas till vara i planeringen.
Samtidigt har nationella mål, planer och program fått en allt tydligare roll i samhällsplaneringen och nya åtaganden enligt internationella överenskommelser och gemenskapslagstiftningen i EU
påverkar svensk samhällsplanering. Kunskapen om vad som behövs
för att åstadkomma en långsiktigt hållbar mark- och vattenanvändning har fördjupats och det finns därför anledning att komplettera
bestämmelserna med ytterligare allmänna intressen.
Utredningen har, mot bakgrund av förarbetena och den utveckling som skett sedan bestämmelserna tillkom, övervägt aktualiteten
för de allmänna intressen som anges i 3 kap. 2–9 §§ MB. Enligt
utredningens bedömning är de intressen som anges i dessa bestämmelser fortsättningsvis aktuella som uttryck för allmänna intressen
som samhället har anledning att ange som väsentliga från allmän
synpunkt att beakta i den fysiska planeringen för en hållbar utveckling. Utredningen har även identifierat ett antal samhällsintressen
som i dag inte regleras med stöd av bestämmelserna i 3 kap. miljöbalken och som kan vara av behov av sådan reglering.
De följande förslagen i avsnitt 12.3,12.6–12.8, 12.10, 12.11 och
12.14 har i princip samma innehåll som nuvarande bestämmelser.
Här anges också vilka områden som kan vara av riksintresse.
I avsnitt 12.4, 12.5, 12.9, 12.12 och 12.13 presenteras utredningens förslag till kompletterande bestämmelser med ytterligare
allmänna intressen. Utredningen har även bedömt att ett område
med en grundvattenförekomst av stor betydelse för dricksvattenförsörjningen kan vara av riksintresse (se avsnitt 12.9).
Utredningen har även funnit att brukningsvärd jordbruksmark
och områden av väsentligt allmänt intresse för dricksvattenförsörjningen bör ges en starkare ställning vid överväganden om markoch vattenanvändningen genom särskilda bestämmelser om länsstyrelsens tillsyn och ingripandemöjligheter enligt bestämmelserna
i PBL (se avsnitten 12.6.2 och 12.9 samt 11.4.4).
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Stora opåverkade områden

Utredningens förslag: Stora mark- och vattenområden som inte
alls eller endast obetydligt är påverkade av exploateringsföretag
eller andra ingrepp i miljön kan vara av väsentligt allmänt
intresse.
Det intresse som anges i den förselagna bestämmelsen motsvarar
det som anges i nuvarande 3 kap. 2 § miljöbalken.
Av förarbetena till NRL framgår att industrisamhällets utveckling hade inneburit stora förändringar i fråga om markens och
vattnets användning bl.a. beroende på det alltmer urbaniserade
samhället. Tankar växte fram om att det var en tillgång för samhället – nu och för kommande generationer – att större områden
som är relativt opåverkade mot exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön fanns kvar. Särskilt angeläget ansågs att man i de mer
tätbefolkade delarna av Sverige skulle slå vakt om tillgången på
stora, sammanhängande strövområden som är lämpliga för naturupplevelser och friluftsaktiviteter (prop. 1985/85:3 s. 49). I förarbetena till NRL och miljöbalken uttalas att bestämmelsen i första
hand avsågs bli tillämplig i mål och ärenden som avser t.ex. nyetablering av industriell eller liknande verksamhet. Vid sådan nyetablering av verksamhet i stora orörda områden bör övervägas om
verksamheten i stället kan lokaliseras till ett redan påverkat område
(se prop. 1997/98:45, del 2 s. 30. Jfr prop. 1985/86:3 s. 49 och 155–
156). Intresset av att skydda stora, sammanhängande mark- och
vattenområden berodde enligt förarbetena på vilken utveckling som
hade skett i regionen vad gällde t.ex. ianspråktagande av landsbygdsområden för urbana ändamål och efterfrågan vad gäller friluftsaktiviteter, m.m.
Sverige har ratificerat den Europeiska Landskapskonventionen.
Det innebär att Sverige har förbundit sig att inarbeta konventionens intentioner i den nationella lagstiftningen. Av konventionen framgår att varje medlemsland har ett ansvar för att skydda,
förvalta och planera landskapet. Länderna är skyldiga att utvärdera
sina landskap och de förhållanden som påverkar dem. Utifrån en
sådan granskning ska länderna sedan uppställa kvalitetsmål för
landskapen.
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Mot bakgrund av det ovanstående anser utredningen att markoch vattenområden som inte alls eller endast obetydligt är påverkade av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön även
framgent ska omfattas av hushållningsbestämmelserna.
Som framgår ovan utgår bestämmelsen delvis från överväganden
som sammanfaller med friluftsintressen. Utredningen anser därför
att det saknas grund för att intresset även ska kunna vara av
riksintresse.

12.4

Ekologiskt känsliga områden samt områden som
har betydelse för att säkerställa värdefulla
strukturer eller för att genomföra ett
åtgärdsprogram enligt 5 kap. 4 §

Utredningens förslag: Mark- och vattenområden som är särskilt
känsliga från ekologisk synpunkt eller som har betydelse för att
säkerställa värdefulla strukturer för ekologiska samband eller för
att genomföra ett åtgärdsprogram enligt 5 kap. 4 § kan vara av
väsentligt allmänt intresse.
De intressen som anges i den föreslagna bestämmelsen motsvarar
till viss del de som anges i nuvarande 3 kap. 3 § miljöbalken.
Behovet av att reglera dessa intressen har även behandlats i
avsnitt 10.3.2.
12.4.1

Ekologisk känsliga områden

Utgångspunkten för den fysiska riksplaneringen var att hushållningen med mark- och vattenområden ska ske med ett långsiktigt
perspektiv och baseras på en ekologisk grundsyn (se prop.
1985/86:3, s. 17).
Ekosystemansatsen, som är formulerad inom den internationella
konventionen om biologisk mångfald (UNEP/CBD/COP/V/6),
utgår från en helhetssyn på förvaltningen av ekosystem. Dess mål
är balans mellan bevarande och användning av land, vatten och
levande resurser. Ansatsen innefattar hänsyn till sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter och respekt för ekosystemens
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naturliga gränser samt ett landskapsperspektiv. Ansatsen bygger på
tanken att ekosystem bidrar med olika ekosystemtjänster. Ekosystemansatsen inbegriper även en syn på planering och förvaltning
av olika naturresurser. Inom ansatsen poängteras bl.a. att alla
berörda i samhället bör vara med när målen för förvaltningen av
ekosystemen formuleras och att förvaltningen bör vara flexibel för
att på bästa sätt hantera oförutsägbara förändringar och störningar.
Ansatsen betonar även att all relevant kunskap ska beaktas i
planering och förvaltning av ekosystem. Eftersom vi ofta saknar
mer precis kunskap om hur ekosystem reagerar på mänsklig påverkan måste sådana system förvaltas enligt försiktighetsprincipen.
(SOU 2012:15, s. 38–39).
Enligt utredningens bedömning finns det även framgent ett
behov av att områden som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt omfattas av hushållningsbestämmelserna.
12.4.2

Värdefulla strukturer för ekologiska samband

Samhällets utveckling har fört med sig ett ökat tryck på den gröna
infrastrukturen i såväl land- som vattenmiljöer. Exploateringar
riskerar att leda till en ökad fragmentisering vilket i sin tur påverkar
ekosystemens funktion eftersom dessa behöver utrymme för att
utvecklas och kunna leverera tjänster.
Miljömålsberedningen (M 2010:4) har i sitt delbetänkande Med
miljömålen i fokus – hållbar användning av mark och vatten
(SOU 2014:50) redovisat förslag till strategier för långsiktigt hållbar markanvändning och för en hållbar vattenpolitik med syfte att
nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen. Enligt beredningen är
en helhetssyn på landskapet och användningen av mark och vatten
också en förutsättning för att det ska vara möjligt att bevara och
utveckla en fungerande grön infrastruktur i land- och vattenmiljöer. En fungerande grön infrastruktur genom en kombination
av skydd, restaurering och hållbar användning av mark och vatten
är enligt beredningen en förutsättning för att den biologiska mångfalden i landskapet ska kunna bevaras. Grön infrastruktur ökar
ekosystemens resiliens och bidrar till att upprätthålla viktiga ekosystemtjänster, t.ex. vattenrening, jordförbättring och lagring av
koldioxid. Grön infrastruktur kan även spela en viktig roll i arbetet
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med klimatanpassning genom att skydda mot översvämningar och
kraftiga värmeböljor (SOU 2014:50, s. 149–150).
I regeringens proposition 2013/14:141 En svensk strategi för
biologisk mångfald och ekosystemtjänster anges följande på s. 98.
Regionala handlingsplaner för grön infrastruktur bör tas fram i
samarbete mellan berörda landskapsaktörer som t.ex. markägare,
brukare, myndigheter, ideella organisationer och andra relevanta
aktörer på lokal och regional nivå. Syftet med planerna är att identifiera naturområden, biotoper, strukturer och element i landskapet
som skapar ett ekologiskt sammanhang i landskapet och som utgör
förutsättningen för att bevara landskapets biologiska mångfald och
främja ekosystemtjänster. Befintliga instrument, information och
frivilliga insatser är viktiga grunder för bevarandet. Handlingsplanerna ska baseras på geografisk information där ingående delar
klassificeras och behovsanalyseras avseende lämplig brukningsmetod, skötsel, skydd, bevarande eller restaurering. Arbetet bör
initieras under 2014 och vara genomfört i större delen av landet
2017.
Regeringen har uppdragit åt Naturvårdsverket att koordinera
genomförandet av en grön infrastruktur i Sverige (beslut den
5 februari 2015 M2015/684/Nm). Regeringen uttalar bl.a. att ekologiska samband i landskapet redan i dag spelar en avgörande roll
för upprätthållandet av den biologiska mångfalden. Med klimatförändringarna kommer dessa samband spela en stor roll då arternas
utbredningsområden kommer att förändras och spridningsmöjligheter till nya livsmiljöer kommer att vara förutsättning för arternas
fortlevnad inte minst för hotade arter. Det är därför nödvändigt att
upprätthålla viktiga ekologiska samband i landskapet bl.a. genom
en utvecklad grön infrastruktur. Ett av de mest effektiva sätten att
skapa grön infrastruktur åstadkoms genom fysisk planering på
strategisk nivå som gör det möjligt att inom ett stort geografiskt
område undersöka fysisk växelverkan mellan olika typer av markanvändning. Strategisk planering är också ett sätt att sammanföra
olika sektorer på så sätt att de tillsammans på ett öppet och integrerat sätt kan besluta om prioriteringarna för markanvändningen
lokalt.
Genom fysisk planering kan nybyggnationen av infrastrukturer
ledas bort från känsliga områden och således minska risken för
ytterligare fragmentering av livsmiljöer. Mot bakgrund härav anser
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utredningen att även mark- och vattenområden som har betydelse
för att säkerställa värdefulla strukturer för ekologiska samband kan
vara av väsentligt allmänt intresse och således omfattas av hushållningsbestämmelserna i 3 kap. miljöbalken.
12.4.3

Åtgärdsprogram enligt 5 kap. 4 §

I 5 kap. 4 § miljöbalken anges att om det behövs för att följa en
miljökvalitetsnorm, ska regeringen eller den eller de myndigheter
eller kommuner som regeringen bestämmer upprätta förslag till
åtgärdsprogram.
Av 5 kap. 1 § miljöbalken framgår att regeringen får för vissa
geografiska områden eller för hela landet meddela förskrifter om
kvaliteten på mark, vatten, luft eller miljön i övrigt.
I förarbetena till miljöbalken uttalas att en miljökvalitetsnorm
ska avse ett visst geografiskt område eller hela landet. Området den
omfattar kan alltså vara av mycket olika storlek. Normen kan
omfatta exempelvis ett vattendrag, en del av en kommun eller hela
kommunen, flera kommuner eller flera län (se prop. 1997/98:45,
Del 1, s. 253).
Mot bakgrund av att en miljökvalitetsnorm ska avse ett visst
geografiskt område anser utredningen att mark- och vattenområden som har betydelse för att genomföra ett åtgärdsprogram
enligt 5 kap. 4 § ska omfattas av hushållningsbestämmelserna.
Områden som har betydelse för att genomföra ett åtgärdsprogram enligt 5 kap. 4 § kan t.ex. vara områden av betydelse för
åtgärder för förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön enligt 6 kap.
1 § förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön.
Den nu föreslagna bestämmelsen utgår från överväganden om
intressen som kan sammanfalla med naturvårdsintressen. Utredningen anser därför att det saknas grund för att intressena även ska
kunna vara av riksintresse.
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Begränsad klimatpåverkan,
klimatanpassningsåtgärder eller åtgärder
som i övrigt har betydelse för att anpassa
användningen av mark och vatten till ett
förändrat klimat

Utredningens förslag: Mark- och vattenområden som är särskilt
lämpliga för anläggningar och andra åtgärder avsedda att
begränsa klimatpåverkan eller för klimatanpassningsåtgärder
eller som i övrigt har betydelse för att anpassa användningen av
mark och vatten till ett förändrat klimat kan vara av väsentligt
allmänt intresse.
Behovet av att reglera detta intresse har även behandlats i avsnitt
10.3.3.
Enligt regeringen är klimatförändringarna en av vår tids största
utmaningar. Sverige ska visa ledarskap för att möta utmaningen både
internationellt och genom de åtgärder vi gör i Sverige (se prop.
2008/09:162, s. 9). Regeringen har i kommittédirektiv Klimatfärdplan 2050 (Dir. 2014:53, s. 8) uttalat att samhällsplaneringen inklusive planering av markanvändning och infrastruktur påverkar
utsläppsutvecklingen, särskilt på lång sikt. Regeringen ser därför
nödvändigheten av en långsiktig strategi som konsekvent utgår från
behovet att minska utsläppen samtidigt som bl.a. efterfrågan på
person- och godstransporter ökar. I tilläggsdirektiv till Miljömålsberedningen (Dir. 2014:164, s. 4) anges att Riksrevisionen i rapporten Klimat för Pengarna? Granskningar inom klimatområdet 2009–
2013 (RiR 2013:19) rekommenderat regeringen att samordna klimatmålen med andra övergripande samhällsmål, exempelvis transportpolitiska mål och mål för samhällsplaneringen, genom att göra
tydliga långsiktiga prioriteringar och klart anges vad som ska åstadkommas och vad det kostar. Regeringen uttalade även (Dir.
2014:164, s. 10) att Miljömålsberedningen bl.a. ska föreslå förändrade eller nya kostnadseffektiva styrmedel och åtgärder för olika
delar av samhället inklusive en särskild analys av hur olika delar av
samhällsplaneringen, dvs. den fysiska planeringen inklusive infrastrukturplanering, kan bidra till ett klimatpolitiskt ramverk. I
Naturvårdsverkets Rapport 6537, Underlag till en färdplan för ett
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Sverige utan klimatutsläpp 2050, s. 43–44 uttalas bl.a. att utvecklingen av den fysiska planeringen och infrastrukturen har stor
betydelse för om utsläppen av växthusgaser ska kunna minskas på
effektivt och hållbart sätt i framtiden eller inte. Val av lokalisering
och utformning av ny bebyggelse, hur kommunikationerna planeras,
samt att man skapar funktionsblandade stadsdelar som minskar
resbehoven är, högst väsentliga för framtiden. Staten behöver också
förmedla signaler om hur olika samhällsmål, inklusive klimatmålen
ska vägas samman. I samhällsplaneringen vägs olika samhällsintressen mot varandra, varav klimat är ett.
I regeringens proposition 2008/09:162 En sammanhållen klimatoch energipolitik – Klimat uttalas bl.a. följande (se s. 157–161).
Jordens klimat har blivit varmare. De senaste 150 åren har temperaturen höjts med drygt 0,7 grader Celsius och under de senaste
decennierna har temperaturen stigit med 0,2 grader Celsius per
årtionde. De senaste 15–20 åren har för svenska förhållanden varit
markant varma. I genomsnitt har medeltemperaturen varit cirka 2
grader högre jämfört med perioden 1961–1990. Årsmedeltemperaturen har under 1991–2005 varit nästan en grad högre och nederbörden cirka 7 procent rikligare jämfört med perioden 1961–1990.
Konsekvenserna av detta är bl.a. att översvämningsrisken i sjöar
och vattendrag ökar vilket för med sig att bebyggelse och teknisk
infrastruktur drabbas. Högre flöden och ändrat tillrinningsmönster
riskerar att minska dammsäkerheten. Havsnivåhöjningen leder till
ökad översvämningsrisk vid högvatten i kustområden. Ökningen av
intensiv nederbörd över större delen av landet påverkar bl.a. dagvattensystemen. Ras- och skredrisken ökar på många håll i landet
på grund av ökad nederbörd, intensivare nederbörd och ökade
flöden. Framställningen av dricksvatten försvåras med mer humus i
vattnet och större risk för både kemisk och mikrobiell förorening
av vattentäkter vid översvämningar.
Som framgår ovan har den fysiska planeringen stor betydelse för
om utsläppen av växthusgaser ska kunna minskas på ett effektivt
och hållbart sätt eller inte. Fysisk planering har även stor betydelse
i arbetet med att anpassa användningen av mark och vatten till ett
förändrat klimat. Det finns därför, enligt utredningens bedömning,
ett behov av att kunna beakta dessa frågor i hushållningsbestämmelserna. Åtgärder avsedda att begränsa klimatpåverkan eller för
klimatanpassningsåtgärder eller som i övrigt har betydelse för att
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anpassa användningen av mark och vatten till ett förändrat klimat
är av såväl nationellt som regionalt och kommunalt intresse. Enligt
utredningens bedömning är det dock inte erforderligt att ta in en
riksintressebestämmelse för de områden som omfattas av den
föreslagna bestämmelsen.
Exempel kan vara områden som behövs för att anlägga översvämningskydd, områden som är lämpliga för lagring av koldioxid
eller områden som är olämpliga att bebygga med hänsyn till framtida översvämningsrisker.

12.6

Jord- och skogsbruk

Utredningens förslag: Mark- och vattenområden som har betydelse för jord- och skogsbruk är av väsentligt allmänt intresse.
Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose ett väsentligt allmänt intresse enligt detta kapitel och
behovet inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.
De intressen som anges i den föreslagna bestämmelsen motsvarar
de som anges i nuvarande 3 kap. 4 § första stycket miljöbalken.
12.6.1

Skogsbruk

I förarbetena till NRL uttalades att skogsnäringen är en av landets
mest betydelsefulla näringar och att allt talar för att skogen kommer att vara betydelse för landets ekonomi och för sysselsättningen
även på lång sikt. Det är därför viktigt att skogsmark inte tas i
anspråk på sådant sätt att landets försörjning med skogsråvara
försvåras(se prop. 1985/86:3, s. 54–55).
I 1 § skogsvårdslagen (1974:429) anges att skogen är en nationell
tillgång och en förnybar resurs som ska skötas så att den ger en god
avkastning samtidigt som den biologiska mångfalden behålls.
Enligt regeringen har vi i Sverige en unik möjlighet att ta vara på
vår skog och kombinera den med vår innovationskraft. På så sätt
skapas nya produkter och tjänster, samtidigt som fossila råvaror
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ersätts, utsläppen av växthusgaser minskas och arbetstillfällen på
landsbygden skapas. Regeringen anser att Sverige behöver en långsiktig skogsstrategi – ett nationellt skogsprogram – som optimerar
skogens möjligheter att bidra till en hållbar utveckling av det
svenska samhället. Skogsbruket har också stor betydelse för att nå
miljökvalitetsmål och generationsmål inom miljömålssystemet (se
prop. 2015/16:1, Utgiftsområde 23, s. 76). Här bör dock nämnas att
det i förarbetena till NRL (prop. 1985/86: 3, s.56) framhölls att det
material som utgör underlag för NRL:s tillämpning kan bli av betydelse för att bedöma den hänsyn som ska tas till bl.a. naturvårdens
och friluftslivets intressen vid skötseln av jordbruksmark och
skogsmark. Departementschefen uttalade att det bör vara av betydande värde för dem som bedriver jord- och skogsbruk att genom
detta underlagsmaterial få kännedom om de övriga allmänna
intressen som riktas mot mark- och vattenområden där jord- och
skogsbruk bedrivs.
Enligt Skogsstyrelsen är det en fördel att skogsbruk, tillsammans med jordbruk, finns med i kapitel 3 miljöbalken, då dessa är
viktiga näringar som bör omfattas av hushållningsbestämmelserna.
Det har under utredningens arbete inte framkommit annat än
att områden som har betydelse för skogsbruket även framgent ska
omfattas av hushållningsbestämmelserna.
Enligt prop. 1985/86:3 s. 55 ansågs det varken lämpligt eller
erforderligt att ta in en riksintressebestämmelse för skogsmark
bland de hushållningsbestämmelser som öppnade möjlighet för
länsstyrelsen att ingripa mot en kommuns planbeslut och beslut
om bygglov. Eftersom skogsbruk bedrivs på mer än hälften av
Sveriges landareal, skulle en sådan bestämmelse innebära att staten
skulle få stort inflytande över kommunala planer och övriga beslut
enligt PBL inom större delen av landets yta, vilket ansågs klart
skulle strida mot strävandena till ökad självständighet för kommunerna i förhållande till staten i markanvändningsfrågor. Utredningen ansluter sig till vad som uttalades i förarbetena till NRL och
anser inte att det är lämpligt att ta in en riksintressebestämmelse
för skogsmark.
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Jordbruk

I förarbetena till NRL uttalades bl.a. att jordbruksmarken är en
begränsad resurs med avgörande betydelse för att trygga livsmedelsförsörjningen i landet. Oberoende av vilken produktionsinriktning som från tid till annan befinns lämplig, ansågs det vara
angeläget att den mark som är lämpad för ändamålet också i
framtiden får ett tillfredsställande skydd. NRL bör därför innehålla
en bestämmelse i överensstämmelse med nu gällande riktlinje i den
fysiska riksplaneringen för hushållningen med jordbruksmark.
Brukningsvärd jordbruksmark bör få tas i anspråk för bebyggelse
och anläggningar endast om exploateringen tillgodoser väsentliga
samhällsintressen som inte kan tillgodoses på ett från samhällets
synpunkt tillfredsställande sätt på annan mark. Sådana samhällsintressen kan vara t.ex. bostadsförsörjningsbehovet, intresset av att
kunna lokalisera bostäder och arbetsplatser nära varandra, att skapa
väl fungerande och lämpliga tekniska försörjningssystem samt att
säkerställa viktiga rekreationsintressen. Enligt departementschefens
mening var ett skydd för den brukningsvärda jordbruksmarken av
stor betydelse för den långsiktiga hushållningen med naturresurser
i vårt land (se prop. 1985/86:3, s. 53).
Regeringens långsiktiga målsättning för EU:s jordbrukspolitik
är en avreglerad, marknadsorienterad och konkurrenskraftig jordbrukssektor styrd av konsumenters efterfrågan, klimat- och miljömål och där hänsyn tas till djurskydd samt den globala utvecklingspolitiken i enlighet med Sveriges politik för global utveckling (se
prop. 2015/16:1, Utgiftsområde 23, s. 74). Liksom för skogsbrukets del bör här nämnas att det i förarbetena till NRL (prop.
1985/86: 3, s.56) framhölls att det material som utgör underlag för
NRL:s tillämpning kan bli av betydelse för att bedöma den hänsyn
som ska tas till bl.a. naturvårdens och friluftslivets intressen vid
skötseln av jordbruksmark och skogsmark.
Det har under utredningens arbete inte framkommit annat än
att områden som har betydelse för jordbruket även framgent ska
omfattas av hushållningsbestämmelserna.
Miljömålsberedningen har i sitt delbetänkande (SOU 2014:50,
s. 93–95) pekat på en bristande tillämpning av 3 kap. 4 § miljöbalken vad gäller frågan om bevarande av jordbruksmark. Bland
annat anges att Statens Jordbruksverk har granskat översiktsplaner
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från de 30 kommuner som exploaterade mest jordbruksmark under
perioden 2006–2010. Resultatet av undersökningen visar att tillämpningen av 3 kap. 4 § miljöbalken varierar mellan kommunerna och
att den ofta inte är tillräcklig. Jordbruksmark exploateras många
gånger utan att kommunerna gör de avvägningar eller har det
beslutsunderlag som lagstiftningen kräver. Miljömålsberedningen
noterade vidare att det inte finns något allmänt krav på att länsstyrelsen ska överpröva detaljplaner som brister i hänsynen till bl.a.
de intressen som anges 3 kap. 4 § miljöbalken. Att länsstyrelserna
är skyldiga att överpröva detaljplaner när dessa brister i hänsyn till
riksintressen men inte när det gäller övriga hushållningsbestämmelser har sannolikt bidragit till att kommunerna och länsstyrelserna är mer medvetna om betydelsen av riksintressen än om jordbruksmarkens värden. Miljömålsberedningen ansåg mot bakgrund
av detta att reglerna i PBL behöver tydliggöras genom kompletterande krav om redovisningar hur hänsyn tas till brukningsvärd
jordbruksmark i översiktsplanen. Miljömålsberedningen föreslog
även att 11 kap. 10 § PBL kompletteras med att länsstyrelserna ska
överpröva kommunernas beslut om detaljplan, om beslutet kan förväntas innebära att bestämmelserna om brukningsvärd jordbruksmark inte följs.
Enligt Jordbruksverket är jordbruksmarken en viktig naturresurs som bör hanteras långsiktigt så att brukningsbar mark finns
tillgänglig även i framtiden. Jordbruksverket anser därför att brukningsvärd jordbruksmark fortfarande ska regleras i 3 kap. miljöbalken. Jordbruksverket bedömer att Miljömålsberedningens förslag (SOU 2014:50 s, 95) om bevarande av jordbruksmark i kombination med nuvarande bestämmelser i 3 kap. 4 § miljöbalken bör
vara tillräckligt för att förhindra att värdefull jordbruksmark
exploateras annat än där det är motiverat utifrån angivna grunder i
lagstiftningen.
Att jordbruksmarken en viktig naturresurs som bör hanteras
långsiktigt så att brukningsbar mark finns tillgänglig även i framtiden är enligt utredningens bedömning uppenbart. Om jordbruksmarken hanteras på rätt sätt kan den leverera livsmedel och andra
produkter under en lång tid framöver. Under utredningens arbete
har det inte tydligt visat sig att systemet med riksintressen i sig har
medfört någon ökad exploatering av jordbruksmark. Däremot kan
lagstiftningens möjligheter till tillsyn över riksintressen ha medfört
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att kommunerna har en medvetenhet om de samhällsvärden som är
kopplade till riksintressen. Motsvarande medvetenhet om jordbruksmarkens samhällsvärden verkar inte finnas i samma utsträckning. Riksintresseutredningen ansluter sig således till Miljömålsberedningens bedömningar och förslag. Genom att länsstyrelsen
enligt utredningens förslag får en utökad möjlighet att utöva sin
tillsyn och en ny ingripandegrund (se avsnitt 11.4.4) anser utredningen att det inte finns några skäl att ange jordbruksmark som
riksintresse.

12.7

Renskötsel, fiske och vattenbruk

Utredningens förslag: Mark- och vattenområden som har
betydelse för renskötsel eller fiske eller vattenbruk kan vara av
väsentligt allmänt intresse. Områden som har betydelse för
renskötseln eller fisket kan vara av riksintresse.
De intressen som anges i den föreslagna bestämmelsen motsvarar
de som anges i nuvarande 3 kap. 5 § miljöbalken.
I förarbetena till NRL (prop.1985/86:3, s. 56–57) angavs bl.a. att
rennäringen och fisket har svårt att hävda sina intressen när tunga
exploateringsintressen ställer krav på att få utnyttja mark- och
vattenområden där näringarna bedrivs. Exploateringsåtgärder i de
för näringarna särskilt viktiga områdena kan få långtgående konsekvenser genom att grundläggande förutsättningar för näringarnas
bedrivande kan ryckas undan.
12.7.1

Renskötsel

I förarbetena till NRL (prop. 1985/86:3, s. 57) angavs att rennäringen är en förutsättning för den samiska kulturen. Riksdagen
har i olika sammanhang uttalat att den samiska kulturens fortlevnad måste garanteras. Detta innebär att det måste finnas grundläggande förutsättningar för rennäringen inom i princip varje sameby, nämligen en säker tillgång till sådana områden inom både åretruntmarkerna och vinterbetesmarkerna som har avgörande betydelse för möjligheterna att bedriva renskötsel. Det kan gälla bl.a.
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flyttningsleder, särskilt sådana avsnitt där på grund av terränghinder m.m. alternativa framkomstvägar saknas. Det kan också
gälla viktiga kalvningsland och områden med särskilt goda betesförhållanden. De viktigaste delarna av renskötselmarkerna bör därför ges ett starkt skydd i NRL mot exploatering.
Rennäringen är en erkänd del av samernas kultur och traditionella levnadssätt i Sverige. Grunden för detta synsätt framgår av
regeringsformen 1 kap 2 §. Bestämmelsen innefattar bland mycket
annat stöd till samerna i egenskap av ursprungsfolk samt till
Sveriges nationella minoriteter varav samerna utgör en. I bestämmelsens femte stycke fastslås att ”Samiska folkets och etniska,
språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas.” Samernas rätt
till renskötsel fastslås uttryckligen i regeringsformen 2 kap 17 § om
näringsfrihet. Bestämmelsen anger att samernas rätt att bedriva
renskötsel framgår av lag.
I prop. 1972:111 (s. 143) framhölls att utvecklingen inom fjällområdet med bl.a. ökande turism bör styras i sådan riktning att
samiska intressen inte skadas och helst på ett sådant sätt att
samerna själv får del i utvecklingens positiva sidor. Vidare angavs
att det därför är angeläget att företrädare för rennäringen och den
statliga administrationen på området får medverka i planeringsarbetet redan på förberedelsestadiet. I förarbetena till NRL (prop.
1985/86:3 s. 57–58) uttalades att de viktigaste delarna av renskötselmarkerna bör ges ett starkt skydd i NRL mot exploatering.
Det är därvid av största betydelse att beakta de funktionella samband som måste finnas mellan olika delområden för att renskötsel
ska vara möjlig och samekulturens fortbestånd därmed garanteras.
Det framhölls att sådana områden som har avgörande betydelse för
möjligheten att varaktigt bedriva renskötsel i en viss sameby får
anses vara av riksintresse.
Det övergripande målet för samepolitiken är att främja det
samiska folkets möjligheter att behålla och utveckla ett eget kulturoch samhällsliv byggt på en hållbar rennäring (se prop. 2015/16:1,
Utgiftsområde 23, s. 80).
Det har under utredningens arbete inte framkommit annat än att
områden som har betydelse för rennäringen även framgent ska omfattas av hushållningsbestämmelserna. Enligt utredningens bedöm-

437

Förslag till områden av allmänt intresse i 3 kap. MB

SOU 2015:99

ning ska områden som har betydelse för rennäringen även framgent
kunna vara av riksintresse.
Under utredningens arbete har Sametinget anfört att benämningen rennäring bör ändras till renskötsel. Sametinget har anfört att
renskötsel är multifunktionell till sin natur. Den utgör en näringsform med renköttsproduktion som verksamhet och är en naturlig
del av ekosystemet i skog och fjäll samt förvaltare av stora naturoch kulturmiljövärden. Huvudsakligen är dock renskötseln den
viktigaste traditions- och kulturbäraren för samerna och en förutsättning för att bevara samisk kultur. Samerna är ett urfolk och omnämns särskilt i regeringsformen samt skyddas av speciella rättigheter utifrån deras ställning som urfolk. I egenskap av kulturbärare
för samisk kultur åtnjuter renskötseln ett mycket långtgående
skydd. Begreppet ”rennäring” kan genom sin ordalydelse föranleda
villfarelsen att det endast är fråga om en näringsutövning. Begreppet
”renskötsel” ger uttryck för ett vidare begrepp som bättre korresponderar med renskötselns multifunktionella natur och överensstämmer bättre med rennäringslagens (1971:437) begreppsanvändning.
Mot bakgrund av vad Sametinget har anfört finner utredning att
det föreligger skäl för att ändra benämningen rennäring till renskötsel.
I Miljöprocessutredningens betänkande (SOU 2009:45 s. 145)
pekas på att det finns en omfattande brist på kunskap kring syftet
med riksintresset rennäring hos såväl myndigheter som inom samebyarna. Vidare uttalas att denna okunskap skapar osäkerhet kring
frågan om vem som företräder intresset. I rättspraxis har intresset
hävdats av enskilda samebyar och även gjorts till förhandlingar
mellan de allmänna och enskilda intressena. Genom detta har riksintresset reducerats till ett civilrättsligt avtalsobjekt och inte ett
allmänt intresse.
Sametinget har uttalat att det skydd samerna ges genom svensk
grundlag och internationella konventioner saknar förankring
genom konkreta verktyg på svensk myndighetsnivå. Enligt Sametinget behövs vidare tydligare rättsliga verktyg på myndighetsnivå
som garanterar att ett bestående skydd för renskötseln, bl.a. genom
tydligare riktlinjer för verksställande myndigheter att förhålla sig
till vid exploateringsförfaranden inom renskötselområden. Detta
skulle kunna bidra till en bättre förutsägbarhet i systemet och mot-
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verka inkonsekvens i rättstillämpningen. I prop. 2015/16:1, Utgiftsområde 23, s. 63 uttalas att sametinget ska medverka i samhällsplaneringen och bevaka att samiska behov beaktas.
Enligt utredningens bedömning finns det skäl att stärka Sametingets roll i den kommunala planeringen. Detta görs lämpligast
genom att länsstyrelsen får en skyldighet att under samrådsprocessen med att ta fram kommunala eller regionala planer enligt
PBL inhämta Sametingets yttrande. Detta kan ske genom ett tillägg
i 2 kap. 1 § PBF. Genom detta förtydligas att renskötseln är ett
allmänt intresse som ska bevakas på myndighetsnivå och inte
enbart ett civilrättsligt avtalsobjekt.
12.7.2

Fiske

I förarbetena till NRL (prop. 1985/86:3, s. 60) angavs att en nödvändig förutsättning för en livskraftig fiskenäring är att det finns
ett fullgott skydd för reproduktions-, uppväxt- och fångstområden
som har avgörande betydelse för näringen. Detta var enligt departementschefens mening en fråga av nationellt intresse. Departementschefen förordade därför att det införs en bestämmelse som
innebär att områden som är av riksintresse för fiskenäringen ska
skyddas mot sådana förändringar som påtagligt kan försvåra
näringens bedrivande.
Regeringens ambition är att främja ett hållbart fiske, såväl i
Sverige som globalt. En bärkraftig fiskeriförvaltning är en förutsättning för att stärka sysselsättningsmöjligheterna inom fisket och
bidrar till att trygga livsmedelsförsörjningen samt även till att uppnå en god miljöstatus enligt EU:s havsmiljödirektiv (se prop.
2015/16:1, Utgiftsområde 23, s. 77).
Det har under utredningens arbete inte framkommit annat än
att områden som har betydelse för fisket även framgent ska omfattas av hushållningsbestämmelserna. Enligt utredningens bedömning ska områden som har betydelse för fisket även framgent
kunna vara av riksintresse.
I förarbetena till NRL (prop. 1985/86:3, s. 66) framhölls att
fritidsfiskets intressen, utöver de som är gemensamma med fiskenäringens, bör sammankopplas med friluftslivsfrågorna. Bestämmelserna till skydd för områden av betydelse för bl.a. friluftslivet
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bör således vara tillämpliga också på de reproduktions-, uppväxtoch fångstområden som har särskild betydelse för fritidsfisket.
Havs- och vattenmyndigheten har uttalat att det behöver utarbetas delvis nya utgångspunkter och principer för att identifiera
områden av riksintresse för fiske som även väger in de samhällsekonomiska värden som skapas av fritidsfiske och besöksnäring som
kan relateras till fiske. Omfattande yrkesfiske är en indikator på att
ett område är viktigt, men kan innebära att det ekonomiska värdet
från landningar inte är det som bör skyddas i första hand. Förstärkt
skydd genom Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om fiske
bör också vara en utgångspunkt som beskrivs då ett riksintresseområde värderas. En annan indikator för viktiga områden kan vara
omfattande fritidsfiske, i synnerhet tätortsnära områden med goda
fiskemöjligheter, liksom särskilt attraktiva områden som till exempel statens vatten ovan odlingsgränsen eller oreglerade vattendrag
och älvar.
Som Miljöprocessutredningen påpekade (SOU 2009:45, s. 148)
kan fritidsfisket inom vissa vattenområden vara ett lika beaktansvärt intresse som yrkesfisket. Med hänsyn till det och med hänsyn
till att såväl yrkesfiske som fritidsfiske har den gemensamma och
särskiljande utgångspunkten att verksamheterna går ut på ett mer
aktivt utnyttjande av gemensamma naturresurser än andra verksamheter är det naturligt att behandla dem i ett sammanhang.
Mot bakgrund av vad som sagts anser utredningen att uttrycket
yrkesfiske ska ersättas med fiske.
12.7.3

Vattenbruk

I förarbetena till NRL (prop. 1985/86:3, s. 60) angavs att biologisk
produktion i vattenområden i form av bl.a. odling av musslor och
fisk blir allt vanligare och kan på längre sikt få betydelse för ekonomi och sysselsättning.
Jordbruksverket har i sin strategi för vattenbruket, Svenskt
vattenbruk – En grön näring på blå åkrar, Strategi 2012–2020, bl.a.
angett att vattenbruk i Sverige har en stor potential att växa. Efterfrågan på bra mat, både av fisk och av skaldjur, kommer att öka.
Behovet av sättfisk för fisketurism och för utsättning i naturvatten
kommer också att öka. Musslor och alger kan odlas för livsmedels-
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produktion men även för att minska övergödningen och som källa
till förnybar energi. Vidare anges att kommuner och regioner har
ett viktigt uppdrag att i sin planering anvisa lämpliga områden för
vattenbruk. Svenskt vattenbruk bidrar till en hållbar ekonomisk
utveckling och till att utveckla och diversifiera näringslivet på
landsbygden. Detta leder till nya verksamheter, fler företag och
högre sysselsättning. Vattenbruket bidrar till den regionala utvecklingen. Jordbruksverket framhåller att vattenbruk är en del i översiktsplaneringen samt att om kommuner pekar ut lämpliga områden för vattenbruk i översiktsplanen så underlättar det för företagare att starta eller utöka sin verksamhet.
Mot bakgrund av det ovanstående anser utredningen att vattenbruk framgent ska omfattas av hushållningsbestämmelserna.
Vattenbruket är dock främst en regional och kommunal angelägenhet. Det saknas därför grund för att vattenbruk ska kunna vara av
riksintresse.

12.8

Naturvärden, kulturvärden och friluftsliv

Utredningens förslag: Mark- och vattenområden samt fysisk
miljö i övrigt som har betydelse på grund av deras naturvärden
eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet kan vara av
väsentligt allmänt intresse och av riksintresse. Behovet av
grönområden i tätorter och i närheten av tätorter ska särskilt
beaktas.
De intressen som anges i den föreslagna bestämmelsen motsvarar
de som anges i nuvarande 3 kap. 6 § miljöbalken.
I förarbetena till NRL (prop. 1985/86:3 s. 64) uttalades att det
var angeläget att mark- och vattenområden som är av betydelse på
grund av naturskönhet eller vetenskapliga och kulturella värden
eller med hänsyn till friluftslivet, ges ett skydd som innebär att de i
första hand används för ändamål som är förenliga med dessa
värden. Även från samhällsekonomiska synpunkter är det ett påtagligt intresse att slå vakt om en god natur- och kulturmiljö. Det
gäller inte minst i områden där turismen är av stor betydelse för
den bofasta befolkningens försörjning. Enligt gällande riktlinjer i
den fysiska riksplaneringen bör naturvårdens och kulturminnes441
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vårdens viktigare intresseområden i landet hävdas särskilt mot
förändringar som kan skada bevarandevärdena, bl.a. därför att områdena representerar värden som inte kan återskapas eller ersättas
om de en gång förstörs. Vidare bör områden som är särskilt
värdefulla för friluftslivet skyddas. I förarbetena till NRL (prop.
1985/86:3, s. 66) framhölls även att fritidsfiskets intressen, utöver
de som är gemensamma med fiskenäringens, bör sammankopplas
med friluftslivsfrågorna. Bestämmelserna till skydd för områden av
betydelse för bl.a. friluftslivet bör således vara tillämpliga också på
de reproduktions-, uppväxt- och fångstområden som har särskild
betydelse för fritidsfisket. Som framgår av avsnitt 12.5.2 kan områden som har betydelse för fisket vara av väsentligt allmänt
intresse och av riksintresse.
Riksdagen beslutade 1999 om en ny struktur i arbetet med
miljömål och fastställde 15 nationella miljökvalitetsmål (prop.
1997/98:145, bet. 1998/99:MJU6, rskr. 1998/99:183). Ytterligare
ett miljökvalitetsmål beslutades 2005 (prop. 2004/05:150, bet.
2005/06:MJU3, rskr. 2005/06:48). Se vidare avsnitt 10.1.3.
Flera miljökvalitetsmål har preciseringar och etappmål som kan
ha relevans för hushållningsbestämmelsernas tillämpning. Bland
annat anges att områdenas natur- och kulturvärden ska bevaras och
att förutsättningar ska finnas för fortsatt bevarande och utveckling
av värdena samt att områdenas värde för friluftsliv är värnade och
bibehållna och påverkan från buller är minimerad.
Sverige har ratificerat den Europeiska Landskapskonventionen.
Det innebär att Sverige har förbundit sig att inarbeta konventionens intentioner i den nationella lagstiftningen. Av konventionen framgår att varje medlemsland har ett ansvar för att skydda,
förvalta och planera landkapet. Länderna är skyldiga att utvärdera
sina landskap och de förhållanden som påverkar dem. Utifrån en
sådan granskning ska länderna sedan uppställa kvalitetsmål för
landskapen.
Det har under utredningens arbete inte framkommit annat än
att mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har
betydelse på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller
med hänsyn till friluftslivet även framgent ska omfattas av hushållningsbestämmelserna.

442

SOU 2015:99

12.8.1

Förslag till områden av allmänt intresse i 3 kap. MB

Naturvärden

Under utredningens arbete har Naturvårdsverket bl.a. uttalat att
riksintressen är ett av de viktigaste instrumenten för att säkerställa
att naturvårdens intressen tillvaratas i samband med prövning vid
domstolar och i länsstyrelsernas och kommunernas planering och
handläggning av ärenden. Till skillnad från de vanligaste områdesskydden, som oftast utgörs av skyddsvärda men relativt små områden för biologisk mångfald samt med ett mer specifikt bevarandemål, utpekar riksintressen för naturvård ofta stora ekologiska helheter på flera 1 000 hektar med en mycket stor ekologisk variation
av värden.
Mot bakgrund av det ovanstående är det enligt utredningens
bedömning angeläget att mark- och vattenområden samt fysisk
miljö i övrigt som har betydelse på grund av deras naturvärden även
framgent ska kunna vara av riksintresse.
12.8.2

Friluftsliv

Enligt Naturvårdsverket är riksintressen ett av de viktigaste instrumenten för att peka på konkret vilken hänsyn friluftsliv bör ges vid
prövande instanser vid exploatering. Riksintresset för friluftsliv
tillför en annan dimension, dignitet och attraktion för friluftslivet än
vad enbart ett områdesskydd gör i normalfallet.
Mot bakgrund av vad Naturvårdsverket anfört anser utredningen att mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som
har betydelse med hänsyn till friluftslivet även framgent ska kunna
vara av riksintresse.
12.8.3

Kulturvärden

Riksantikvarieämbetet har uttalat att miljöbalkens bestämmelser om
hushållning med mark- och vattenområden har en viktig funktion
för en långsiktigt hållbar utveckling av kulturmiljön. Hushållningsbestämmelserna fyller ett behov som inte kan tillgodoses genom
andra i dag befintliga bestämmelser. Systemet med att skydda områden av allmän betydelse respektive riksintressen, inrymmer även
en pedagogisk potential genom att de uppmärksammas som förut-
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sättningar i samhällsplaneringen. Det samhälleliga behovet av att
kulturmiljöer regleras enligt 3 kap. miljöbalken är fortsatt stort.
Utredningen ansluter sig till Riksantikvarieämbetets bedömning
och anser således att mark- och vattenområden samt fysisk miljö i
övrigt som har betydelse på grund av deras kulturvärden även framgent ska kunna vara av riksintresse.

12.9

Dricksvattenförsörjning

Utredningens förslag: Mark- och vattenområden som har
betydelse för dricksvattenförsörjningen kan vara av väsentligt
allmänt intresse. Ett område med en grundvattenförekomst av
stor betydelse för dricksvattenförsörjningen kan vara av riksintresse.
Behovet av att reglera detta intresse har även behandlats i avsnitt
10.3.4.
Miljöprocessutredningen föreslog i sitt slutbetänkande
(SOU 2009:45) en bestämmelse i 3 kap. MB om att mark- och
vattenområden som innehåller förekomster av grundvatten eller ytvatten av stor betydelse för dricksvattenförsörjningen ska så långt
möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt minska områdenas
betydelse för denna försörjning. Utredningen förseslog att områden som innehåller förekomster av grundvatten som är av riksintresse för vattenförsörjningen ska skyddas mot sådana åtgärder.
Remissutfallet på utredningens förslag var positivt. Flera av
remissinstanserna, bl.a. Naturvårdsverket, ansåg att även ytvattenförekomster skulle kunna pekas ut som riksintresse. Verket framhöll att riksintressebestämmelserna syftar till att tydliggöra var de
statliga intressena finns, vilket är viktigt i den kommunala planeringen och i prövning enligt miljöbalken. Att ett område utgör
riksintresse ger också länsstyrelsen rätt att överpröva kommunala
planer som strider mot ett sådant intresse.
Havs- och vattenmyndigheten har under denna utrednings
arbete framfört att det är angeläget att ta upp frågan om en lagändring för att kunna peka ut riksintresse för större och viktiga
dricksvattenresurser i enlighet med Miljöprocessutredningens slut-
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betänkande. En sådan ändring bör dock enligt myndighetens uppfattning omfatta både grundvatten och ytvatten.
Som Naturvårdsverket påpekade i sitt remissvar gällande Miljöprocessutredningens betänkande syftar riksintressebestämmelserna
till att tydliggöra var de statliga intressena finns, vilket är viktigt i
den kommunala planeringen och i prövning enligt miljöbalken. Ett
av huvudsyftena med utredningens förslag att införa begreppet
område av väsentligt allmänt intresse är att även dessa områden ska
redovisas i kommunernas översiktsplaner och på så sätt bidra till att
tydliggöra även var dessa områden finns. Enligt utredningens
mening är dricksvattenförsörjning inte enbart ett statligt intresse
utan det är i lika hög grad ett regionalt och kommunalt intresse.
Av vad som framkommit är det enligt utredningens bedömning
angeläget att mark- och vattenområden som har betydelse för
dricksvattenförsörjningen ska omfattas av hushållningsbestämmelserna och föreslår att mark- och vattenområden som har betydelse
för dricksvattenförsörjningen kan vara av väsentligt allmänt
intresse. Utredningens förslag ansluter till Miljöprocessutredningens förslag i SOU 2009:45 och innebär att ett område med en
grundvattenförekomst av stor betydelse för dricksvattenförsörjningen kan vara av riksintresse. Även om det har framförts argument för att även ytvattenförekomster ska kunna pekas ut som
riksintresse, gör utredningen bedömningen att detta skulle leda till
att stora områden i tätbefolkade stråk skulle utgöra riksintresse och
därmed försvåra planeringen och motverka utredningens förslag för
att underlätta tillämpningen. Utredningen anser att ett kunskapsunderlag om områden med ytvattenförekomster av väsentligt
allmänt intresse i översiktsplanen i kombination med särskilda
bestämmelser om länsstyrelsens tillsyn och ingripandemöjligheter
enligt förslaget till bestämmelser i PBL är tillräckligt för att ta
tillvara intresset (se även avsnitt 11.4.4).
Här åsyftas såväl områden för pågående som för framtida
dricksvattenförsörjning samt reservvattentäkter och områden för
konstgjord infiltration.
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12.10 Värdefulla ämnen eller material
Utredningens förslag: Mark- och vattenområden som innehåller
värdefulla ämnen eller material kan vara av väsentligt allmänt
intresse och av riksintresse.
Det intresse som anges i den föreslagna bestämmelsen motsvarar
det som anges i nuvarande 3 kap. 7 § miljöbalken.
I förarbetena till NRL angavs bl.a. att det är angeläget att områden som innehåller kända tillgångar på värdefulla ämnen eller
material skyddas mot åtgärder som kan förhindra eller försvåra ett
framtida utnyttjande av den ifrågavarande resursen (se prop.
1985/86:3, s. 69).
I Sveriges mineralstrategi uttalas att Sverige är EU:s ledande
gruv- och mineralnation och en del av målet med strategin är att
den positionen ska förstärkas. Genom att använda vår mineralresurs på ett hållbart sätt, i samklang med miljö-, natur- och kulturvärden kan vi skapa jobb och tillväxt i hela landet.
Det har under utredningens arbete inte framkommit annat än att
områden som innehåller värdefulla ämnen eller material även framgent ska omfattas av hushållningsbestämmelserna samt att områdena ska kunna vara av riksintresse.
Sveriges geologiska undersökning (SGU) har under utredningens
arbete anfört att det är viktigt att områden med fyndigheter av för
samhället värdefulla ämnen eller material även fortsättningsvis kan
skyddas mot åtgärder som försvårar eller helt sätter stopp för
framtida utvinning av dessa mineralfyndigheter. SGU föreslog i
samband med Miljöprocessutredningens arbete (SOU 2009:45) att
begreppet fyndighet skulle tas bort och att det skulle medge att
arealmässigt större områden kan pekas ut.
I Miljöprocessutredningens slutbetänkande uttalades (SOU
2009:45, s. 164) bl.a. följande. När det gäller ett sådant exploateringsintresse som område av värdefulla ämnen eller material är det
själva fyndigheten som har varit begränsande för vilka områden
som kan föreslås. Detta förutsätter att prospektering m.m. har
skett och att fyndigheten kan identifieras innan området kan föreslås som riksintresse. Denna metod leder ofta till att det är exploatören som kommer in med underlaget till SGU och begär att området ska föreslås som riksintresse. Av förarbetena och av paragrafens
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andra stycke framgår att det inte enbart är de värdefulla ämnena
och mineralerna utan också möjligheterna att utvinna dessa som
ska skyddas.
Miljöprocessutredningen föreslog i sitt slutbetänkande att paragrafens andra stycke bör ändras så att det framgår att åtgärder inte
får vidtas inom områden som innehåller ämnen eller material av
ifrågavarande slag om åtgärderna innebär att utvinningen påtagligt
försvåras. Riksintresseutredningen ansluter sig till Miljöprocessutredningens bedömning och anser således att uttrycket fyndigheter ska utgå ur bestämmelsen.

12.11 Anläggningar för industriell produktion,
energiproduktion, energidistribution, väg-,
järnvägs-, luftfarts-och sjöfartskommunikation,
elektronisk kommunikation, vattenförsörjning,
avfallshantering och kärnavfallshantering
Utredningens förslag: Mark- och vattenområden som är särskilt
lämpliga för anläggningar för industriell produktion, energiproduktion, energidistribution, väg-, järnvägs-, luftfarts- och sjöfartskommunikation, elektronisk kommunikation, vattenförsörjning, avfallshantering eller kärnavfallshantering kan vara av
väsentligt allmänt intresse och av riksintresse.
De intressen som anges i den föreslagna bestämmelsen motsvarar
de som anges i nuvarande 3 kap. 8 § miljöbalken.
Riktlinjerna i den fysiska riksplaneringen innehöll vissa anvisningar beträffande miljöstörande och särskilt resurskrävande industrier. Riktlinjernas syfte var att förhindra sådan lokalisering till
kusterna i södra Sverige om etableringen kunde skada möjligheterna att utnyttja kustområdena för rekreation och för att bevara
värdefulla områden för naturvård och kulturminnesvård etc. Riktlinjerna anvisade emellertid också lämpliga platser vid kusterna för
sådan miljöstörande industri som hade särskilda krav på lokaliseringsförutsättningar, t.ex. tillgång till djuphamn eller stora vattenkvantiteter. Riktlinjerna innehöll dessutom vissa allmänt hållna
uttalanden om lokalisering av miljöstörande industrier till övriga
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delar av landet, t.ex. fanns vissa allmänna uttalanden beträffande bl.a.
vägar och kraftledningar.
I förarbetena till NRL (se prop. 1985/85:3 s. 75) framhölls att
vissa typer av anläggningar är starkt beroende av naturförutsättningarna på en viss plats, bl.a. tillgången till en djuphamn eller förutsättningarna att utvinna vindkraft i större skala. Även områden med
andra särskilt gynnsamma fysiska förutsättningar för vissa typer av
anläggningar, t.ex. i fråga om topografi, berggrundens beskaffenhet,
tillgång till processvatten eller möjligheten att omhänderta spillvatten, ansågs kunna ges ett skydd genom bestämmelserna.
I förarbetena till NRL (se prop. 1985/86:3 s. 77–78) konstaterades att strategiskt viktiga passager, som medför stora tekniska och
samhällsekonomiska fördelar för uppbyggnaden av det regionala
vägnätet, kan anses vara av nationell betydelse och således ska kunna säkerställas för vägändamålet med stöd av den aktuella bestämmelsen, dvs. vara av riksintresse. Även andra typer av anläggningar
som behövs för att uppfylla regionala behov kan anses vara så
viktiga att få till stånd att det är en angelägenhet för hela landet.
Det kan t.ex. gälla avfallsanläggningar och tekniska försörjningssystem som är nödvändiga för en regions utveckling.
12.11.1 Industriell produktion
Målet för näringspolitiken är att stärka den svenska konkurrenskraften och skapa förutsättningar för fler jobb i växande företag.
De näringspolitiska insatserna ska även bidra till att uppnå målen i
EU:s gemensamma strategi för tillväxt och sysselsättning (se prop.
2015/16:1, Utgiftsområde 24, s. 12).
Tillväxtverket har under utredningens gång anfört att riksintresse för industriell produktion spelar en viktig roll för att säkerställa näringslivets utvecklingsmöjligheter regionalt och lokalt. Tillväxtverket anser även att det är centralt att säkerställa att näringslivet har goda möjligheter att kunna utvecklas långsiktigt. Det bör
därför övervägas om en ny benämning, ”riksintressen för näringslivsutveckling” ska införas i lagstiftningen i samband med riksintresseutredningen. Det skulle bättre svara mot hur vårt näringsliv
och samhälle ser ut i dag.
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Enligt utredningens bedömning finns det även framgent ett
behov av att mark- och vattenområden som är särskilt lämpliga för
anläggningar för industriell produktion ska omfattas av hushållningsbestämmelserna samt att områdena ska kunna vara av riksintresse. Utredningen anser dock inte att det finns skäl att ändra
benämningen på det sätt som Tillväxtverket har föreslagit.
12.11.2 Energiproduktion
Det övergripande målet för energipolitiken är att på kort och lång
sikt trygga tillgången på el och annan energi på med omvärlden
konkurrenskraftiga villkor. Energipolitiken ska skapa villkor för en
effektiv och hållbar energianvändning och en kostnadseffektiv
svensk energiförsörjning med låg inverkan på hälsa, miljö och klimat
samt underlätta omställningen till ett ekologiskt uthålligt samhälle.
Härigenom främjas en god ekonomisk och social utveckling i hela
Sverige (se prop. 2015/16:1, Utgiftsområde 21, s. 14).
Statens energimyndighet har under utredningens gång anfört att
anläggningar för energiproduktion och energidistribution av mer
allmän karaktär fortsatt är i behov av reglering då exempelvis etableringar utanför angivna riksintresseanspråk så långt som möjligt kan
skyddas mot annan påverkan. Möjlighet till trygg energiförsörjning
och ett effektivt resursutnyttjande vid planering av infrastruktur
och energianläggningar är av stor betydelse för hela samhället.
Enligt utredningens bedömning finns det även framgent ett
behov av att mark- och vattenområden som är särskilt lämpliga för
anläggningar för energiproduktion ska omfattas av hushållningsbestämmelserna samt att områdena ska kunna vara av riksintresse.
12.11.3 Energidistribution
Energipolitiken syftar till att förena ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. Det är centralt i arbetet
med att bygga ett hållbart samhälle och sysselsättningen i Sverige är
beroende av att det finns en god och tillförlitlig tillgång till el till
konkurrenskraftiga priser (se prop. 2015/16:1, Utgiftsområde 21,
s. 51–53). Samhällets beroende av el ökar allt mer. Samtidigt förändras elsystemet genom en förändrad produktionsmix med en

449

Förslag till områden av allmänt intresse i 3 kap. MB

SOU 2015:99

ökande andel förnybar energi. Kunder ges även bättre möjligheter
att styra sin elanvändning. Det nordiska elnätet knyts allt mer samman med kontinenten och mot en integrerad europeisk energimarknad. Därmed förändras överföringsmönster och stamnätet
behöver anpassas till framtidens behov.
Statens energimyndighet har under utredningens gång anfört att
stora delar av det svenska stamnätet är ålderstiget och i behov av att
förnyas. Svenska kraftnät har aviserat att man i största möjliga mån
är intresserat av att bygga de nya ledningarna parallellt med de
befintliga. Statens energimyndighet anser att även om så blir fallet
är lokaliseringsbedömning en viktig fråga, och en bedömning av att
ett område är av riksintresse skulle fylla en viktig funktion.
Enligt utredningens bedömning finns det även framgent ett
behov av att mark- och vattenområden som är särskilt lämpliga för
anläggningar för energidistribution ska omfattas av hushållningsbestämmelserna samt att områdena ska kunna vara av riksintresse.
12.11.4 Kommunikation – transporter
Målet för transportpolitiken är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för
medborgarna och näringslivet i hela landet. Därutöver har riksdagen beslutat om ett funktionsmål – tillgänglighet, och ett hänsynsmål – säkerhet, miljö och hälsa (se prop. 2015/16:1, Utgiftsområde 22, s. 15). Funktionsmålet innebär att transportsystemets
utformning och användning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt
bidra till utvecklingskraft i hela landet (prop. 2015/16:1, Utgiftsområde 22, s. 21). Hänsynsmålet innebär att transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen dödas
eller skadas allvarligt, bidra till att det övergripande generationsmålet
för miljö och miljökvalitetsmålen nås samt bidra till ökad hälsa
(prop. 2015/16:1, Utgiftsområde 22, s. 22).
Trafikverket har under utredningens gång anfört att verket ser
ett behov av riksintressesystemet. Staten ska, genom sina myndigheter och länsstyrelser, se till att det långsiktiga och nationella perspektivet tillvaratas i planeringen. Trafikverket arbetar för att säkra
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den långsiktiga transportkapaciteten, oavsett ägare av infrastrukturen.
Enligt utredningens bedömning finns det även framgent ett
behov av att mark- och vattenområden som är särskilt lämpliga för
anläggningar för väg-, järnvägs-, luftfarts- och sjöfartskommunikation ska omfattas av hushållningsbestämmelserna samt att
områdena ska kunna vara av riksintresse.
12.11.5 Kommunikation – elektronisk
Målet för IT-politiken är att Sverige ska vara bäst i världen på att
använda digitaliseringens möjligheter. Ett delmål är att elektroniska
kommunikationer ska vara effektiva, säkra och robusta samt tillgodose användarnas behov. De elektroniska kommunikationerna
ska i första hand tillhandahållas genom en väl fungerande marknad,
men staten ska ha ett ansvar på områden där allmänna intressen
inte enbart kan tillgodoses av marknaden. Ett delmål är att Sverige
ska ha bredband i världsklass. Alla hushåll och företag bör ha goda
möjligheter att använda sig av elektroniska samhällstjänster och
service via bredband (se prop. 2015/16:1, Utgiftsområde 22, s. 15).
Post- och telestyrelsen har under utredningens gång anfört att
stora förändringar har skett gällande utbyggandet av elektroniska
kommunikationer under de senaste 20 åren. Behovet av infrastruktur och olika anläggningar för elektroniska kommunikationer
har ökat avsevärt. Det gäller både fiberoptiska kablar och radiobaserad infrastruktur som radiolänkar och basstationer för telefoni
och mobilt bredband. Post- och telestyrelsen anser att anläggningar
för elektronisk kommunikation fortsatt ska vara kvar som ett
område som regleras i 3 kap. MB.
Enligt utredningens bedömning finns det även framgent ett
behov av att mark- och vattenområden som är särskilt lämpliga för
anläggningar för elektronisk kommunikation ska omfattas av hushållningsbestämmelserna samt att områdena ska kunna vara av
riksintresse.
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12.11.6 Vattenförsörjningsanläggningar
Enligt regeringen ska Sverige bidra till att regelutvecklingen inom
EU säkerställer en hög skyddsnivå för människors hälsa. Vid
krissituationer är det viktigt att kunna upprätthålla tillgången till
dricksvatten och livsmedel (se prop. 2015/16:1, Utgiftsområde 23,
s. 79).
Dricksvatten av god kvalitet är en nödvändig tillgång för landets
invånare och en grundförutsättning för att vattenförsörjningen ska
bidra till ett väl fungerande samhälle.
Havs- och vattenmyndigheten har under utredningens gång
anfört att de största och viktigaste anläggningarna för vattenförsörjningen bör pekas ut som riksintresse, bland annat för att vattenförsörjningen ska få samma status som andra riksintressen enligt
3 kap. 8 § miljöbalken. Enligt myndigheten har det i vissa fall visats
att tillräcklig hänsyn inte tas till dricksvattenintresset vid planering
av markanvändning. Att skydda råvattenresurser med endast
vattenskyddsområde enligt 7 kap. miljöbalken kan vara svårt.
Vattenskyddsområden betraktas vid planering som ett kommunalt
intresse och ett riksintresse är värderat högre. Detta blir tydligt då
ett riksintresse står i direkt konflikt med dricksvattenintresset
inom ett vattenskyddsområde. Ett exempel på detta är riksintresset
för järnvägstrafik som passerar genom vattenskyddområdet för
Vombfältet, ett av norra Europas största infiltrationsområden för
konstgjort grundvatten. För närvarande pågår projektering för
järnvägssträckningar genom skyddsområdet. En viktig del i det
långsiktiga arbetet med vattenförsörjning är att ge vattenresurserna
en förstärkt tyngd vid intresseavvägningar med andra riksintressen
i samhällsplaneringen.
Havs- och vattenmyndigheten har under utredningens gång
anfört att vattenverken i Sverige är mycket olika, både storleks- och
beredningsprocessmässigt. Sveriges sju största vattenverk förser
över tre miljoner personer med dricksvatten. Två miljoner personer
får vatten från Mälaren. En robust vattenförsörjning är en samhällskritisk infrastruktur som är av avgörande betydelse för samhällsutvecklingen.
Enligt utredningens bedömning finns det även framgent ett
behov av att mark- och vattenområden som är särskilt lämpliga för
anläggningar för vattenförsörjning ska omfattas av hushållnings-
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bestämmelserna samt att områdena ska kunna vara av riksintresse.
Se även avsnitt 12.9 där frågan om yt- och grundvattenförekomster
behandlas.
12.11.7 Avfallshantering
Genom avfallsdirektivet (2008/98/EG) fastställs åtgärder som
syftar till att skydda miljön och människors hälsa genom att förebygga eller minska de negativa följderna av generering och hantering av avfall samt minska resursanvändningens allmänna påverkan
och få till stånd en effektivisering av denna användning.
Naturvårdsverket har tagit fram en nationell avfallsplan: ”Från
avfallshantering till resurshushållning – Sveriges avfallsplan 2012–
2017”. Avfallsplanen innehåller mål och åtgärder för fem prioriterade områden. Planen innehåller också exempel på vad vi behöver
göra för att nå ett mer resurseffektivt samhälle med utgångspunkt
från miljömålen och EU:s avfallshierarki. För att nå målen i planen
krävs samarbete mellan en rad aktörer: kommuner, myndigheter,
näringslivet och forskarsamhället. Avfallsplanen lyfter fram vad
enskilda aktörer behöver göra för att nå målen.
I Avfall Sveriges rapport (Avfall i fysisk planering med fokus på
översiktsplanering, rapport U2013:10) anges att avfallshanteringen
behöver uppmärksammas tidigare och på ett bättre sätt i den
fysiska planeringen. Men ytor för avfallets infrastruktur är en fråga
som inte går att lösa i varje enskild detaljplan. Det måste finnas en
övergripande strategi där stadens samlade behov för avfallshanteringen är beskriven. I rapporten lyfts även den fysiska planeringen
för framtidens avfallshantering fram. Det anges att genom att
beakta avfallhanteringen redan i planeringsskedet ökar förutsättningarna för ett avfallssystem som ger bra service åt medborgarna,
fungerar för avfallshämtarna och ger en ökad samsyn på avfallsfrågorna. Det nämns även att både Boverket och Naturvårdsverket
har lyft frågan kring hur viktigt det är att avfall ses som en infrastruktur i staden och att planering för avfallshantering måste ske
redan i översiktsplanen.
Enligt utredningens bedömning finns det även framgent ett
behov av att mark- och vattenområden som är särskilt lämpliga för
anläggningar för avfallshantering ska omfattas av hushållnings-
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bestämmelserna. Utredningen kan konstatera att det för närvarande
inte finns några områden som Naturvårdsverket har bedömt vara av
riksintresse för avfallshantering. Utredningens bedömning är därför
att mark- och vattenområden som är särskilt lämpliga för avfallshantering i de flesta fall bör anges som områden av väsentligt allmänt intresse. Utredningen anser dock att områdena även ska
kunna vara av riksintresse för det fall behovet uppstår.
12.11.8 Kärnavfallshantering
Enligt EU:s kärnavfallsdirektiv (2011/70/Euratom) ska alla länder i
EU ha nationella planer för hantering av kärnavfall.
Av 10 § lag (1984:3) om kärnteknisk verksamhet framgår bl.a.
att den som har tillstånd till kärnteknisk verksamhet ska svara för
att de åtgärder vidtas som behövs för att på ett säkert sätt hantera
och slutförvara i verksamheten uppkommet kärnavfall.
Strålsäkerhetsmyndigheten har under utredningens arbete anfört
att behovet av reglering kvarstår för anläggningar för slutlig förvaring av använt kärnbränsle.
Enligt utredningens bedömning är det uppenbart att det även
framgent finns ett behov av att mark- och vattenområden som är
särskilt lämpliga för anläggningar för kärnavfallshantering ska
omfattas av hushållningsbestämmelserna samt att områdena ska
kunna vara av riksintresse.

12.12 Bostadsförsörjning
Utredningens förslag: Mark- och vattenområden som är särskilt
lämpliga för bostadsförsörjning kan vara av väsentligt allmänt
intresse.
Behovet av att reglera detta intresse behandlas även i avsnitt 10.3.5.
Utredningen konstaterade i delbetänkandet (SOU 2014:59) att
det råder enighet om att det råder brist på bostäder i stora delar av
Sverige. Bostadsbristen är särskilt svår i storstadsregionerna och i
tillväxtregioner. Enighet råder också om att bostadsbeståndet
behöver utnyttjas bättre och att det behöver byggas fler bostäder.
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I regeringens proposition En tydligare lag om kommunernas
bostadsförsörjningsansvar (prop. 2012/13:178, s. 12) anges bl.a.
följande. Regeringen anser att det regionala perspektivet i bostadsförsörjningen är av mycket stor vikt, särskilt i tillväxtregioner. I
dessa regioner behövs det regionala perspektivet framför allt för att
skapa balans i utbudet av bostäder. Samtidigt kan det vara lika
relevant att kommuner med vikande befolkningsunderlag, eller på
annat sätt förändrad befolkningsstruktur, tar hänsyn till ett mellankommunalt och regionalt perspektiv i arbetet med bostadsförsörjningen. Regeringen har tidigare bedömt att arbetet för näringslivsutveckling och attraktiva livs- och boendemiljöer är nära kopplat
till den fysiska planeringen. Samordning av planeringen av bostäder,
näringsverksamhet, infrastruktur och grönområden bidrar till lokal
och regional tillväxt och utveckling. Ett mellankommunalt och
regionalt perspektiv i arbetet med bostadsförsörjningen är därför
en viktig förutsättning för att främja fungerande bostadsmarknader
och näringslivets utveckling.
Genom ett tillägg i 2 kap. 3 § PBL, som trädde i kraft den
1 januari 2014, tydliggjordes att planläggning enligt PBL ska främja
även det allmänna intresset av bostadsbyggande och utveckling av
bostadsbeståndet. I prop. 2012/13:178 s. 23–25 angavs bl.a. följande.
Bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet ska utgöra
ett allmänt intresse i PBL. Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen ska vara vägledande vid tillämpningen av 2 kap. 3 § 5
PBL. Genom att i PBL tydliggöra att kommunerna vid planläggning och andra ärenden bör främja bostadsbyggande och utveckling
av bostadsbeståndet bör förutsättningarna öka för att det kommunala och i viss mån även det regionala bostadsförsörjningsbehovet
tillgodoses. Att lyfta in bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet som ett allmänt intresse i 2 kap. 3 § PBL betonar vidare
kommunernas ansvar att ta hänsyn till boendefrågorna i den fysiska
planeringen. Det ger också länsstyrelserna ett tydligt stöd för att
arbeta med bostadsförsörjningsfrågor i den fysiska planeringen.
I 3 kap. 5 § PBL tydliggörs översiktsplanens materiella innehåll. I
5 p anges att det av översiktsplanen ska framgå hur kommunen avser
att tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder. Denna punkt
infördes genom en lagändring som trädde i kraft den 1 juli 2014. I
förarbetena som låg till grund för ändringen (prop. 2013/14:59,
s. 22–23) anges bl.a. följande. För att säkerställa att bostadsbygg-
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nadsbehovet behandlas i översiktsplanen anser regeringen att det
behövs uttryckliga regler som ställer krav på att kommunens
bedömningar av det framtida behovet av bostäder ska redovisas i
översiktsplanen. Regeringen föreslår därför att bestämmelserna i
3 kap. 5 § PBL om översiktsplanens innehåll kompletteras med
krav på att det av översiktsplanen ska framgå hur kommunen avser
att tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder. Därigenom
stärks kopplingen mellan översiktsplanen och kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen. Bestämmelsen ger stöd för att
redovisningen i översiktsplanen anpassas till kommunernas skilda
förutsättningar och behov. I den mån behovet lämpligen tillgodoses genom ny bostadsbebyggelse, bör kommunen precisera hur
behovet ska tillgodoses, t.ex. i vilka områden som det är aktuellt att
exploatera för nya bostäder. Därmed inte sagt att bostadsbehovet
med nödvändighet behöver tillgodoses genom att nya områden
pekas ut för bostadsbebyggelse. Behovet kan lika gärna tillgodoses
genom förändringar eller kompletteringar i befintlig bebyggelse. I
den mån det finns ett överskott av bostäder kan kommunen välja
att redovisa hur balans kan uppnås i beståndet. Avsikten med lagändringen är således att kommunens riktlinjer om bostadsförsörjningen ska återspeglas genom ställningstaganden i den fysiska
planeringen, och inte att dubblera innehållet i översiktsplanen och
kommunens riktlinjer.
Att frågan om bostadsförsörjning är av stor allmän betydelse är
enligt utredningens mening uppenbart. Utredningen anser därför
att mark- och vattenområden som är särskilt lämpliga för bostadsförsörjning ska omfattas av hushållningsbestämmelserna. Utredningen har i delbetänkandet (SOU 2014:59) undersökt lämpligheten i att låta bostadsförsörjningen kunna omfattas av bestämmelserna om riksintresse och upprättade även ett författningsförslag
som skulle göra det möjligt att ange områden av riksintresse för
bostadsförsörjning. Förslaget presenterades även vid en hearing
och prövades i dialog med representanter från kommuner, SKL,
länsstyrelser, centrala myndigheter och utredningens experter.
Utredningen fann vid en samlad bedömning att det inte var
lämpligt att låta bostadsförsörjningen omfattas av bestämmelserna
om riksintresse. Bland annat konstaterades att bostadsförsörjningen främst är ett kommunalt och regionalt intresse. Utred-
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ningen anser därför att mark- och vattenområden som är särskilt
lämpliga för bostadsförsörjning inte kan vara av riksintresse.

12.13 Näringslivsutveckling, forskning och innovation
eller regional tillväxt
Utredningens förslag: Mark- och vattenområden som har särskild betydelse för näringslivsutveckling, forskning och innovation eller regional tillväxt kan vara av väsentligt allmänt
intresse.
Behovet av att reglera detta intresse har även behandlats i avsnitt
10.3.6.
Enligt 4 § förordning (2007:713) om regionalt tillväxtarbete bör
det regionala tillväxtarbetet utformas och bedrivas i sektorsövergripande samarbete mellan aktörer på lokal och nationell nivå. Av
7 § samma förordning framgår att det regionala utvecklingsprogrammet ska utgöra en samlad strategi för ett eller flera läns
regionala tillväxtarbete. Utvecklingsprogrammet binder samman
planeringsprocesser med betydelse för en hållbar regional utveckling och underlättar samverkan mellan länen.
Enligt regeringen är målet för den regionala tillväxtpolitiken
utvecklingskraft i alla delar av landet med stärkt lokal och regional
konkurrenskraft (se prop. 2015/16:1, Utgiftsområde 19, s. 11).
Regeringen har fattat beslut om en Nationell strategi för hållbar
regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020 (beslut den 9 juli
2015, N2015/5297/RT). Strategin är vägledande för arbetet med
hållbar regional tillväxt och attraktionskraft i hela landet fram till
2020 och ska bidra till att uppnå målet med den regionala tillväxtpolitiken – Utvecklingskraft i alla delar av landet med stärkt lokal
och regional konkurrenskraft. Strategin är inriktad på att skapa
goda förutsättningar att bo, arbeta samt etablera företag och verksamheter i hela landet och på så sätt skapa förutsättningar för hållbar regional tillväxt och ett Sverige som håller samman. I strategin
anges bl.a. att en modern och aktiv regional tillväxtpolitik för hela
landet inriktas på att regionerna ska ges möjligheter att växa och
utvecklas efter sina särskilda förutsättningar, såväl i städer som på
landsbygden. Ju fler regioner som är starka och expansiva, desto
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bättre för Sverige. Förbättrat stöd till näringslivsutveckling och
tillgång till finansiering, en fungerande arbetskraftsförsörjning,
tillgång till offentlig och kommersiell service, utbildning samt
investeringar i informationsteknik och infrastruktur är väsentliga
inslag i en modern regional tillväxtpolitik.
I den nationella strategin har regeringen identifierat fyra prioriteringar för det regionala tillväxtarbetet. En av prioriteringarna är
innovation och företagande. Regeringen uttalar att ett bra näringslivsklimat underlättar och ökar intresset för att starta, driva och
utveckla framgångsrika företag, vilket är av avgörande betydelse för
jobb, välfärd och en hållbar regional tillväxt och attraktionskraft.
Innovations-, företags- och entreprenörskapsklimatet har en avgörande betydelse för näringslivets konkurrenskraft. Det är därför
betydelsefullt att främja olika typer av innovationer, bl.a. i små och
medelstora företag samt en miljödriven näringslivsutveckling inom
alla branscher. Det är dessutom angeläget att utveckla starka
regionala forsknings- och innovationsmiljöer. Universitet och högskolor har en viktig roll för utvecklingen av innovationer och ett
stärkt samarbete mellan lärosäten, företag och det omgivande
samhället är viktigt för att möta den ökande internationella konkurrensen. Ett mer strategiskt samarbete för innovation, företagande och entreprenörskap behövs inom alla sektorer och på alla
nivåer i samhället. För att genomföra den regionala tillväxtpolitiken
finns en rad verktyg på såväl EU-nivå som nationell och regional
nivå. Ett verktyg är regionala utvecklingsstrategier. Det är regeringens uppfattning att de regionala utvecklingsstrategiernas roll
behöver tydliggöras gentemot både nationell och lokal nivå.
Regionala prioriteringar i strategierna ska vara väl förankrade lokalt
och vara vägledande vid statliga myndigheters medverkan i det
regionala tillväxtarbetet. De regionala utvecklingsstrategierna
behöver även utvecklas avseende frågor om fysisk planering. Det
handlar bl.a. om att skapa en tydligare samordning mellan de
regionala utvecklingsstrategierna och kommunernas översiktsplaner,
riktlinjer för bostadsförsörjning och andra relevanta strategier,
program och planer inom länet.
Det finns, mot bakgrund av ovanstående, skäl att även markoch vattenområden som har särskild betydelse för näringslivsutveckling, forskning och innovation eller regional tillväxt ska omfattas av hushållningsbestämmelserna. Lokalisering av denna typ av
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verksamheter är främst ett kommunalt och regionalt intresse.
Utredningen anser därför att mark- och vattenområden som har
särskild betydelse för näringslivsutveckling, forskning och
innovation eller regional tillväxt inte kan vara av riksintresse.
Exempel kan vara områden lämpliga för näringslivskluster eller
innovationscentra.

12.14 Totalförsvaret
Utredningens förslag: Mark- och vattenområden som har betydelse för totalförsvaret kan vara av väsentligt allmänt intresse.
Ett område som behövs för totalförsvarets anläggningar kan
vara av riksintresse.
Det intresse som anges i den föreslagna bestämmelsen motsvaras av
det som anges i nuvarande 3 kap. 9 § miljöbalken.
Enligt förarbetena till NRL (prop. 1985/86:3, s. 77) utgår Totalförsvarets behov av mark- och vattenområden från intressen som är
gemensamma för hela landet.
12.14.1 Totalförsvarets militära verksamhet
I regeringens proposition Försvarspolitisk inriktning – Sveriges
försvar 2016–2020 (prop. 2014/15:109) anges att totalförsvar är den
verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. Totalförsvaret består av militärt och civilt försvar. Planeringen för totalförsvaret bör således återupptas och genomföras utifrån de planeringsanvisningar som regeringen beslutat. Statliga myndigheters
förmåga på central och regional nivå att prioritera och fördela
resurser vid höjd beredskap bör utvecklas (prop. 2014/15:109, s. 2).
För att Försvarsmakten ska kunna öva och utbilda krigsförbanden
är tillgång till ändamålsenliga övnings- och skjutfält av central
betydelse. Det innebär att Försvarsmakten såväl i dag som i framtiden måste ha tillgång till övnings- och skjutfält av skilda naturtyper och terrängförhållanden. Fälten måste vara placerade i olika
delar av landet så att förbanden kan utbildas och övas i olika
klimatförhållanden och övningar kan genomföras över hela det
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operativa djupet. Det kan innebära att övnings- och skjutfält i vissa
fall bör bibehållas även om det inte längre finns något militärt
förband i fältets omedelbara närhet. Med dessa utgångspunkter bör
dock Försvarsmakten även framöver löpande pröva behovet (se
prop. 2014/15:109, s. 71).
Försvarsmaktens huvuduppgift är förmåga till väpnad strid.
Anläggningar som enligt myndigheten behövs för för att upprätthålla förmågan är t.ex. fasta försvarsanläggningar inklusive anläggningar för elektromagnetisk kommunikation eller inhämtning av
information samt övningsområden på land, i havet och i lufthavet
och fasta baseringsfunktioner för markstrid, sjöstrid och luftstrid.
Utredningen anser att det även fortsättningsvis är av stor vikt
att totalförsvarets intressen omfattas av hushållningsbestämmelserna samt att områden som behövs för totalförsvarets anläggningar kan vara av riksintresse.
12.14.2 Totalförsvarets civila verksamhet
Civilt försvar är den verksamhet som ansvariga aktörer genomför i
syfte att göra det möjligt för samhället att hantera situationer då
beredskapen höjs. Det civila försvaret är därmed inte en organisation. Verksamheten bedrivs av statliga myndigheter, kommuner,
landsting, privata företag och frivilligorganisationer. Det avser skydd
av befolkningen, säkerställande av samhällsviktiga funktioner och
övriga samhällets stöd till Försvarsmakten. Regeringen delar Försvarsberedningens bedömning att planeringen för det civila försvaret därmed bör återupptas och genomföras med utgångspunkt i
en helhetssyn där hotskalan omfattar såväl fredstida krissituationer
som höjd beredskap. Helhetssynen gäller också vilka aktörer som
bör delta i planeringen. Planeringen bör därför ske i samverkan
mellan statliga myndigheter, kommuner, landsting, frivilligorganisationer, privata näringslivet med flera som är berörda (se prop.
2014/15:109, s. 104).
Utredningen anser i likhet med föregående avsnitt att det även
fortsättningsvis är av stor vikt att totalförsvarets intressen omfattas
av hushållningsbestämmelserna samt att områden som behövs för
totalförsvarets anläggningar kan vara av riksintresse.
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13

Ikraftträdande och
övergångsbestämmelser

13.1

Ikraftträdande

Utredningens förslag: Författningsändringarna ska träda i kraft
den 1 januari 2018.
De ändringar som utredningen föreslår i 3 kap miljöbalken, hushållningsförordningen och PBL och PBF medför, enligt utredningens bedömning att hushållningsbestämmelserna bättre kan
uppfylla syftet att utgöra ett instrument för samlade bedömningar i
samhällsplaneringen för en hållbar utveckling där mark, vatten och
fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt god hushållning tryggas. Det
är därför angeläget att ikraftträdandet inte ligger allt för långt fram
i tiden. Med beaktande av den tid som kan behövas för remissförfarandet, beredningen inom regeringskansliet och riksdagsbehandlingen bedöms att författningsändringarna kan träda i kraft tidigast
den 1 januari 2018.

13.2

Övergångsbestämmelser

13.2.1

Miljöbalken

Utredningens förslag: Områden som bedömts vara av riksintresse enligt 2 § hushållningsförordningen i dess lydelse före
den 1 januari 2018 ska anses vara av riksintresse till dess att
sektorsmyndigheterna har meddelat nya beslut om områden av
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riksintresse enligt 13 § hushållningsförordningen i dess nya
lydelse. Detta gäller dock längst till den 1 juli 2020.
Äldre bestämmelser ska fortfarande gälla i mål och ärenden
som har påbörjats före ikraftträdandet.
Enligt utredningens förslag ska regeringen, efter förslag från
sektorsmyndigheterna fatta beslut om kriterier som underlag för
bedömning om ett område är av riksintresse. Detta beslut ska föregås av ett remissförfarande. Först därefter kan sektorsmyndigheterna fatta beslut om att ett område är av riksintresse. Enligt
3 kap. 20 § i utredningens förslag ges regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer en möjlighet att under vissa förutsättningar besluta att ett mark- och vattenområde får användas för att
tillgodose ett väsentligt allmänt intresse enligt 3 kap. MB trots att
det innebär att ett riksintresse inte tillgodoses. Utredningen föreslår även att begreppet ”intresset ska skyddas mot påtaglig skada”
eller motsvarande ersätts med ”intresset ska tillgodoses”. Att ”tillgodose” ett intresse är enligt utredningens uppfattning en formulering som bättre stämmer överens med bestämmelsernas karaktär av
planeringsriktlinjer än den nuvarande formuleringen ”skyddas mot
påtaglig skada” eller motsvarande. Formuleringen ”intresset ska
tillgodoses” kan enligt utredningens mening bidra till att främja en
helhetssyn vid överväganden om användning av mark- och vattenområden.
Som framgår av avsnitt 13.3 bedömer utredningen att en avsevärd tid kommer att förflyta innan bestämmelserna kan tillämpas
fullt ut. Utredningen föreslår därför att de områden som enligt nuvarande bestämmelser i 2 § hushållningsförordningen har föreslagits vara av riksintresse ska anses vara av riksintresse till dess att
sektorsmyndigheterna har fattat nya beslut om riksintresse enligt
de föreslagna reglerna. Genom detta kommer de föreslagna ändringarna i bl.a. 3 kap. 3, 4 och 20 §§ kunna börja tillämpas samtidigt
som bestämmelserna träder i kraft.
Efter den 1 juli 2020 ska dock de områden som tidigare har
bedömts vara av riksintresse inte längre beaktas vid planering av
och beslut om användningen av mark- och vattenområden.
Det kommer att finnas oavslutade ärenden hos kommunerna,
länsstyrelserna, regeringen, domstolarna samt övriga inblandade
myndigheter. Handläggningen kan ha kommit relativt långt och det
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skulle enligt utredningens bedömning kunna leda effektivitetsförluster om de nya bestämmelserna ska börja tillämpas i redan påbörjade ärenden. Utredningen bedömer därför att det är lämpligare
att prövningen slutförs i den ordning som gällde när ärendena inleddes.
13.2.2

Plan- och bygglagen

Utredningens förslag: Äldre bestämmelser ska fortfarande gälla
för mål och ärenden som har påbörjats före den 1 januari 2018.
Kommunerna ska senast den 31 december 2024 ha aktualitetsprövat sin översiktsplan med anledning av de föreslagna
ändringarna i 3 kap. MB.
Det kommer att finnas oavslutade ärenden hos kommunerna, länsstyrelserna, regeringen, domstolarna samt övriga inblandade myndigheter. Handläggningen kan ha kommit relativt långt och det
skulle enligt utredningens bedömning kunna leda effektivitetsförluster om de nya bestämmelserna ska börja tillämpas i redan påbörjade ärenden. Utredningen bedömer därför att det är lämpligare
att prövningen slutförs i den ordning som gällde när ärendena inleddes.
Enligt lagstiftarens intentioner är översiktsplaneringen av central
betydelse för tillämpningen av hushållningsbestämmelserna. Tanken
var att konflikter mellan olika anspråk om markanvändningen i
första hand skulle lösas i dialog mellan länsstyrelse och kommun i
översiktsplaneringen.
Utredningen har dock konstaterat att översiktsplaneringen inte
alltid har bedrivits på det sätt lagstiftaren avsåg, bland annat beträffande innehåll, aktualitet, dialog m.m. Detta får till följd att underlaget för bedömning i planering och beslut ofta kan vara bristfälligt.
Det ökar även sannolikheten för fördröjningar och fördyrade kostnader i planerings- och beslutsprocesser för aktuella projekt. Utredningen anser därför att det bör införas en övergångsbestämmelse
med innebörd att kommunerna senast den 31 december 2024 ha
aktualitetsprövat sin översiktsplan med anledning av de föreslagna
ändringarna i 3 kap. MB.
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Hushållningsförordningen och PBF

Utredningens förslag: Äldre bestämmelser ska fortfarande gälla
för mål och ärenden som har påbörjats före den 1 januari 2018.
Det kommer att finnas oavslutade ärenden hos kommunerna, länsstyrelserna, regeringen, domstolarna samt övriga inblandade myndigheter. Handläggningen kan ha kommit relativt långt och det
skulle enligt utredningens bedömning kunna leda effektivitetsförluster om de nya bestämmelserna ska börja tillämpas i redan påbörjade ärenden. Utredningen bedömer därför att det är lämpligare
att prövningen slutförs i den ordning som gällde när ärendena inleddes.

13.3

Genomförande

Innan bestämmelserna kan tillämpas fullt ut bedömer utredningen
att följande bör genomföras.
2018
Omedelbart efter bestämmelsernas ikraftträdande bör regeringen
ge sektorsmyndigheterna i uppdrag att inom sina ansvarsområden i
samråd med Boverket lämna förslag till kriterier för vilka områden
som kan vara av riksintresse.
Boverket bör samtidigt ges följande uppdrag.
– Att bistå sektorsmyndigheterna i deras uppdrag om kriterier.
– Att utfärda föreskrifter om utformning av sektorsmyndigheternas underlag till förslag om områden av riksintresse.
– Att utforma närmare anvisningar för tillämpningen av hushållningsbestämmelserna. Anvisningarna bör samlas i en handbok
som bland annat beskriver metoder för redovisning i översiktsplanen av kommunens bedömning av hur skyldigheten att enligt
2 kap. PBL ta hänsyn till allmänna intressen vid beslut om
användningen av mark- och vattenområden kommer att tillgodoses.
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– Att i samarbete med länsstyrelserna och SKL genomföra en
utbildning om de föreslagna nya hushållningsbestämmelserna
och deras tillämpning.
– Att i samverkan med SKL utveckla och sprida metoder för översiktsplanering och aktualitetsprövning som passar kommuner
med olika resurser och behov.
– Att upprätta ett allmänt tillgängligt centralt register över beslutade
områden av riksintresse med avgränsning och beskrivning samt
vissa områden av väsentligt allmänt intresse och att utfärda
föreskrifter för registret.
2019
Sektorsmyndigheternas redovisade förslag till kriterier för vilka
områden som kan vara av riksintresse läggs efter ett brett remissförfarande till grund för regeringens beslut om särskilda kriterier
för olika typer av områden som kan vara av riksintresse enligt
3 kap. MB. Beslutet bör fogas som en bilaga till hushållningsförordningen.
Efter regeringens beslut om kriterier bör sektorsmyndigheterna
ges i uppdrag att föreslå områden som de bedömer vara av riksintresse enligt de nya kriterierna och att genomföra samrådsförfarande om förslagen. Underlaget till förslagen utformas i enlighet med Boverkets meddelade föreskrifter. I uppdraget bör ingå
att, i den utsträckning det är behövligt, lämna underlag om områden som de bedömer vara av väsentligt allmänt intresse ur ett
nationellt perspektiv till Boverket.
2020
Efter genomförd samrådsprocess fattar sektorsmyndigheterna
beslut om områden av riksintresse och meddelar Boverket beslut
om områden av riksintresse och underlag om eventuella områden
av väsentligt allmänt intresse. Boverket för in uppgifterna i sitt
upprättade register.
Boverket har publicerat en handbok för tillämpningen av hushållningsbestämmelserna och genomfört en utbildning om tillämp-
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ningen och om metoder för översiktsplanering och aktualitetsprövning som passar kommuner med olika resurser och behov.
2021
Länsstyrelserna redovisar sammanfattande redogörelser till kommunerna som kan påbörja sitt arbete med att aktualisera sina översiktsplaner. Redogörelserna innehåller bl.a. underlag från Boverkets
register om områden av riksintresse och områden av väsentligt
allmänt intresse ur ett nationellt perspektiv samt om ytterligare
områden som länsstyrelserna bedömer vara av väsentligt allmänt
intresse ur ett regionalt perspektiv.
2022–2024
Efter valet 2022 genomför kommunerna sitt arbete med aktualisering av översiktsplanerna med anledning av ändringarna i 3 kap. MB
och beslutar om översiktsplanerna senast den 31 december 2024.
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14

Konsekvenser

I kommittéförordningen (1998:1474) och förordningen om konsekvensutredning vid regelgivning (2007:1244) finns bestämmelser
om redovisning av konsekvenser av förslagen i ett betänkande.
Enligt direktivet ska utredaren särskilt uppmärksamma de ekonomiska konsekvenserna för staten, kommuner, företag och enskilda samt bedöma de samhällsekonomiska konsekvenserna av förslagen. Vid eventuella statsfinansiella konsekvenser ska utredaren
föreslå finansiering.
I detta kapitel redogör utredningen för bedömningen av de
konsekvenser i dessa avseenden som utredningens förslag kan antas
medföra.

14.1

Författningsenliga krav på redovisningen av
konsekvenser av förslagen i ett betänkande

14.1.1

Kommittéförordningen

Bestämmelser om redovisning av konsekvenser av förslagen i ett
betänkande finns i 14–15 a §§ kommittéförordningen.
Om förslagen i ett betänkande påverkar kostnaderna eller intäkterna för staten, kommuner, landsting, företag eller andra enskilda
ska enligt 14 § kommittéförordningen en beräkning av dessa
konsekvenser redovisas i betänkandet. Om förslaget innebär samhällsekonomiska konsekvenser i övrigt ska dessa redovisas. När det
gäller kostnadsökningar eller intäktsminskningar för staten, kommuner eller landsting ska utredningen föreslå en finansiering.
Om förslagen i ett betänkande har betydelse för den kommunala självstyrelsen, ska enligt 15 § kommittéförordningen konsekvenserna i det avseendet anges i betänkandet. Detsamma gäller när
ett förslag har betydelse för brottsligheten och det brottsföre469
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byggande arbetet, för sysselsättning och offentlig service i olika
delar av landet, för små företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt i förhållande till större företags, för
jämställdheten mellan kvinnor och män eller för möjligheterna att
nå de integrationspolitiska målen.
Om ett betänkande innehåller förslag till nya eller ändrade regler,
ska enligt 15 a § kommittéförordningen förslagens kostnadsmässiga
och andra konsekvenser anges i betänkandet.
14.1.2

Förordningen om konsekvensutredning vid regelgivning

Kostnadsmässiga och andra konsekvenser av förslag till nya eller
ändrade regler i ett betänkande ska anges på ett sätt som motsvarar
de krav på innehållet i konsekvensutredningar som finns i 6 och
7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.
Enligt 6 § ska en konsekvensutredning innehålla följande.
1. en beskrivning av problemet och vad man vill uppnå,
2. en beskrivning av vilka alternativa lösningar som finns för det
man vill uppnå och vilka effekterna blir om någon reglering inte
kommer till stånd,
3. uppgifter om vilka som berörs av regleringen,
4. uppgifter om de bemyndiganden som myndighetens beslutanderätt grundar sig på,
5. uppgifter om vilka kostnadsmässiga och andra konsekvenser
regleringen medför och en jämförelse av konsekvenserna för de
övervägda regleringsalternativen,
6. en bedömning av om regleringen överensstämmer med eller går
utöver de skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till
Europeiska unionen, och
7. en bedömning av om särskilda hänsyn behöver tas när det gäller
tidpunkten för ikraftträdande och om det finns behov av
speciella informationsinsatser.
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Om regleringen kan få effekter av betydelse för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt ska konsekvensutredningen enligt 7 §, utöver vad som följer av 6 § och i den
omfattning som är möjlig, innehålla en beskrivning av följande:
1. antalet företag som berörs, vilka branscher företagen är verksamma i samt storleken på företagen,
2. vilken tidsåtgång regleringen kan föra med sig för företagen och
vad regleringen innebär för företagens administrativa kostnader,
3. vilka andra kostnader den föreslagna regleringen medför för
företagen och vilka förändringar i verksamheten som företagen
kan behöva vidta till följd av den föreslagna regleringen,
4. i vilken utsträckning regleringen kan komma att påverka konkurrensförhållandena för företagen,
5. hur regleringen i andra avseenden kan komma att påverka företagen, och
6. om särskilda hänsyn behöver tas till små företag vid reglernas
utformning.

14.2

Problembeskrivning och målsättning

14.2.1

Problemen med dagens system och tillämpning

I avsnitt 11.1.1 redovisas utredningens bedömning av problemen
med dagens system och tillämpning. I korthet är problemen
följande.
Utredningen konstaterar inledningsvis att bestämmelsernas
funktion som instrument för statligt inflytande har betonats i
tillämpningen jämfört med den av lagstiftaren åsyftade allmänna
funktionen som vägledning för väl genomtänkta avvägningar mellan
olika önskemål att utnyttja marken, vattnet och den fysiska miljön i
övrigt. Sektorsmyndigheternas bedömningar har medfört att den
sammanlagda nettoarealen för områden som 2014 bedömts vara av
riksintresse enligt 3 kap. 5–9 §§ MB omfattar cirka 46 procent av
landets totala land- och vattenareal innanför länsgränserna.
Det förekommer områden som inte längre kan anses vara aktuella som områden av riksintresse, och många områden är otydligt
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avgränsade och otillräckligt beskrivna vad gäller de värden som
motiverar att området är av riksintresse. Det medför svårigheter för
kommunen att i översiktsplanen redovisa hur den avser att tillgodose
riksintressena.
Tillämpningsfrågan
förskjuts
till
behandlingen av enskilda ärenden vilket medför fördröjning och
ökade kostnader i planerings- och beslutsprocesser.
Det lagkomplex som styr systemet för hushållning med mark
och vattenområden och särskilt områden av riksintresse är svåröverblickbart. Otydligheter och brister i systemet för hushållning
med mark- och vattenområden medför att det blir svårt att
tillämpa, såväl för kommuner och länsstyrelser som för centrala
myndigheter. Bestämmelserna tillämpas inte likartat över landet.
Det kan drabba alla typer av intressen och leda till såväl hinder för
utveckling som till felaktiga avvägningar. Några exempel på brister
är
 att tveksamhet råder om de utpekade riksintresseområdenas
kvalitet, legitimitet och aktualitet
 att osäkerhet råder om bedömning av påtaglig skada
 bristande dialog mellan myndigheter och kommuner i riksintresseprocessen
 brist på kompetens och kunskap om tillämpningen av bestämmelserna
 bristande samordning på nationell nivå.
Översiktsplanen är ett viktigt underlag för tillämpningen av hushållningsbestämmelserna men alla kommuner aktualitetsprövar inte
sina översiktsplaner i den omfattning som lagstiftningen föreskriver.
De samhällsintressen som anges i hushållningsbestämmelserna
speglar de mark- och vattenanvändningsfrågor som var angelägna
under den fysiska riksplaneringens tid och då naturresurslagen kom
till för över tjugofem år sedan. Dagens samhällsintressen angående
mark- och vattenanvändningen som behöver bevakas i den fysiska
planeringen uttrycks endast delvis i nuvarande bestämmelser.
Sammantaget medför bristerna i dagens system att själva systemets legitimitet ifrågasätts. Osäkerheten i tillämpningen medför

472

SOU 2015:99

Konsekvenser

fördröjningar och ökade kostnader i planerings- och beslutsprocesser och motverkar en effektiv samhällsplanering.
14.2.2

Förslagets syfte

Utredningens förslag har som övergripande syfte att förbättra
funktionssättet för systemet för hushållning med mark- och vattenområden – och särskilt områden av riksintresse – så att tillämpningen
inom systemet bättre bidrar till en långsiktigt god hushållning med
mark- och vattenområden och den fysiska miljön i övrigt för att nå
en hållbar utveckling. Mer precist syftar föreslagna ändringar till att
 främja en helhetssyn i den fysiska planeringen
 förtydliga bestämmelsernas avsedda karaktär som planeringsriktlinjer
 anpassa bestämmelserna till dagens krav och behov
 förbättra förutsättningarna för kommunernas viktiga arbete
med att bidra till hållbar utveckling genom fysisk planering
 förtydliga det statliga inflytandet i den kommunala fysiska
planeringen beträffande nationellt betydelsefulla intressen
 förbättra samordningen på nationell nivå genom att regeringens
roll i systemet stärks
 förbättra förutsättningarna för dialog mellan stat och kommun
om områden av riksintresse
 förtydliga tillämpningen av systemet.

14.3

Beskrivning av alternativa lösningar och
jämförelse av konsekvenser för övervägda
alternativ

I avsnitt 11.1.2 redovisas utredningens överväganden angående
olika förslag till lösningar som kan motsvara direktivets uppdrag att
åtgärda bristerna i systemet för hushållning med mark och vatten.
När utredningens förslag och de andra förslagen ställdes mot
direktivets kriterier för det förväntade förslaget befanns utred473
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ningens förslag vara det som bäst motsvarade kriterierna. Någon
samhällsekonomisk beräkning för de andra förslagen har därför
inte utförts, men vid en översiktlig bedömning finner utredningen
att konsekvenserna av de andra lösningarna visserligen skulle medföra lägre direkta kostnader men i gengäld betydligt lägre samhällsekonomiska intäkter.
14.3.1

Effekter av om ingenting görs

Den problembild som beskrivs i avsnitt 14.2.1 har varit tilltagande
över tid.
Sektorsmyndigheterna arbetar i varierande grad utifrån sin roll i
systemet beroende på resurser och intresse (se kap. 4). Några
myndigheter, exempelvis Trafikverket och Försvarsmakten arbetar
relativt regelbundet med aktualisering av sina bedömningar av
områden av riksintresse. Några myndigheter har arbetat med att
revidera kriterier för bedömning av områden av riksintresse, t.ex.
Sveriges geologiska undersökning och Havs- och vattenmyndigheten.
Under de senaste åren har också processer initierats för att
komma tillrätta med olika delar av problembilden och säkerställa en
mer ändamålsenlig tillämpning inom systemet. Som exempel kan
nämnas att en översyn och revidering av riksintressen för kulturmiljövården pågår i större eller mindre omfattning i samtliga län.
Riksantikvarieämbetet hanterar för närvarande revideringsförslag
för cirka 200 riksintressen i olika län. Arbetet beräknas pågå under
de närmaste åren. Naturvårdsverket redovisade 2014 sitt uppdrag
att göra en översyn av vilka områden som bedöms vara av riksintresse för friluftslivet enligt 3 kap. 6 § miljöbalken, särskilt med
beaktande av de långsiktiga behoven av tätortsnära natur. Översynen genomfördes i samråd med Havs- och vattenmyndigheten
och länsstyrelserna. Tillväxtverket har påbörjat ett arbete för att
bedöma behovet av ytterligare områden av riksintresse för industriell produktion.
Boverkets insatser för att samordna sektorsmyndigheternas
underlag har varit begränsade sedan slutet av 1990-talet. Verket fick
2014 i uppdrag av regeringen att prioritera uppgiften att samordna
sektorsmyndigheternas arbete med riksintressefrågan i syfte att
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förtydliga riksintresseunderlaget och att hålla det uppdaterat samt
att efter samråd med berörda myndigheter ta fram en vägledning
om vad påtaglig skada på riksintressen innebär i planprocessen.
Enligt utredningens uppfattning kan dessa förändringar förväntas påverka systemets funktionssätt positivt i relativt begränsad
utsträckning eftersom åtgärderna främst riktar sig mot den del av
systemet som handlar bestämmelsernas funktion som instrument
för statligt inflytande. Mot bakgrund av analysen av systemets
funktion (se avsnitt 11.1.1) bedömer utredningen att utvecklingen
kommer fortsätta vara negativ om inte förändringar i dagens system
för hushållning med mark- och vattenområden kommer till stånd.
Samtidigt pågår en utveckling med kraftigt tilltagande bostadsbrist
som ytterligare komplicerar problembilden.

14.4

Introduktion och sammanfattning av
konsekvenser

14.4.1

Ett ramverk för att identifiera och värdera förslagets
konsekvenser

Konsekvenserna av att genomföra och tillämpa utredningens förslag är överlag svåra är att förutse och värdera. Det gäller i särskilt
hög utsträckning konsekvenserna på lång sikt för systemet för hushållning med mark- och vattenområden. För att ge struktur till
utredningens arbete har ett ramverk för förslagets konsekvenser
utarbetats som delar in bedömda konsekvenser i tre huvudsakliga
faser.
I en första fas – Konsekvenser av nya krav och uppgifter –
beskrivs de konsekvenser som följer som en direkt konsekvens av
att berörda aktörer får nya krav och ges nya uppgifter. En del
handlar om de direkta kostnaderna för att genomföra förslaget. En
annan del diskuterar vad som händer på kort sikt om förslaget
genomförs, exempelvis att översiktsplanerna förbättras och att
planerare blir mer informerade och kunniga om hur hushållningsbestämmelserna ska tillämpas.
I fas två – Konsekvenser av förändringar i systemets funktionssätt – beskrivs de konsekvenser som följer på de förbättrade planeringsförutsättningarna i föregående steg. En del handlar då om
effektiviseringar inom systemet som minskar tids- och resursåt475
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gången. En annan del handlar om att de förbättrade förutsättningarna att tillämpa hushållningsbestämmelserna leder till att
bättre och mer ändamålsenliga avvägningar och beslut tas inom
systemet.
I den tredje och sista fasen – Konsekvenser av förbättrad
tillämpning av systemet – beskrivs de konsekvenser som följer på
att bättre och mer ändamålsenliga avvägningar och beslut tas inom
systemet. Det handlar då om vilka konsekvenser detta får för de
värden som systemet för hushållning med mark- och vattenområden enligt lagstiftarens intentioner är avsett att värna.

•Kostnader för
genomförande
av förslag
•Förbättrade
förutsättningar
att tillämpa
hushållningsbestämmelserna
Fas 1. Konsekvenser
av nya krav och
uppgifter

Fas 2. Konsekvenser
av förändringar i
systemets
funktionssätt
•Intäkter från
minskad tids- och
resursåtgång
•Bättre och mer
ändamålsenliga
avvägningar och
beslut

•Intäkter och
kostnader för
förändrad
exploatering /
bevarande
Fas 3. Konsekvenser
av förbättrad
tillämpning av
systemet

Ett viktigt syfte med ramverket är att kunna följa konsekvenserna i
de tre nivåerna så att en konsekvens inte värderas två gånger
(dubbelräkning). Vi kan exempelvis inte värdera den samhällsekonomiska nyttan av bättre planeringsunderlag om vi samtidigt
värderar den samhällsekonomiska nyttan av den tid- och arbetsbesparing som kan göras som en konsekvens av de bättre planeringsunderlagen. Av detta skäl är det viktigt att hålla isär vilka
konsekvenser som värderas var.
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Övergripande bedömning av förslagets
samhällsekonomiska konsekvenser

Utredningen uppskattar de samlade direkta kostnaderna för att
genomföra förslaget till cirka 154 miljoner kronor fram till år 2035
uttryckt i dagens penningvärde. Om vi även tar hänsyn till intäkterna som dessa kostnader indirekt förväntas generera i form av
skatter, sociala avgifter etc. uppskattas de direkta nettokostnaderna
för förslaget till 75 miljoner kronor fram till år 2035 uttryckt i
dagens penningvärde. De största kostnadsposterna består av
löpande kostnader för aktualitetsprövning av områden av riksintresse och väsentligt allmänt intresse, kostnader för utformande
av förslag till beslut om områden av riksintresse och område av
väsentligt allmänt intresse, samt kostnader för samrådsförfarande,
prövning och beslut av område av riksintresse.
Det är genomgående svårt att uppskatta de samhällsekonomiska
intäkterna av förslaget. Utifrån långtgående antaganden har ett antal
räkneexempel utarbetats i syfte att illustrera storleken på de samhällsekonomiska intäkterna från minskad tids- och resursåtgång
inom systemet för detaljplanering. Dessa räkneexempel indikerar en
samhällsekonomisk intäkt på knappt 350 miljoner kronor under en
tioårsperiod fram till 2035 där huvuddelen av intäkterna kommer
från förkortade planprocesser som tidigarelägger bostadsbyggande
och minskad tids- och resursåtgång för detaljplanering på grund av
bättre planeringsunderlag i översiktsplanerna. Dessa räkneexempel
ska tolkas med stor försiktighet men kan utgöra referensvärden för
att relatera till förslagets bedömda kostnader.
Den sannolikt mest betydande konsekvensen av utredningens
förslag är den förbättrade och vidgade tillämpningen av hushållningsbestämmelserna som kan förväntas som en konsekvens av
förslaget. Med bestämmelser som svarar mot dagens krav och
behov och kan användas för att operationalisera samhällets mål
ökar möjligheterna att bedriva ett effektivt arbete med fysisk planering för en hållbar utveckling. Denna effekt har inte varit möjliga
att uppskatta eller värdera eftersom det inte går att förutse vare sig
på vilka sätt som beslut kommer att fattas annorlunda som en konsekvens av utredningens förslag eller hur stora samhällsekonomiska
värden som påverkas. Oaktat svårigheterna att bedöma dessa konsekvenser gör utredningen bedömningen att det sannolikt är dessa
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konsekvenser som är störst och långsiktigt kommer att få störst
påverkan.
Utredningen bedömer att förslaget kommer att leda till en
bättre och mer ändamålsenlig fysisk planering, vilket i sin tur kan
förväntas generera samhällsekonomiska nyttor i form av bättre
hushållning med mark- och vattenområden och fysisk miljö i
övrigt. Att alla kommuner får en aktuell översiktsplan som baserar
sig på mer fullständig kunskap om allmänna intressen som ska tillgodoses i planeringen bör medföra att kommunerna kan göra mer
medvetna och väl underbyggda ställningstaganden. Det medför i
sin tur att underlaget för beslut enligt anknuten lagstiftning förbättras, vilket ger bättre förutsättningar för en långsiktigt god hushållning med mark- och vattenområden i enlighet med lagstiftarens
intentioner. Det är troligt att fler bostäder över tid kommer att
byggas som en indirekt konsekvens av förslaget.
Förslagets huvudsakliga och övergripande långsiktiga syfte är att
tillämpningen av hushållningsbestämmelserna genom förbättrad
systemeffektivitet och utvecklade bestämmelser bättre ska kunna
bidra till en hållbar utveckling. De långsiktiga samhällsekonomiska
effekterna av att uppfylla detta syfte är svåra att värdera, men
utredningen menar att det är högst troligt att de samhällsekonomiska intäkterna vida överstiger kostnaderna. Utredningens samlade bedömning är att förslaget bör ge ett samhällsekonomiskt
positivt resultat.
14.4.3

Hur olika aktörer påverkas av förslaget

Svårigheterna att göra en enhetlig och samlad bedömning av
förslagets konsekvenser gör det också svårt att värdera hur och i
vilken utsträckning som olika aktörer och nivåer påverkas av
utredningens förslag. I tabell 14.1 nedan redovisas en sammanställning över hur olika aktörer kan förväntas påverkas av förslaget.
Sammanställningen är strukturerad utifrån ramverkets tre faser och
avslutas med en samlad bedömning.
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Konsekvenser för staten
Staten är den aktör som står för merparten av genomförandet och
de direkta kostnaderna för förslaget. På kort sikt bedöms därför att
kostnaderna för staten blir större än intäkterna. Den initiala
investeringen, som genomförandet av förslaget kan betraktas som,
förväntas över tid generera betydande positiva effekter. Förslaget
förväntas medföra markant bättre underlag för länsstyrelsernas
bedömningar i planprocesser vilket kan förväntas påverka såväl
tids- och resursåtgången för länsstyrelserna samt minska behovet
av att utforma invändningar. Förslaget förväntas även skapa bättre
förutsättningar för att integrera hänsyn och intressen mellan
systemet för hushållning med mark- och vattenområden och det
övriga arbetet för hållbar utveckling, exempelvis miljömålsarbetet,
det regionala utvecklingsarbetet, klimatarbetet och energiomställningsarbetet.
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Konsekvenser för regionala organ
Den regionala nivån och landstingen berörs i begränsad utsträckning av utredningens förslag. På lång sikt kan förbättringar i
planeringssystemets funktionssätt medföra positiva effekter på den
regionala nivåns arbete. Förutsättningarna att bedriva regionalt
strukturpåverkande tillväxtarbete kan exempelvis antas förbättras
genom den förbättrade kommunala översiktsplaneringen.
Konsekvenser för kommunerna
Utredningen bedömer att förslaget ger en positiv effekt för kommunerna. Kommunernas möjligheter att påverka sektorsmyndigheternas bedömningar av områden av riksintresse stärker deras roll
inom systemet. Förslaget förväntas sammantaget medföra betydande förbättringar på den kommunala planeringsprocessen. Planerare, handläggare och andra medarbetare hos kommunerna får ökad
kunskap om och förståelse för de allmänna intressen som ska tillgodoses i samhällsplaneringen. Den ökade kunskapen och de förbättrade planeringsunderlagen inom systemet för hushållning av
mark- och vattenanvändning bedöms sammantaget att medföra en
ökad tydlighet och förutsägbarhet i den kommunala planeringen.
Konsekvenser för företag
Utredningens förslag bedöms inte medför några direkta konsekvenser för företag. Förslaget bedöms inte få någon direkt påverkan på företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller
villkor i övrigt. Förändringen bedöms inte heller påverka företagens administrativa kostnader1. Företag bedöms inte behöva vidta
några förändringar i sina verksamheter till följd av åtgärden.
Däremot förväntas förslaget medföra indirekta konsekvenser
för företag genom förslagets förväntade påverkan på systemets
funktionssätt och tillämpning. Utredningen bedömer att detta
särskilt gäller de företag som är verksamma inom bostadsbyggande.
1

Notera att minskad administrativ hantering för företagen pga. systemets bättre funktionssätt inte är att betrakta som administrativa kostnadsförändringar för företagen då det inte
hänger samman med någon förändrad regelbörda.
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Nedan följer en sammanställning av antalet företag som kan förväntas beröras indirekt genom förändrade exploateringsförutsättningar, uppdelade på antalet anställda.

Källa: SCB Företagsdatabasen (2014).
* Avser kumulativt antal företag med start i kategorier av företag med högst antal anställda .

Enligt 2014 års uppgifter från SCB och företagsdatabasen uppgår
den totala företagspopulationen för dessa tre SNI-koder till 23 206
företag2. Fyra femtedelar av dessa företag har endast 1–4 anställda.
Konsekvenser för enskilda
Konsekvenserna av ökad kvalitet i den fysiska planeringen och en
mer ändamålsenlig hushållning med mark- och vattenområden förväntas i förlängningen komma enskilda till del, exempelvis i termer
av en bättre bostadsförsörjningssituation, minskad kommunal skattebörda och bättre miljö. På grund av stora osäkerheter och långa
orsak-verkan-kedjor bedöms dessa konsekvenser inte möjliga att
uppskatta eller värdera.
2

Intresse- och branschorganisationen Fastighetsägarna har som referensvärde 17 000 medlemmar och representerar alla typer av fastigheter: BRF, hyresvärdar, förvaltare och ägare av
lokaler för industri, handel och kontor, såväl privata som offentliga.
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14.5

Konsekvenser av nya krav och uppgifter (fas 1)

14.5.1

Förbättrade förutsättningar att tillämpa
hushållningsbestämmelserna

Minskade arealer och antal områden av riksintresse
Enligt förslaget ska regeringen besluta om särskilda kriterier för
olika typer av områden som kan vara av riksintresse enligt 3 kap.
MB. Sektorsmyndigheterna ska utforma förslag till sådana kriterier,
i enlighet med vissa förutsättningar. Förslagen bör bl.a. utforma
förslagen med beaktande av möjligheten att ange ett område som
varande av väsentligt allmänt intresse i stället för av riksintresse och
med inriktning mot att minska den sammanlagda utbredningen av
områden av riksintresse jämfört med i dag.
Den efterföljande samrådsprocessen med ökad möjligheter till
kommunalt deltagande och inflytande bör ha en återhållande effekt
på sektorsmyndigheternas förslag till omfattning av riksintressen i
antal och areal.
Sammantaget bedömer utredningen att förslaget kommer att
medföra en minskning av antalet områden och arealer riksintresse.
Omfattningen av denna minskning är inte möjlig att uppskatta.
Utredningen föreslår att ett område med en grundvattenförekomst av stor betydelse för dricksvattenförsörjningen kan vara av
riksintresse. I dag finns drygt 300 identifierade grundvattenmagasin
varav cirka 160 med enskilda beskrivningar. Sveriges geologiska
undersökning kan i nuläget inte bedöma hur många av dessa som
skulle bli områden av riksintresse.
Ökade kunskaper och kompetenser bland planerare och
handläggare
Utredningens förslag bedöms få som konsekvens att planerare,
handläggare och andra medarbetare hos kommuner, länsstyrelsen,
sektorsmyndigheter och regionala organ får ökad kunskap om och
förståelse för de allmänna intressen som ska tillgodoses i samhällsplaneringen. Skälen till det är framför allt att
 riksintressena får tydliga värdebeskrivningar som gör dem förutsägbara och användbara i planering och beslut
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 Boverket anordnar utbildningar om tillämpningen av hushållningsbestämmelserna
 kommuner, berörda länsstyrelser, berörda regionala organ samt
övriga berörda sektorsmyndigheter deltar i samrådsförfaranden.
Bättre och tydligare planeringsunderlag
Utredningens förslag bedöms få som konsekvens att kommuner tar
fram mer tydliga, underbyggda och fullständiga planeringsunderlag.
Sammantaget bedöms föreslagna ändringar bidra till ökad planeringsnytta för de aktörer som befinner sig och arbetar inom systemet för hushållning med mark- och vattenområden. Detta förväntas i ett första skede ske inom ramen för den kommunala översiktsplaneringen för att i andra hand även påverka den kommunala
detaljplaneringen och planering och beslut enligt övrig anknuten
lagstiftning. Skälen till att planeringsunderlagen bedöms förbättras
är framför allt att
 områden av riksintresse och väsentligt allmänt intresse redovisas
i översiktsplanerna
 riksintressena får tydliga värdebeskrivningar som gör dem förutsägbara och användbara i planering och beslut
 kunskapen och kompetensen bland planerare och handläggare
kring hur de allmänna intressena ska tillgodoses i samhällsplaneringen ökar.
Ökad tydlighet och förutsägbarhet inom systemet för
hushållning med mark- och vattenområden
Utredningen bedömer att den ökade kunskapen och de förbättrade
planeringsunderlagen inom systemet för hushållning med markoch vattenområden sammantaget kommer att medföra en ökad
tydlighet och förutsägbarhet inom systemet som sammantaget
bedöms bidra positivt till systemets funktionssätt. Detta bedöms
kunna generera positiva effekter som
 minskade risker och osäkerheter i exploatering
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 minskad tids- och resursåtgång för planering och kopplade
processer
 mer enhetliga bedömningar
 bättre balans i avvägningar av intressen
 bättre förutsättningar att för att integrera tillämpningen systemet för hushållning med mark- och vattenområden med det
övriga arbetet för hållbar utveckling, exempelvis miljömålsarbetet, det regionala tillväxtarbetet, klimatarbetet och energiomställningsarbetet.
Ökad acceptans för beslutade områden av riksintresse, samt
legitimitet för systemet och statens ingripandegrunder i
planeringen
Utredningens förslag bedöms få som konsekvens att aktörer inom
systemet för hushållning med mark- och vattenområden i större
utsträckning accepterar beslutade riksintressen. I förlängningen
bedöms därmed legitimiteten för systemet och statens inflytande i
den kommunala planeringen att stärkas. Skälen till denna bedömning är framför allt:
 minskning av antal områden och arealer riksintresse
 kommuner, berörda länsstyrelser, berörda regionala organ, samt
övriga berörda sektorsmyndigheter deltar samrådsförfaranden
 införande av formkrav för beslut om områden av riksintressen
 tydliga värdebeskrivningar gör tolkningen av riksintressevärden
förutsägbara och användbara i planering och beslut.
14.5.2

Direkta kostnader för att genomföra utredningens
förslag

I detta avsnitt redovisas en bedömning av de direkta kostnader som
genomförandet av förslaget förväntas medföra på kort sikt för
berörda aktörer i form av kostnader för ökat antal årsarbetskrafter.
Det är troligt att genomförandet av förslaget i olika utsträckning
kommer att ställa krav på berörda aktörer att säkerställa tillgång till
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specifika utredningskompetenser, samt skapa nya interna processer
för att hantera förändringen. Dessa förändringar och krav ingår i
den samlad kostnadsbild som har uppskattats. Om inget annat
anges beskriver tabellerna i detta kapitel totala uppskattade kostnader per moment och aktör, inte årlig kostnad. Utredningen uppskattar de samlade direkta kostnaderna brutto för att genomföra
förslaget till knappt 154 miljoner kronor.

Källa: Beräkningar av Ramböll.
Not: Värdena i tabellen är diskonterade med diskonteringsränta 2 procent. De värden som anges i
tabellerna nedan (14.4–14.8) är inte diskonterade vilket gör att dessa skiljer sig från värdena i denna
tabell.

Nedan följer en utförligare beskrivning av dessa direkta kostnader.
Uppdrag till Boverket m.fl
Enligt utredningens förslag ges Boverket i uppdrag att
 upprätta ett nationellt digitalt hushållningsregister och att hålla
det uppdaterat
 meddela föreskrifter om hur underlaget för beslut om riksintresse ska utformas, samt hur underlaget till registret ska vara
utformat
 ta fram en handbok för tillämpningen av hushållningsbestämmelserna
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 genomföra utbildningar för de aktörer som har att tillämpa hushållningsbestämmelserna i samverkan med SKL och länsstyrelserna
 utveckla metoder för förenklad översiktsplanering som passar
kommuner med olika resurser och behov i samverkan med SKL
och länsstyrelserna.
Uppdragen uppskattas medföra en ökad arbetsbörda motsvarande
totalt 8,2 miljoner kronor fram till 2035. Fördelningen av uppskattad arbetsbörda framgår av tabell 14.4 nedan.
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Källa: Riksintresseutredningen, beräkningar av Ramböll.
Not: Kostnaderna för underhåll av register är löpande mellan åren 2020–2035. Övriga kostnader tillkommer åren 2017–2019, och Summa alla aktörer i tabellen avser löpande totalkostnad över denna
period.

Utformande av förslag till kriterier för områden av riksintresse
Regeringen ger berörda sektorsmyndigheter i uppdrag att i enlighet
med vissa förutsättningar utforma förslag till kriterier för beslut av
områden av riksintresse. Samtliga berörda sektorsmyndigheter ska
ta fram förslag, även de som i närtid har tagit fram nya kriterier.
Efter en bred remiss beslutar regeringen om kriterier för områden
av riksintresse enligt 3 kap. MB. Besluten förs in som bilaga i hushållningsförordningen.
Förfarandet uppskattas medföra en ökad arbetsbörda för berörda
aktörer motsvarande totalt 4,2 miljoner kronor fram till 2035.
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Fördelningen av uppskattad arbetsbörda framgår av tabell 14.5
nedan.

Källa: Riksintresseutredningen, beräkningar av Ramböll.
Not: Nyckel för fördelning av kostnader per sektorsmyndighet baseras på en fast del för samtliga
sektorsmyndigheter (50 procent) på antal intressen (37,5 procent); antal områden av riksintresse
(12,5 procent); areal av område av riksintresse(0 procent); antal kommuner vari område av riksintresse finns (0 procent). Kostnader sker år 2018.

Utformande av förslag till och beslut om områden av
riksintressen och angivande av områden av väsentligt allmänt
intresse ur nationellt perspektiv
Berörda sektorsmyndigheter ges i uppdrag att inventera befintligt
utpekade områden av riksintresse med utgångspunkt i de nya kriterierna samt att vid behov ange områden av väsentligt allmänt
intresse. Utifrån genomförd inventering och beslutade kriterier utformar berörda sektorsmyndigheter förslag till områden av riksintresse med beskrivningar och anger vid behov områden av väsentligt allmänt intresse ur nationellt perspektiv.
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Utformande av förslag till beslut av områden av riksintresse och
angivande av områden av väsentligt allmänt intresse uppskattas
medföra en ökad arbetsbörda för berörda aktörer motsvarande
totalt 55 miljoner kronor fram till 2035. Fördelningen av uppskattad arbetsbörda framgår av tabell 14.6 nedan.

Källa: Riksintresseutredningen, beräkningar av Ramböll.
Not: Nyckel för fördelning av kostnader per sektorsmyndighet baseras på en fast del för samtliga
sektorsmyndigheter (33,3 procent) antal intressen (16,6 procent); antal områden av riksintresse
(33,3 procent); areal av område av riksintresse(16,6 procent); antal kommuner vari område av
riksintresse finns (0 procent). Kostnaderna är utspridda mellan åren 2018–2020.

I fördelningen av uppskattad arbetsbörda bedöms fyra myndigheter
i särskild utsträckning ta stöd av länsstyrelserna för att inventera
och göra områdesbedömningar. Det är Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Havs- och vattenmyndigheten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Stödet avser framför allt
riksintressen avseende kulturmiljövård och naturmiljövård där
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länsstyrelsen besitter områdesspecifik kompetens. Det innebär att
länsstyrelserna i kostnadsuppskattningen har tagit över delar av
dessa myndigheters uppskattade kostnader.
Samrådsförfarande, prövning och beslut om områden av
riksintresse
Samtliga förslag till områden av riksintresse ska genomgå ett samrådsförfarande med Boverket samt de länsstyrelser, regionala
organ, kommuner och de sektorsmyndigheter som är berörda. Om
en berörd kommun beträffande ett förslag till område av riksintresse anser att de av regeringen beslutade kriterierna inte är uppfyllda eller att underlaget till förslaget är bristfälligt kan kommunen
begära att sektorsmyndigheten ger regeringen möjlighet att pröva
förslaget. Denna möjlighet bedöms stärka kommunens roll i förhållande till staten genom en starkare position i samrådsprocessen.
Förfarandet uppskattas medföra en ökad arbetsbörda för berörda
aktörer motsvarande totalt 34,1 miljoner kronor fram till 2035. Fördelningen av uppskattad arbetsbörda framgår av tabell 14.7 nedan.
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Källa: Riksintresseutredningen, beräkningar av Ramböll.
Not: Nyckel för fördelning av kostnader per sektorsmyndighet baseras på en fast del för samtliga
sektorsmyndigheter (66,7 procent) antal intressen (8,3 procent); antal områden av riksintresse
(4,2 procent); areal av område av riksintresse(4,2 procent); antal kommuner vari område av
riksintresse finns (16,67 procent). Kostnaderna är utspridda mellan åren 2018–2020.

Sammanfattande redogörelser till kommuner
Länsstyrelsen ska enligt 3 kap. 28 § PBL minst en gång per mandatperiod lämna en sammanfattande redogörelse till kommunerna som
bl.a. redovisar områden av riksintresse. Enligt föreslagen författningsändring utökas denna uppgift till att även innefatta områden
av väsentligt allmänt intresse som framgår av Boverkets register
och områden som länsstyrelsen bedömer vara av väsentligt allmänt
intresse ur ett regionalt perspektiv.
Förändringen bedöms sammantaget inte medföra någon förändrad arbetsbörda för länsstyrelsen. Skälet till det är att det redan i
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dag i länsstyrelsernas sammanfattande redogörelser lämnas information om allmänna intressen ur regionalt perspektiv som bör
beaktas i kommunernas planering.
Aktualitetsprövning av områden av riksintresse och väsentligt
allmänt intresse m.m.
Berörda sektorsmyndigheter ska aktualitetspröva beslutade riksintressen minst en gång varannan mandatperiod eller vid behov. De
ska även aktualitetspröva angivna områden av väsentligt allmänt
intresse ur nationellt perspektiv vid behov. Länsstyrelsen har
möjlighet att föreslå aktualitetsprövning av beslut om områden av
riksintresse. Myndigheterna kommer också att löpande hantera
frågor om områden av riksintresse och väsentligt allmänt intresse.
Aktualitetsprövningen bedöms medföra betydligt mindre tidsoch resursåtgång för sektorsmyndigheterna jämfört med den första
inventeringen då rutiner och befintliga underlag antas förenkla förfarandet avsevärt. Sammantaget uppskattas förändringen medföra
en genomsnittlig ökad arbetsbörda för berörda aktörer motsvarande 7,5 miljoner kronor per år mellan åren 2028–2035.
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Källa: Riksintresseutredningen, beräkningar av Ramböll.
Not: Nyckel för fördelning av kostnader per sektorsmyndighet baseras på en fast del för samtliga
sektorsmyndigheter (50 procent) antal intressen (12,5 procent); antal områden av riksintresse
(25 procent); areal av område av riksintresse(12,5 procent); antal kommuner vari område av riksintresse finns (0 procent). Kostnaden är löpande mellan åren 2027–2035 utom för Sektorsmyndigheter
under övergångsperiod som löper mellan åren 2021–2026. Kostnaderna uppkattas bli som högst under
åren 2027–2029.

De direkta kostnaderna medför även ökade skatteintäkter som
minskar statens nettokostnader för att genomföra förslaget
Det ökade antalet årsarbetskrafter netto förväntas i sin tur generera
arbetstillfällen som indirekt även skapar ökade intäkter för staten,
kommuner och landsting i form av skatt, sociala avgifter och
moms. Om vi även tar hänsyn till dessa indirekta intäkter uppskattas de direkta nettokostnaderna för förslaget att uppgå till
minus 75 miljoner kronor fram till år 2035 uttryckt i dagens
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penningvärde. Av tabell 14.9 framgår att det är staten som står för
nettokostnaden och att huvuddelen av nettoeffekten förväntas äga
rum under åren 2018–2020 och 2027–2029.

Källa: Riksintresseutredningen, beräkningar av Ramböll.
Not: Diskonteringsränta 2 procent.

14.6

Konsekvenser av förändringar i systemets
funktionssätt (fas 2)

Utredningens förslag bedöms sammantaget ha en positiv påverkan
på den fysiska planeringens kvalitet och bidra till att avvägningar
görs i den fysiska planeringen som i större utsträckning är önskvärda utifrån ett långsiktigt hushållningsperspektiv. Ett huvudskäl
till den bedömningen är de planeringsnyttor som förslaget förvän494
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tas generera som beskrivs i avsnitt 14.5.1 Förbättrade förutsättningar att tillämpa hushållningsbestämmelserna.
Kravet om att områden av riksintresse och väsentligt allmänt
intresse redovisas i översiktsplanerna – samt att områden av riksintresse får tydliga värdebeskrivningar som gör dem förutsägbara
och användbara i planering och beslut – bedöms sammantaget få
som konsekvens att kommuner kommer att kunna använda sig av
mer tydliga, underbyggda och fullständiga planeringsunderlag.
De förbättrade planeringsunderlagen – tillsammans med att Boverket anordnar utbildningar kring översiktsplanering och att kommuner, berörda länsstyrelser, berörda regionala organ, samt övriga
berörda sektorsmyndigheter deltar i samrådsförfaranden – bedöms
vidare medföra att kunskapen och kompetensen bland planerare
och handläggare kring hur de allmänna intressena ska tillgodoses i
samhällsplaneringen förbättras.
Dessa konsekvenser bedöms sammantaget bidra till ökad planeringsnytta för de aktörer som befinner sig och arbetar inom
systemet för hushållning med mark- och vattenområden. Detta förväntas i ett första skede ske inom ramen för den kommunala översiktsplaneringen för att i andra hand även påverka den kommunala
detaljplaneringen och planering och beslut enligt övrig anknuten
lagstiftning.
Förenklat går det att urskilja två typer av förändringar i systemets funktionssätt som förslaget förväntas ge upphov till:
 Minskad tids- och resursåtgång i planeringen
 Bättre och mer ändamålsenlig planering
Minskad tids- och resursåtgång i planeringen handlar om att
förutsättningarna för aktörerna att agera inom systemet förbättras
så att de kan agera tydligare och enklare och undvika onödigt
arbete. Denna effekt är odelat positiv. Ett exempel på denna typ av
planeringsnytta är bättre förutsättningar att undvika att en exploatör och en kommun tillsammans lägger ner arbete i en planeringsprocess som saknar förutsättningar för att leda till exploatering på
grund av att länsstyrelsen i slutskedet konstaterar påtaglig skada på
riksintresse, s.k. förgävesplanering. Ett annat exempel är att tiden
för planprocesser blir kortare när länsstyrelsen vid sin prövning av

495

Konsekvenser

SOU 2015:99

påtaglig skada har tillräckligt kunskapsunderlag. Det kan exempelvis medföra att bostadsbyggnation kan tidigareläggas.
Den andra typen av planeringsnytta – bättre och mer ändamålsenlig planering – handlar om att förutsättningarna för aktörerna att
agera inom systemet förbättras så att de i större utsträckning kan
fatta beslut som ligger i linje med målsättningen om en långsiktigt
god hushållning med mark- och vattenområden och den fysiska
miljön i övrigt. Denna planeringsnytta är mer svårfångad och svår
att värdera. Konsekvenserna av förslaget handlar här om att planeringen kan förväntas bli bättre och mer ändamålsenlig eftersom de
grunder som planeringen genomförs på är tydligare, mer enhetliga,
uppdaterade och genomarbetade, samt att de som genomför planeringen har blivit mer informerade och kompetenta att fatta väl
avvägda beslut.
14.6.1

Förändrad tids- och resursåtgång i översiktsplaneringen
och kopplade processer

Enligt bestämmelserna i PBL ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen, samt minst en gång under
mandatperioden pröva om den är aktuell i förhållande till kraven i 3
kap. 5 § PBL. Enligt Sveriges Kommuner och Landstings rapport
(SKL 2014) hade nästan hälften (45 procent) av Sveriges 290 kommuner antagit en ny, eller aktualitetsförklarat en gällande, översiktsplan under 2010–2014. Ungefär 30 procent av kommunerna
har ett pågående arbete med att ta fram en ny kommunomfattande
översiktsplan. Enligt rapporten hade därmed 26 procent av kommunerna en gällande översiktsplan som är äldre än 2010 och där det
inte pågår något aktivt arbete med att ta fram en ny kommunomfattande översiktsplan. Kommunerna uppskattar att kommunerna i genomsnitt lägger ner 485 årsarbetskrafter på översiktsplanering årligen3 .
Enligt föreslagen författningsändring föreslås en övergångsbestämmelse i PBL som ställer krav på en aktualisering av översiktsplanerna i samtliga kommuner till ett fastlagt datum. Enligt

3

Ramböll och Bostadsplaneringskommittén 2014, Enkät till kommunala samhällsplanerare.
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föreslagen tidplan bör detta bli aktuellt efter valet 2022 fram till
sista december 2024.
Arbetet med att aktualisera översiktsplaner i samtliga kommuner kommer att medföra betydande kostnader i kommunerna på
kort sikt. Givet befintligt krav i plan- och bygglagen om att varje
kommun ska ha en aktuell översiktsplan, samt givet möjligheten att
planera för övergångsbestämmelserna från 2018, bedöms inte
kravet i utredningens förslag medföra någon ny uppgift som medför förändrad tids- och resursåtgång för kommunerna jämfört med
alternativt scenario.
Enligt utredningens förslag ska kommunerna i översiktsplanerna
redovisa områden av riksintresse och av väsentligt allmänt intresse.
Utredningens uppfattning är att kommunerna principiellt sett
redan omfattas av detta krav enligt gällande författning men att
detta krav endast uppfylls i varierande omfattning i kommunernas
nuvarande översiktsplanering.
Utredningen bedömer att den faktiska tids- och resursåtgången
för redovisning och hantering av dessa intressen i översiktsplaneringen kommer att öka för kommunerna de första åren. Den ökade
tids- och resursåtgången kan uppvägas av att utbredningen av områden av riksintresse förväntas minska, att kommunerna får tillgång
till ett bättre planeringsunderlag, samt att kommunerna är med och
deltar i samrådsförfaranden kring besluten om områden av riksintresse. Utredningen bedömer att dessa faktorer talar för att tidsoch resursåtgången för hanteringen i översiktsplaneringen av allmänna intressen, bl.a. riksintressen, på längre sikt bör minska.
Länsstyrelsen har vidare i uppgift att under utställningstiden av en
översiktsplan avge ett granskningsyttrande över planförslaget. Enligt
Boverkets plan- och byggenkät gjorde länsstyrelsen i genomsnitt 76
granskningsyttranden per år över översiktsplaner, fördjupande
översiktsplaner eller tillägg till översiktsplaner under 2013–2014.
Under samma period hade länsstyrelsen invändningar mot riksintressen i genomsnittligen 37 av dessa granskningsyttranden per
år.
Utredningens förslag bedöms på kort sikt medföra ökad tidsoch resursåtgång för länsstyrelsen med anledning av att översiktsplaner kommer att arbetas fram samtidigt i alla kommuner. Detta
bedöms under perioden för övergångsbestämmelserna i PBL medföra ökad tids- och resursåtgång för länsstyrelsen genom ökade
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volymer av översiktsplaner och granskningsyttranden. Sett över tid
bedöms denna ökade arbetsbörda vägas upp av en minskad arbetsbörda före och efter perioden för övergångsbestämmelserna i PBL.
Över tid bedöms tids- och resursåtgången för länsstyrelsen därför
inte förändras.
Utredningen anser att det är svårt att över tid förutse den sammantagna effekten av förslaget på tids- och resursåtgången för översiktsplaneringen och kopplade processer. Utredningens bedömning
är därför att tids- och resursåtgången förblir oförändrad.
14.6.2

Minskad tids- och resursåtgång i detaljplaneringen och
kopplade processer

En av förslagens största förväntade nyttor handlar om potentiella
följdeffekter av en förbättrad kommunal översiktsplanering. Av
Riksrevisionens enkät (Riksrevisionen 2013) framgår att 56 av 65
tillfrågade kommuner uppger att de under de senaste tre åren har
velat planera eller påbörjat en formell process för att planera
bostadsbyggande i områden där de har behövt ta hänsyn till riksintressen. Av de 20 länsstyrelser som har besvarat enkäten uppger
en att det är mycket vanligt och åtta att det är ganska vanligt att
kommunerna efterfrågar att de tydliggör och avgränsar berörda
riksintressen i samband med detaljplanering. På motsvarande sätt
uppger tre länsstyrelser att det mycket vanligt och fyra länsstyrelser att det är ganska vanligt att de begär att kommunen tydliggör
eller avgränsar berörda riksintressen under detaljplaneprocessen.
Dessa processer tar tid för alla inblandade aktörer och påverkas av
förslaget.
Under 2012 gjorde länsstyrelserna 480 invändningar under planprocessen mot förslag till detaljplaner vid samråd eller i granskningsyttrande. 127 av dessa gjordes med hänvisning till riksintressen4 (SOU 2014:59, s. 52). Det saknas uppgifter om hur lång
tid dessa processer pågår och hur stor andel av denna tid som hade
varit möjlig att undvika genom bättre underlag och processer.
Enligt utredningens intervjuer med kommunerna (se SOU 2014:59,
s. 55 ff.) handlar det ofta om hinder i form av krav från läns4

Motsvarande statistikuppgift saknas för 2013-2014.
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styrelsen på ytterligare underlag för bedömning av påtaglig skada
på berört riksintresse. Det kan också ta lång tid att få besked från
länsstyrelsen. En kommun nämnde att det inte var ovanligt med 7–
18 månaders väntetid. Dessa processer inverkar negativt på detaljplaneringen.
Utredningens förslag förväntas medföra markant bättre underlag för bedömningar som kan förväntas påverka såväl tids- och
resursåtgången för länsstyrelsernas bedömningar som behovet av
att utforma invändningar. Detta kan förväntas minska länsstyrelsernas tids- och resursåtgång men framförallt förkorta detaljplaneprocesserna.
Mot denna bakgrund bedömer utredningen att förslagen kommer
att generera positiva effekter för den kommunala detaljplaneringsprocessen. Den samlade tids- och resursåtgången för detaljplaneringen bedöms allt annat lika att kunna minska. Huvudskälen till det
är att planprocesserna bedöms kunna bedrivas snabbare, samt att
onödiga planprocesser kan undvikas. Det som bedöms möjliggöra
detta är framför allt
 att kommunerna kan agera tydligare i dialogen med exploatörer
som får tidigare och tydligare besked i planprocesser
 att tydligt angivna områden och värdebeskrivningar för områden
av riksintresse i översiktsplaner och nationellt register ger ökad
transparens gentemot exploatörer och skapar bättre underlag för
att förutse tolkningar av hushållningsbestämmelserna vilket
leder till att kommuner och exploatörer inte behöver konkretisera en planprocess lika långt innan länsstyrelsen kan göra en
bedömning
 ökade kunskaper om områden av riksintresse hos planerare som
kommer av deltagandet i samrådsförfarandet
 ökad acceptans hos kommunerna om beslutade områden av riksintresse
 förbättrade förutsättningar att hantera frågor om riksintressen
som har hamnat i konflikt sinsemellan eller med andra allmänna
eller enskilda intressen.
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Storleken på dessa effekter är svåra att uppskatta i kvantitativa
termer. I tabell 14.10 redovisas några räkneexempel som kan illustrera effekternas potential.

Källa: Riksintresseutredningen, beräkningar av Ramböll.

Enligt Boverkets plan- och byggenkät antogs i genomsnitt 1 787
detaljplaner årligen under perioden 2012–2014. Boverket samlar i
dagsläget inte in uppgifter kring hur många av dessa detaljplaner
som har berört områden av riksintresse. I Riksrevisionens kommunenkät5 har emellertid frågan ställts till kommunerna om hur
många detaljplaner som har antagits under de senaste tre åren
avseende nybyggnation av bostäder som har berört områden av
riksintresse. Genom att samköra kommundata från Riksrevisionens
enkät med uppgifter från Boverkets Plan- och byggenkät framgår
det att andelen detaljplaner som berör områden av riksintresse jämfört med det totala antalet detaljplaner ungefärligen uppgår till
27 procent. Om ett förenklat antagande görs om att svarande kommuner representerar ett genomsnitt av Sveriges kommuner kan ett
antagande göras om att ungefär 500 detaljplaner som berör områden av riksintresse antas årligen.

5

Källa: Riksrevisionens kommunenkät i Rapport RiR 2013:21.
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Räkneexempel 1 – Minskad tids- och resursåtgång för detaljplanering
pga. bättre underlag
Riksintresseutredningen saknar uppgifter om tids- och resursåtgången för den kommunala detaljplaneringen i allmänhet och de
detaljplaner som avser områden av riksintresse i synnerhet. Ett
försiktigt antagande är att en detaljplan som berör områden av riksintresse i genomsnitt kostar 200 000 kronor6 och att kostnaderna
för att planera inom områden av riksintresse är 30 procent högre7,
dvs. att kostnadstillägget för en detaljplan på områden av riksintresse
i genomsnitt är 46 000 (200 000 – 200 000/1,3). Om vi vidare antar
att de högre kostnaderna för att planera på områden av riksintresse
bl.a. beror på otillräckliga värdebeskrivningar, ofullständiga översiktsplaner etc. och att utredningens förslag kan förväntas minska
denna problematik med 50 procent kan planeringsnyttan för kommunerna och de exploatörer som finansierar arbetet av förslaget till
följd av tydligare värdebeskrivningar och förbättrade översiktsplaner
uppskattas till 11,5 miljoner kronor årligen (500*46 000*0,5).
Räkneexempel 2 – Minskad tids- och resursåtgång för detaljplanering
pga. färre områden av riksintresse
Om vi antar att antalet detaljplaner som berör områden av riksintresse minskar med 10 procent till följd av minskat antal områden
och arealer riksintresse, kan planeringsnyttan i form av minskade
handläggningstider uppskattas till 2,3 miljoner kronor årligen
(500*0,1*46 000).
Räkneexempel 3 – Minskad ”förgävesplanering”
Det förekommer att planeringsprocesser och förberedelser till
planering utförs för exploatering som inte kommer att realiseras på
grund av att länsstyrelsen i slutskedet konstaterar påtaglig skada på
riksintresse. Sådan s.k. förgävesplanering kostar samhällsresurser i
6

Indikativa kostnader för detaljplaner med normalt planförande varierar kraftigt mellan
kommuner.
7
Baseras på Umeå kommuns kostnader för att ta fram detaljplan med/utan område av riksintresse
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form av nedlagd arbetstid. Om vi gör ett försiktigt antagande om
att 5 procent av de detaljplaneprocesser som initieras inom områden av riksintresse sker i onödan pga. otillräckliga kunskaper och
värdebeskrivningar, kan årliga besparingar i nedlagd arbetstid beräknas till 5 miljoner kronor (500*0,05*200 000). Dessa besparingar
tillfaller kommunerna och de exploatörer som finansierar arbetet.
Räkneexempel 4 – Tidigareläggande av bostadsbyggande
Det saknas nationell statistik över hur lång kalendertid planprocesserna tar. I betänkandet En effektivare plan- och byggprocess
(SOU 2013:34) har en sammanställning gjorts av genomförda
undersökningar. Av sammanställningen framgår att processtiderna
från de olika undersökningarna varierar mellan 1,5 och 3,5 år. Vi
gör ett antagande om att den genomsnittliga planeringstiden för en
detaljplan som berör ett område av riksintresse befinner sig i det
övre spannet och är 30 månader. Vi antar också att utredningens
förslag kan förväntas förkorta planeringsprocessen med i genomsnitt tre månader, vilket får som konsekvens att det samlade
bostadsbyggandet kan tidigareläggas med tre månader. Detta är att
betrakta som en engångsintäkt för samhället, dvs. vid varje givet
tillfälle i framtiden kommer tre månaders bostadsbyggande att vara
uppfört som om förslaget inte hade genomförts inte hade varit
uppfört.
År 2014 uppfördes cirka 29 000 bostäder i Sverige. Cirka
27 procent av detaljplaner som antas berör områden av riksintresse.
Om vi antar att det byggs lika många bostäder inom detaljplaner
som berör riksintresse jämfört med detaljplaner som inte berör riksintresse kan vi vidare anta att 7 830 bostäder (29 000*0,27) byggs
årligen på detaljplaner som uppförs på områden som berör riksintresse. Om vi dessutom gör ett antagande om att konsumentöverskottet per uppförd bostad är 100 000 kronor kan vi uppskatta den
samhällsekonomiska engångsintäkten av tidigarelagda bostäder till
cirka 200 miljoner kronor (7 830*(3/12)*100 000).
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Konsekvenser

Konsekvenser för övriga plan- och miljöprocesser

Utredningen har inte gjort någon fördjupad bedömning kring vilka
konsekvenser utredningens förslag kommer att få på tids- och
resursåtgång i övriga plan- och miljöprocesser. Utredningen
bedömer att följande faktorer talar för att planeringsnyttorna sammantaget bör bli positiva:
 Tydligt angivna områden och värdebeskrivningar för områden
av riksintresse i översiktsplaner och nationellt register ökar
transparensen gentemot exploatörer och skapar bättre underlag
för att förutse tolkningar av riksintressevärden.
 Ökade kunskaper om områden av riksintresse hos kommunala
planerare som kommer av deltagande i samrådsförfarandet kommer att medföra bättre avvägda bedömningar.
 Behovet av kompletterande utredningar i enskilda ärenden
minskar.

14.7

Konsekvenser av förbättrad tillämpning av
systemet (fas 3)

I avsnitt 14.6 beskrivs de två typer av förändringar i systemets
funktionssätt som förslaget förväntas ge upphov till: minskad tidsoch resursåtgång i planeringen, samt bättre och mer ändamålsenlig
planering.
En viktig skillnad mellan dessa båda typer av planeringsnytta är
att det i fallet med bättre och mer ändamålsenlig planering handlar
om förändrade avvägningar och beslut. Som vid alla avvägningar
och beslut finns det aktörer som kan uppfatta sig som vinnare eller
förlorare. Eftersom utredningens förslag förväntas leda till att fler
och annorlunda avvägningar i mark- och vattenanvändningsfrågor
kommer att göras inom systemet, kan olika aktörers intresse
komma att påverkas på sätt som gör att aktörerna i olika utsträckning uppfattar sig som vinnare eller förlorare8. Det är dock viktigt
8

Den samhällsekonomiska konsekvensen av den ökade planeringsnyttan består i skillnaden
mellan den samhällsekonomiska konsekvensen av det nya beslutet (nya förutsättningar)
jämfört med den samhällsekonomiska konsekvensen av det gamla beslutet (befintliga förutsättningar). Ett exempel på denna typ av planeringsnytta kan exempelvis vara att en plane-
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att tänka på att det inte handlar om ett nollsummespel eftersom
avsikten är att viktiga intressen ska tillgodoses samtidigt som andra
intressen tillåts att utvecklas. Tydligare värdebeskrivningar kan
t.ex. bidra till att ett bevarandeintresse tillgodoses på ett bättre sätt
än med en mer otydlig och godtycklig process.
Det är generellt svårt att jämföra och ställa exploaterings- och
bevarandevärden mot varandra. Eftersom det inte går att förutse
vare sig på vilka sätt som beslut kommer att fattas annorlunda som
en konsekvens av utredningens förslag eller hur stora samhällsekonomiska värden som påverkas, går det följaktligen inte heller att
göra någon samlad samhällsekonomisk uppskattning av förslagets
konsekvenser vad gäller det förändrade planeringsutfallet i form av
bättre och mer ändamålsenlig planering. Utredningen gör dock
följande övergripande bedömning:
 De samhällsekonomiska konsekvenserna av de förändrade avvägningar och beslut som kommer att göras som en konsekvens
av förslaget bör sammantaget bli positiva.
 Förutsättningarna ökar för att beslut och planering i större
utsträckning görs utifrån ett långsiktigt hållbart helhetsperspektiv så att viktiga värden tillgodoses samtidigt som samhällsutveckling kan möjliggöras även i komplexa miljöer.
I nästa avsnitt utvecklas resonemanget kopplat specifikt till exploatering och bostadsbyggande.
14.7.1

Förbättrade förutsättningar för exploatering och
bostadsbyggande

Frågan om områden av riksintresse enligt 3 kap. MB som hinder
för bostadsbyggande behandlades i utredningens delbetänkande
(SOU 2014:59) och beskrivs i avsnitt 8.2.2. Utredningen fann att
områden av riksintresse på olika sätt kan hindra planering för
ring och en exploatering av en fastighet med bostäder blir av som annars inte hade blivit av
på grund av att ett område som tidigare klassificerats som av riksintresse för kulturmiljövård
efter aktualitetsprövning inte längre bedöms vara av riksintresse eller att länsstyrelsen
bedömer att bostadsförsörjningsvärdet överstiger kulturmiljövärdena. Planeringsnyttan
utgörs i detta exempel av värdet av de samhällsekonomiska konsekvenserna av exploatering
minus värdet av de samhällsekonomiska konsekvenserna av bevarande.
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bostadsbyggande genom att bestämmelserna om områden av riksintresse ska tillämpas i planeringsprocessen enligt plan- och bygglagen. En orsak är att otydligheter och brister i systemet gör det
svårt att tillämpa, bl.a. när det gäller bedömning av påtaglig skada
eller motsvarande. Det inverkar på kommunernas och länsstyrelsernas tillämpning av bestämmelserna så att planeringsprocessen
för områden som berör riksintressen ofta blir onödigt långdragen
och kostsam. Det bidrar också till en oförutsägbarhet i planeringsprocessen som kan medföra att exploatörer drar sig för att starta
projekt i ett område som berör ett riksintresse.
När det gäller hushållningsbestämmelsernas påverkan på bostadsbyggandet ansåg utredningen att den största potentialen för att
underlätta planering för bostadsbyggande finns i möjligheterna att
förbättra förutsättningarna för tillämpningen av bestämmelserna.
Det är svårt att mer specifikt förutse konsekvenserna av utredningens förslag för exploatering och bostadsbyggande. Det beror i
hög grad av hur kriterier utformas och vilka beslut om områden av
riksintressen och områden av väsentligt allmänt intresse som
kommer att fattas. Det kan inte uteslutas att en inventering av
värden och en ökad tydlighet kring hur riksintressen bör hanteras i
den kommunala planeringen kan leda till att områden som i dag
inte planeras eller bebyggs med anledning av att de berörs av riksintressen kommer att tillgängliggöras för bebyggelse.
Följande faktorer talar för att förutsättningarna för exploatering
för bostadsbyggande förbättras och i förlängningen får en positiv
inverkan på bostadsbyggandet:
 Minskade antal områden och arealer av riksintresse kan potentiellt medge byggande i urbana miljöer på attraktiv mark samtidigt som andra viktiga värden så långt möjligt tillgodoses.
 Ökad transparens och förutsägbarhet i hur Riksintressevärdena
kommer att tolkas i prövning och överprövning minskar exploatörers och kommuners risker med detaljplanering.
 Ökad tydlighet i systemet gör att kommuners och exploatörers
risker för att planeringsprocesser drar ut på tiden, att planer
behöver omarbetas och att projekt helt stoppas minskar, vilket
sammantaget gör det mer attraktivt att exploatera.
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 Föreslagen ventil för regeringen skapar en förbättrad möjlighet
att tillgodose bostadsförsörjningsintressen.
Utredningen gör bedömningen att föreslagna författningsändringar
inte på något betydande sätt kommer att hindra att några bostäder
byggs som hade byggts inom ramen för befintlig systemtillämpning.
Det kan inte uteslutas att föreslagna författningsändringar i
enskilda fall och avvägningar kan få som konsekvens att bostäder
hindras som hade byggts inom ramen för befintlig tillämpning.
Utredningen bedömer dock detta som mindre sannolikt än att
motsatsen sker. Sammantaget gör utredningen därför bedömningen
att föreslagna ändringar i systemet kommer att få en positiv effekt
på bostadsbyggandet. Det har inte varit möjligt att bedöma eller
uppskatta detta i kvantitativa termer eller ställa i relation till de
riksintressen som kan påverkas.

14.8

Övriga överväganden och bedömningar

14.8.1

Potentiella risker och osäkerheter

I detta avsnitt beskrivs övriga risker och osäkerheter som föreslagna författningsändringar bedöms medföra. Bedömningarna av
dessa risker är förknippade med betydande osäkerheter och bedöms
inte som möjliga att förutse på kvantitativ grund.
Större utbredning av riksintresseområden
När regeringen fastställer kriterier för riksintresseområden förutsätts att det ska kunna leda till en minskad total omfattning av riksintresseområdenas utbredning. Samtidigt är det tydligt att sektorsmyndigheterna ofta har betydligt lättare att föreslå fler riksintresseområden än färre. Andra intressenter kan också förväntas
vilja påverka regeringen att tillgodose samhällsintressen som upplevs som viktiga. Om regeringen inte tar ett helhetsgrepp om
frågorna och ger tydliga direktiv till myndigheterna om underlaget
för riksintressekriterierna finns det risk för att utbredningen av
riksintresseområden i slutänden ökar samtidigt som det också finns
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stora områden av väsentligt allmänt intresse som kommunerna
förväntas ta hänsyn till i sin planering. En sådan utveckling kan bli
förödande för kommunernas möjligheter att möta medborgarnas
och företagens krav på fler bostäder och övrig samhällsutveckling.
För att förslaget ska kunna genomföras enligt utredningens intentioner och ge det avsedda resultatet krävs att alla berörda aktörer
visar förståelse och acceptans för helheten i förslaget. Det krävs
också att sektorsmyndigheterna tillsammans med länsstyrelser och
kommuner utvecklar en gemensam syn på tillämpningen av hushållningsbestämmelserna som innebär att förutsättningar skapas
för en rationell planering utifrån en helhetssyn om ett hållbart samhällsbyggande för en hållbar utveckling både i områden av riksintresse och av väsentligt allmänt intresse.
Förändrade regeringsunderlag
Nuvarande system för riksintressen enligt 3 kap. MB utgår från
sektorsmyndigheternas bedömningar av värden. Genom utredningens förslag ges regeringen en tydligare roll genom att besluta
om kriterier för riksintressen. Riksintressena, och mer allmänt
systemet för hushållning med mark- och vattenområden, får därmed en tydligare demokratisk förankring. Förändringen medför
också en ökad flexibilitet i systemet som gör det möjligt att i en
definierad process ändra på kriterierna för riksintressena allt eftersom nya faktorer och tillstånd som behöver beaktas tillkommer.
Om kommande regeringar väljer att ändra kriterierna förutsätter
detta samtidigt ett rigoröst förfarande där underlag behöver inhämtas från sektorsmyndigheterna och frågan remitteras till
berörda aktörer. Utredningen bedömer att regeringens beslut om
kriterier sannolikt inte kommer bli föremål för ändringar som
saknar motivering utifrån ett långsiktigt hushållningsperspektiv.
Införande av områden av väsentligt allmänt intresse som nytt
begrepp i 3 kap. MB
Utredningens förslag ger sektorsmyndigheter möjlighet att ange
områden av väsentligt allmänt intresse ur nationellt perspektiv som
kommuner ska redovisa i sina översiktsplaner. Det kan sägas inne-
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bära en formalisering av myndigheternas befintliga möjligheter att
ange områden av allmänt intresse och en ny formaliserad uppgift
för kommunerna. Exempelvis har områden av allmänt intresse som
bör beaktas i kommunernas planering redan angivits av Statens
geologiska undersökning och Försvarsmakten. I länsstyrelsernas
sammanfattande redogörelser lämnas redan i dag information om
allmänna intressen ur regionalt perspektiv som bör beaktas i
kommunernas planering. Områden som kommunerna anser vara av
allmänt intresse ur ett lokalt perspektiv anges redan i dag i de
kommunala översiktsplanerna.
Utredningen bedömer att införandet av begreppet område av
väsentligt allmänt intresse i huvudsak är en formalisering av hur
dagens system är tänkt att fungera.
Kortsiktig osäkerhet inom planeringssystemet
Föreslagna ändringar inom systemet för hushållning med markoch vattenområden kan likt alla förändringar betraktas som en
”störning” inom systemet där aktörer inom systemet kommer att
behöva anpassa sina processer och rutiner. Detta kan förväntas ske
under en övergångsperiod. Att en förändring inom ett befintligt
system sker utgör i sig en risk då koppling till praxis, tidigare
erfarenheter och rutiner förloras. Nya begrepp och uppgifter kan
av olika aktörer inom systemet uppfattas som svårare att tillämpa.
Skiftet från begreppet ”påtaglig skada” till att ”intresset ska tillgodoses” kan förväntas skapa viss osäkerhet.
Riksintresseutredningen bedömning är att föreslagna ändringar i
systemet bör ses mot bakgrund av befintlig problembild kring avsaknad av enhetlig tillämpning och tillgänglig praxis. Genom att
tillhandahålla definitioner och formalisera systemets innehåll
bedöms tydligheten öka över tid.
På kort sikt uppstår emellertid en risk för att aktörerna inom
systemet kommer att uppleva en ökad osäkerhet kring hur tillämpningen ska ske och avvägningar göras mellan intressen. I förlängningen kan det inte uteslutas att exploatörer som hade tänkt
exploatera avvaktar till efter att sektorsmyndigheterna fattat beslut
om områden av riksintresse. Den föreslagna ventilen kan dock
tänkas motverka en sådan utveckling.
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Försvagat skydd av vissa intressen
Det är generellt svårt att förutse vilka konsekvenser som utredningens förslag medför för skyddet av olika intressen då detta i hög
utsträckning är beroende av vilka kriterier och beslut om områden
av riksintressen som fattas. En tydlig intention med föreslagna
ändringar är att hushållningsbestämmelserna i större utsträckning
tillämpas som en planeringslagstiftning i stället för en skyddslagstiftning. Detta bedömer utredningen ligger i linje med lagstiftarens ursprungliga intentioner. Det kan inte uteslutas att aktörer
och enskilda inom systemet kommer att uppfatta systemet och
specifika skyddsvärden som mindre säkra. Samtidigt behöver det
ses i perspektivet av att avsevärda områden som i dag bedömts vara
av riksintresse omfattas av beslut om annat skydd, t.ex. beslut
enligt 7 kap. MB.
Föreslaget samrådsförfarande bedöms samtidigt stärka möjligheten för olika aktörer att påverka besluten om områden av riksintresse.
14.8.2

Förslagens överensstämmelse med de skyldigheter som
följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen

Förslagen bedöms inte beröra de skyldigheter som följer av Sveriges
anslutning till Europeiska unionen.
14.8.3

Förslagens betydelse och konsekvenser för den
kommunala självstyrelsen

Förslagen bedöms inte medföra några förändringar för den kommunala självstyrelsen. Om förslagen genomförs så att den totala
utbredningen av områden av riksintresse minskar innebär det ett
större utrymme för kommunerna att självständigt göra bedömningar om tillämpningen av hushållningsbestämmelserna för att
åstadkomma en långsiktigt hållbar mark- och vattenanvändning.
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14.8.4

Förslagens betydelse och konsekvenser för
brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet

Förslagen bedöms inte ha någon betydelse för konsekvenserna för
brottsligheten eller det brottsförebyggande arbetet.
14.8.5

Förslagens betydelse och konsekvenser för
sysselsättning och offentlig service i olika delar av
landet

Förslagen bedöms inte få några övriga konsekvenser för sysselsättning och offentlig service i olika delar av landet utöver de som
redan redovisats.
14.8.6

Förslagens betydelse och konsekvenser för
jämställdheten mellan kvinnor och män eller för
möjligheterna att nå de integrationspolitiska målen

Förslagen bedöms inte medföra några konsekvenser för jämställdheten mellan kvinnor och män eller möjligheterna att nå de
integrationspolitiska målen.
14.8.7

Särskilda hänsyn som behöver tas när det gäller
tidpunkten för ikraftträdande eller speciella
informationsinsatser

Utredningen föreslår (se avsnitt 11.10) att Boverket ges i uppdrag
att ta fram en handbok för tillämpningen av hushållningsbestämmelserna och att genomföra utbildningar för de aktörer som har att
tillämpa hushållningsbestämmelserna.
14.8.8

Uppföljning och utvärdering av föreslagna
författningsändringar

Utredningen föreslår (se avsnitt 11.10) att Boverket ges i uppdrag
att följa och utvärdera bestämmelsernas tillämpning.
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Finansiering

Enligt kommittéförordningen ska kommittén föreslå en finansiering om förslagen innebär kostnadsökningar och intäktsminskningar för staten, kommuner eller landsting.
Utredningens förslag innebär samlade direkta kostnader brutto
för staten, kommuner och landsting till knappt 154 miljoner
kronor under åren 2016–2035 (se avsnitt 14.5.2). Utredningen
föreslår att en del av de resurser som avsätts i statsbudgeten för nå
miljökvalitetsmålen används för att finansiera den föreslagna ändringen av systemet för hushållning med mark- och vattenområden.
Skälen är följande.
Den fysiska planeringens betydelse för att nå miljökvalitetsmålen och en hållbar utveckling betonas i ett flertal av regeringens
propositioner, skrivelser och i utredningar som behandlar dessa
frågor (se bl.a. avsnitt 10.1.5 och 11.2.1). Som framgår bl.a. av
avsnitt 11.1.1 och 11.4.1 är ett viktigt syfte med förslaget att samordna miljömålsarbetet och annat arbete med att nå olika samhällsmål med systemet för hushållning med mark- och vattenområden.
Riksdagen beslutade 1999 om en ny struktur i arbetet med
miljömål och fastställde 15 nationella miljökvalitetsmål (se avsnitt
10.1.3). Samtidigt beslutade riksdagen om följande riktlinjer för
samhällsplaneringen.
De nationella miljökvalitetsmålen ska, tillsammans med övriga nationella mål, vara vägledande för fysisk planering och samhällsbyggande.
Genom samverkan över sektorsgränserna i samhällsplaneringen ska
statliga och kommunala myndigheter främja en ekologiskt hållbar
utveckling med en god livsmiljö för alla. (Prop. 1997/98:145, s. 321)

Riksdagen beslutade 2001 om 62 delmål till samtliga miljökvalitetsmål utom Begränsad klimatpåverkan. (Prop. 2000/01:130, bet.
2001/02:MJU3, rskr. 2001/02:36). Riksdagen beslutade 2002 om
ett särskilt delmål för klimatpolitiken (Prop. 2001/02:55, bet.
2001/02:MJU10, rskr. 2001/02:163). Delmålen innehöll åtgärder
för att nå miljökvalitetsmålen som behövde finansieras.
I budgetpropositionen för 2002 lanserades miljökvalitetsmålen
som indelningsgrund för resultatredovisningen i budgetpropositionen som sedan dess har följt denna indelning. Det totala
anslaget för miljöområdet (UO 20) ökade med cirka 35 procent
mellan 2001–2002. Från och med denna proposition har över tid en
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större del av resurstilldelningen inom utgiftsområde 20 Allmän
miljö- och naturvård uttryckligen avsatts för arbetet för att nå miljökvalitetsmålen.
Av tabell 14.11 framgår omfattningen av de resurser som de
senaste sex åren uttryckligen avsatts i budgetpropositionen under
utgiftsområde 20 för arbetet för att nå miljökvalitetsmålen.

Källa: Budgetpropositionerna för 2001 och 2010–2015.
*Tillskottet beräknat som den årliga summan av anslagsposterna 1:2–1:4, 1:10, 1:12, 1:15, 1:16 och
1:18 minus det totala anslaget 2001 för UO 20.

Den totala bruttokostnaden om 154 miljoner kronor under åren
2016–2035 för att genomföra utredningens förslag ger en genomsnittlig kostnad om 7,7 miljoner kronor per år. Det skulle utgöra
en andel motsvarande cirka 0,2 procent av 2015 års tilldelade resurser för arbetet med att nå miljökvalitetsmålen. Med hänsyn till de
förväntade långsiktiga effekterna av att genomföra förslagen (se
avsnitt 14.7) anser utredningen att en sådan finansiering skulle vara
en samhällsekonomiskt lönsam investering.
Det behövs ett väl fungerande system för fysisk planering inte
bara för bidra till att uppnå miljökvalitetsmålen utan även för att
främja exempelvis bostadsbyggande, regional tillväxt, klimatarbete
och energiomställningsarbete på ett sätt som bidrar till en hållbar
utveckling. En effektiv tillämpning av hushållningsbestämmelserna
är en viktig del av planeringssystemet. Utredningen har inte närmare studerat statens finansiering av arbetet med att nå andra samhällsmål men förutsätter att det även under andra utgiftsområden
kan finnas utrymme för och anledning till att bidra till finansiering
av genomförandet av utredningens förslag.
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15.1

Utgångspunkter

Enligt utredningens bedömning finns det framgent behov av vägledande bestämmelser för arealhushållning med områden av väsentligt allmänt intresse i den lagstiftning som berör beslut om ändrad
mark- och vattenanvändning. Det finns också behov av möjligheter
till statligt inflytande i kommunernas fysiska planering för att
tillgodose nationellt särskilt betydelsefulla intressen.
Förslaget till ändringar i lagstiftningen
 Utgår från att bestämmelserna handlar om arealhushållning med
områden av allmänt intresse i den fysiska planeringen med syfte
att bidra till en hållbar utveckling och betonar vikten av helhetssyn i den fysiska planeringen.
 Utgår från att det även i dag finns behov av ett system för statligt inflytande i kommunernas fysiska planering för att tillgodose nationella intressen. Eftersom frågorna rör nationella intressen bör staten genom regeringen ha ett tydligare ansvar i systemet.
 Betonar kommunernas uppgift att i sin fysiska planering göra
samlade bedömningar i samhällsplaneringen för en hållbar utveckling där mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att
en från ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt god hushållning tryggas.
Förslagets bakomliggande syften är bl.a. att främja en helhetssyn i
den fysiska planeringen om vad som är en långsiktigt god hushållning med mark- och vattenområden och den fysiska miljön i övrigt
för att nå en hållbar stads- och landsbygdsutveckling, att skapa
bättre förutsättningar för väl avvägda beslut i frågor om ändrad
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användning av mark- eller vattenområden och för kontinuerlig
dialog mellan statliga myndigheter, kommuner och regionala planeringsorgan om vad som är en långsiktigt god hushållning, och att
säkerställa Sveriges internationella åtaganden i frågor som rör långsiktigt god hushållning med mark- och vattenområden.

15.2

Förslag till ändring i miljöbalken

3 kap.
1 § MB
Paragrafen motsvarar nuvarande 1 §.
Utredningen föreslår att den grundläggande bestämmelsen i
3 kap. 1 § MB till stöd för avvägningen i fråga om användningen av
mark- och vattenområden samt den fysiska miljön i övrigt lämnas
oförändrad. Enligt bestämmelsen ska en avvägning göras mellan å
ena sidan intresset av att bevara ett mark- eller vattenområde för
framtiden och å andra sidan värdet av att ta det i anspråk för något
visst ändamål. I förarbetena (prop. 1985/86:3, s. 47) uttalas bl.a. att
reglerna ska ses som förhandsuttalanden om hur avvägningar om
användningen av naturresurserna normalt bör göras i de fall som
reglerna behandlar. De verksamheter och intressen som tas upp är
inte rangordnade sinsemellan. Vid konkurrens mellan dessa om ett
område får – om området inte är av stor betydelse i ett nationellt
perspektiv för en viss verksamhet eller ett visst intresse – avvägningar göras utifrån den grundläggande avvägningsbestämmelsen.
Enligt förarbetena (se prop. 1985/86:3 s. 154 och prop.
1997/98:45, del 2 s. 30) bör alltid möjligheten att samtidigt kunna
utnyttja ett område för olika verksamheter undersökas. I första
meningen menas med ”det eller de ändamål” att man alltid ska
pröva möjligheterna till kombinerad användning av ett område. Vid
ökad markbrist eller annan konkurrens är det en fördel om marken
och den fysiska miljön i övrigt kan nyttjas för flera ändamål. För
det fall ett samutnyttjande är omöjligt måste en avvägning göras
mellan å ena sidan intresset av att bevara mark- och vattenområden
för framtiden och å den andra sidan värdet av att ta dem i anspråk
för andra ändamål än bevarandeändamål.
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Med ”mark” avses även underliggande jordlager och naturresurser som t.ex. grundvatten (se prop. 1985/86:3 s. 150).
Enligt förarbetena (prop. 1985/86:3 s. 154) avses ”med föreliggande behov” både anspråk på såväl förändringsåtgärder som
bevarande och skydd av pågående användning av marken och
vattnet – dock ska långsiktiga behov ges stor tyngd.
Bestämmelsens andra mening avser fall då det föreligger konkurrens mellan allmänna och enskilda behov inom ett område,
behov som inte går att förena. Enligt bestämmelsen ska företräde
då ges åt en sådan användning som medför en god hushållning från
allmän synpunkt. Med uttrycket ”allmän synpunkt” torde i detta
sammanhang betyda att allmänna intressen i princip prioriteras
framför rent enskilda intressen i en eventuell konflikt.
3 kap.
2 § MB
Paragrafen är ny.
Förslaget behandlas i avsnitt 11.3. Utredningens förslag avser
att tydliggöra att hushållningsbestämmelserna handlar om överväganden om användningen av mark- och vattenområden samt att
sådana överväganden ska göras utifrån en helhetssyn. Enligt förarbetena (prop. 1985/86:3, s. 145) är hushållningsbestämmelserna
inriktade på att ge vägledning för att avgöra frågor om mark- och
vattenanvändningen. De kan betecknas som planeringsriktlinjer för
alla som bedriver eller avser att bedriva tillståndspliktiga verksamheter som tar i anspråk mark- och vattenområden som kan användas för olika ändamål.
Överväganden i planeringen bör göras utifrån en helhetssyn,
dels geografiskt, dels med hänsyn till de olika intressen som finns
att använda mark- och vattenområden för olika ändamål. Enligt
Miljömålsberedningen kräver en långsiktigt hållbar användning av
mark och vatten att vi ser till hela landskapet och dess förutsättningar och möjligheter. (Se avsnitt 10.1.5). Regeringen beslutade
2014-02-27 (M2014/593/Nm) om ett etappmål för biologisk mångfald enligt följande.
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Etappmålet om helhetssyn på markanvändningen är att samordningen
inom den statliga förvaltningen har förstärkts senast 2016 så att
helhetssynen på markanvändningen har ökat.

Det är viktigt att frågor om framtida mark- och vattenanvändning
övervägs i ett helhetsperspektiv i samband med översiktplaneringen
så att avvägningsfrågor i minsta möjliga utsträckning hänskjuts till
prövningen av enskilda projekt där det övergripande syftet att
främja en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och fysisk
miljö i övrigt kan vara svårt att tillgodose.
I bestämmelsens andra stycke hänvisas till bestämmelserna i
6 kap. 6 kap. 19–22 §§ om planer och planeringsunderlag till stöd
för tillämpningen. Miljöprocessutredningen föreslog i sitt betänkande (SOU 2009:45) att bestämmelserna i 6 kap. 19 och 21 §§
skulle föras in i 3 kap. MB. De handlar emellertid om underlag för
tillämpningen av hela miljöbalken, och utredningen anser att en
hänvisning räcker för att visa på kopplingen till hushållningsbestämmelserna.
3 kap.
3 § MB
Paragrafen är ny.
Förslaget behandlas i avsnitt 11.6. Första meningen i utredningens förslag avser att tydliggöra att hushållningsbestämmelserna
är avsedda att tillämpa vid planering och beslut om användningen
av mark- och vattenområden. Att tydligt ange i vilka sammanhang
bestämmelserna ska tillämpas, dvs. vid planering av och beslut om
användningen av mark- och vattenområden, kan enligt utredningens mening bidra till att undanröja vissa missuppfattningar om
bestämmelsernas räckvidd.
Andra meningen i förslaget introducerar begreppen område av
väsentligt allmänt intresse och område av riksintresse. Begreppet
område av väsentligt intresse behandlas i avsnitt 11.4.2. Områden
av väsentligt allmänt intresse och riksintresse behandlas i kap. 12.
Särskild hänsyn ska tas till dessa intressen vid planering av och
beslut om användningen av mark- och vattenområden.
Utredningen föreslår att begreppet ”intresset ska skyddas mot
påtaglig skada” eller motsvarande ersätts med ”intresset ska till518
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godoses”. Att ”tillgodose” ett intresse är enligt utredningens uppfattning en formulering som bättre stämmer överens med bestämmelsernas karaktär av planeringsriktlinjer än den nuvarande formuleringen ”skyddas mot påtaglig skada” eller motsvarande. Formuleringen ”intresset ska tillgodoses” kan enligt utredningens mening
bidra till att främja en helhetssyn vid överväganden om användning
av mark- och vattenområden.
I andra stycket anges att om området är av riksintresse ska det
intresset tillgodoses och i tredje stycket anges att om området är av
väsentligt allmänt intresse ska intresset så långt möjligt tillgodoses.
Begreppet tillgodose definieras i 4 §.
3 kap.
4 § MB
Paragrafen är ny.
Förslaget behandlas i avsnitt 11.6.1. I första stycket ges en definition av begreppet tillgodose. Definitionen av att ett intresse tillgodoses är att området efter en tillståndspliktig åtgärd fortfarande
är möjligt att använda för det ändamål som intresset avser och att
den verksamhet som intresset avser kan bedrivas.
Ett riksintresse tillgodoses i ett beslut om de värden eller de
förutsättningar som ligger till grund för riksintresset kan antas
kvarstå om beslutet verkställs.
På motsvarande sätt ska även områden av väsentligt allmänt
intresse som huvudregel tillgodoses i ett beslut. I de fall det inte är
möjligt att på ett realistiskt sätt samtidigt tillgodose två motstående
intressen ska en helhetsbedömning göras som kan resultera i att en
angelägen åtgärd eller verksamhet tillåts trots att ett väsentligt
allmänt intresse inte kan tillgodoses till fullo. Så långt möjligt ska
alltså sättas i relation till andra väsentliga intressen av större eller
motsvarande vikt.
Enligt andra stycket bör det alltid prövas i planerings- och beslutsprocessen om det går att tillgodose flera önskemål om användningen
av ett område. Avsikten med bestämmelsen att uppmuntra ansträngningar att om möjligt anpassa den tänkta åtgärden så att både den
och det angivna riksintresset eller väsentliga allmänna intresset kan
tillgodoses samtidigt på området.
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Möjligheter till samutnyttjande av ett område för flera ändamål
behandlades i förarbetena (prop. 1985/86:3 s. 46) på följande sätt.
En bestämmelse av den nu föreslagna innebörden medför bl. a. att de
myndigheter som med tillämpning av NRL skall avgöra mål eller
ärenden om ändrad markanvändning skall bedöma om den ansökta
förändringsåtgärden är av den arten och avses få en sådan utformning
att den påtagligt kan försvåra villkoren för sådana verksamheter och
intressen, vars behov det är ett allmänt intresse att skydda. Om så är
fallet och om tillkomsten av den ansökta åtgärden i sig själv inte är av
allmänt intresse, ligger det oftast i en god hushållning att se till att
åtgärden inte kommer till stånd på den platsen. Ett och samma område
är emellertid inte sällan lämpligt att utnyttja för flera olika verksamheter samtidigt. I många konkurrenssituationer behöver det inte i
första hand vara fråga om att förhindra en viss verksamhet. Det kan i
stället gälla att överväga verksamhetens närmare lokalisering inom
området eller att ställa upp sådana villkor för verksamhetens bedrivande
eller utformning att tillräcklig hänsyn tas till det intresse eller den
verksamhet som behöver skyddas.

Det tredje stycket avser att, tillsammans med bestämmelsen i 19 §
andra stycket, tydliggöra att områden av riksintresse enligt 3 kap.
är sekundära i förhållande till områden av riksintresse enligt 4 kap
(se avsnitt 11.6.3).
3 kap.
5 § MB
Paragrafen är ny. Förslaget behandlas i avsnitt 11.9.
Bestämmelsen anger de s.k. anknutna lagarna, dvs. de lagar
enligt vilka hushållningsbestämmelserna i olika utsträckning ska
tillämpas vid planering och beslut. Ett viktigt syfte med hushållningsbestämmelserna är att de ska utgöra gemensamma riktlinjer
för överväganden om användning av mark- och vattenområden vid
beslut enligt de lagar som styr mark- och vattenanvändningen.
Hänvisningen till anknuten lagstiftning finns i dag i HushF, men
utredningen anser att en så central beståndsdel i systemet bör framgå tydligt av lagstiftningen och föreslår att bestämmelsen läggs in i
miljöbalken.
I 3 kap. 2 § PBL anges att översiktsplanen ska ge vägledning för
beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den
bebyggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. På mot520
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svarande sätt anges i 4 § havsplaneförordningen (2015:400) att ett
förslag till havsplan bl.a. ska utformas så att planen ger den vägledning som behövs för att de områden som omfattas av den kan
användas för det eller de ändamål som de är mest lämpade för med
hänsyn till områdenas beskaffenhet och läge samt de behov som
finns. I andra stycket i förslaget anges därför att översiktsplaner
enligt PBL och havsplaner enligt 4 kap. 10 § MB ska ge vägledning
vid tillämpningen.
3 kap.
6 § MB
Paragrafen är ny. Förslaget behandlas i avsnitt 11.4.2 och 11.5.3.
I 6 § 1 definieras vilka mark- och vattenområden som kan vara
av väsentligt allmänt intresse.
Hushållningsbestämmelserna handlar om långsiktigt god hushållning med vissa typer av områden där en viss mark- och vattenanvändning är av stort allmänt intresse. Det är enligt förarbetena
områden för sådana verksamheter och intressen som har central
betydelse för att trygga en uthållig användning av mark- och vattenområden i landet, bevara god natur och kulturmiljö samt främja ett
ändamålsenligt samhällsbyggande. Sådana verksamheter och intressen ska ges en prioriterad ställning vid avvägningar om ett områdes möjliga användningar. (Se vidare avsnitt 9.4).
Enligt utredningens förslag är ett område av väsentligt allmänt
intresse om det har en väsentlig allmän betydelse ur ett långsiktigt
hushållningsperspektiv att ett visst intresse tillgodoses. Det allmänna intresset kan vara av såväl nationell som regional och lokal
karaktär.
I 6 § 2 definieras vilka mark- och vattenområden som kan vara
av riksintresse. Vidare anges att ett formellt beslut krävs för att ett
område ska vara av riksintresse(se avsnitt 11.5.2). Processen inför
ett beslut om ett område av riksintresse behandlas i avsnitt 11.5.5.
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3 kap.
7 § MB
De intressen som anges i bestämmelsen motsvarar de som anges i
nuvarande 2 §.
Förslaget behandlas i avsnitt 12.3. Innebörden av bestämmelsen
är att stora mark- och vattenområden som inte alls eller endast
obetydligt är påverkade av exploateringsföretag eller andra ingrepp i
miljön kan vara av väsentligt allmänt intresse. Vid planering och
beslut om användningen av sådana områden ska det angivna intresset
så långt möjligt tillgodoses.
3 kap.
8 § MB
De intressen som anges i bestämmelsen motsvarar delvis de som
anges i nuvarande 3 §.
Förslaget behandlas i avsnitt 12.4. Liksom enligt nuvarande
3 kap. 3 § MB behandlas områden som är särskilt känsliga från
ekologisk synpunkt i den nu föreslagna bestämmelsen.
Samhällets utveckling har fört med sig ett ökat tryck på den
gröna infrastrukturen i såväl land- som vattenmiljöer. Exploateringar riskerar att leda till en ökad fragmentisering vilket i sin tur
påverkar ekosystemens funktion eftersom dessa behöver utrymme
för att utvecklas och kunna leverera tjänster. I förslaget förs det
därför in att även värdefulla strukturer kan vara av väsentligt allmänt intresse. Värdefulla strukturer för ekologiska samband kan
t.ex. vara områden av betydelse för grön infrastruktur.
Förslaget omfattar även områden som har betydelse för att
genomföra ett åtgärdsprogram enligt 5 kap. 4 § MB.
Ett åtgärdsprogram enligt 5 kap. 4 § MB är visserligen till sin
funktion en form av strategiskt planeringsdokument. Åtgärdsprogram enligt 5 kap. 4 § MB ska dock upprättas om det behövs för
att följa en miljökvalitetsnorm. Av 5 kap. 1 § miljöbalken framgår
att regeringen får för vissa geografiska områden eller för hela landet
meddela förskrifter om kvaliteten på mark, vatten, luft eller miljön
i övrigt. Åtgärdsprogramen får på så sätt en geografisk anknytning.
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Områden som har betydelse för att genomföra ett åtgärdsprogram enligt 5 kap. 4 § kan då t.ex. vara områden av betydelse för
åtgärder för förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön enligt 6 kap.
1 § förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön.
3 kap.
9 § MB
Paragrafen är ny.
Förslaget behandlas i avsnitt 12.5. Enligt förslaget kan markoch vattenområden som är särskilt lämpliga för anläggningar och
andra åtgärder avsedda att begränsa klimatpåverkan eller för klimatanpassningsåtgärder eller som i övrigt har betydelse för att anpassa
användningen av mark och vatten till ett förändrat klimat vara av
väsentligt allmänt intresse.
Den kommunala fysiska planeringen är ett viktigt redskap i
processen att planera samhället mer flexibelt för att kontinuerligt
kunna anpassas till ändrade klimatförhållanden. Klimatanpassning i
den fysiska planeringen handlar bland annat om att i nya planer
hantera frågor som rör lokalisering och utformning av verksamheter och bebyggelse, samt att ta ställning till behovet av skyddsåtgärder och att avsätta tillräckliga skyddsavstånd utifrån förväntade framtida klimatförhållanden. Det handlar också om att i
befintlig bebyggelse hantera exempelvis teknisk infrastruktur och
grönstruktur på ett strategiskt vis, för att möta ett klimat i förändring. Lagstiftningen sätter ramen för vad som går att reglera inom
den fysiska planeringen. Det bör påpekas att alla klimatanpassningsåtgärder inte kan styras eller regleras med hjälp av planinstrumenten i PBL (Klimatanpassning i fysisk planering – Vägledning
från länsstyrelserna 2012, s. 78).
Exempel kan vara områden som behövs för att anlägga översvämningskydd, områden som är lämpliga för lagring av koldioxid
eller områden som är olämpliga att bebygga med hänsyn till framtida översvämningsrisker.
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3 kap.
10 § MB
De intressen som anges i bestämmelsen motsvarar de som anges i
nuvarande 4 §. Förslaget behandlas i avsnitt 12.6. I förslagets första
stycke anges att mark- och vattenområden som har betydelse för
jord- och skogsbruk är av väsentligt allmänt intresse. Genom att
ange att områdena är av allmänt intresse ges grunden för att utifrån
paragrafen hävda jord- och skogsbrukets berättigade intressen i en
konkurrenssituation (jmf. prop. 1997/98:45, Del 2, s. 31).
Andra stycket motsvarar nuvarande 3 kap. 4 § andra stycket
MB. Genom kompletteringar i 3, 5 och 11 kap. PBL (se 11.4.4 och
12.4.2) ges länsstyrelsen en utökad möjlighet att utöva sin tillsyn
samt en ny ingripandegrund om kommunerna inte följer bestämmelserna om brukningsvärd jordbruksmark i den kommunala
planeringen enligt PBL.
3 kap.
11 § MB
De intressen som anges i bestämmelsen motsvarar de som anges i
nuvarande 5 § med vissa ändringar. Förslaget behandlas i avsnitt
12.7. Förslaget innebär att mark- och vattenområden som har
betydelse för renskötsel eller fiske eller vattenbruk kan vara av
väsentligt allmänt intresse. I förslagets andra mening kan områden
som har betydelse för renskötsel eller fiske även vara av riksintresse.
I nuvarande 3 kap. 5 § används begreppen ”rennäring” och
”yrkesfiske”. Enligt förslaget ersätts dessa begrepp med ”renskötsel”
och ”fiske”.
Liksom enligt nuvarande 3 kap. 5 § MB anser utredningen att
mark- och vattenområden som har betydelse för vattenbruk inte
kan vara av riksintresse (se avsnitt 12.7.3).
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3 kap.
12 § MB
De intressen som anges i bestämmelsen motsvarar de som anges i
nuvarande 6 §. Förslaget behandlas i avsnitt 12.8. Förslaget innebär
att mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har
betydelse på grund av sina naturvärden eller kulturvärden eller med
hänsyn till friluftslivet kan vara av väsentligt allmänt intresse och av
riksintresse. I bestämmelsens andra mening anges att behovet av
grönområden i tätorter och i närheten av tätorter ska särskilt
beaktas.
Att behovet av grönområden i tätorter och i närheten av tätorter
särskilt ska beaktas innebär att bestämmelsen även omfattar s.k.
gröna bälten och gröna kilar kring och i bebyggelsekoncentrationer
(se prop. 1997/98:45, Del 2 s. 32–33. Se även prop. 1985/86:3,
s. 63–64)
3 kap.
13 § MB
Paragrafen är ny.
Förslaget behandlas i avsnitt 12.9 och innebär att mark- och
vattenområden som har betydelse för dricksvattenförsörjningen
kan vara av väsentligt allmänt intresse. Ett område med en grundvattenförekomst av stor betydelse för dricksvattenförsörjningen
kan vara av riksintresse.
Dricksvattenförsörjningen är tillsammans med övrig livsmedelsförsörjning, infrastrukturen för elförsörjning, elektronisk kommunikation och betalningssystem, grundläggande förutsättningar för
samhällets funktionalitet. Ett bortfall eller en allvarlig störning i
den allmänna dricksvattenförsörjningen kan ensamt eller tillsammans med motsvarande händelser i andra verksamheter leda till att
en kris uppstår i samhället. Samtidigt är en fungerande allmän
dricksvattenförsörjning i sig en förutsättning för att kunna hantera
många andra kriser. Mot bakgrund härav är beredskapen att motstå
och hantera allvarliga störningar inom dricksvattenförsörjningen en
betydelsefull del av samhällets planeringsarbete i fråga om olyckor
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och kriser (se Kommittédirektiv En trygg dricksvattenförsörjning,
Dir. 2013:75, s. 2).
Genom kompletteringar i 3, 5 och 11 kap. PBL (se avsnitt
11.4.4) ges länsstyrelsen en utökad möjlighet att utöva sin tillsyn
samt en ny ingripandegrund om kommunernas beslut om att anta
detaljplaner kan antas innebära att ett väsentligt allmänt intresse för
dricksvattenförsörjningen inte så långt möjligt tillgodoses.
Här åsyftas såväl områden för pågående som för framtida dricksvattenförsörjning samt reservvattentäkter och områden för infiltration.
3 kap.
14 § MB
De intressen som anges i bestämmelsen motsvarar de som anges i
nuvarande 7 § med vissa ändringar. Förslaget behandlas i avsnitt
12.10. Förslaget innebär att mark- och vattenområden som innehåller värdefulla ämnen eller material kan vara av väsentligt allmänt
intresse och av riksintresse.
Av nuvarande 3 kap. 7 § MB andra stycket framgår att det är
områden som innehåller fyndigheter av ämnen eller material som
kan vara av riksintresse. I Miljöprocessutredningens slutbetänkande
uttalades (SOU 2009:45, s. 164) bl.a. att när det gäller ett sådant
exploateringsintresse som område av värdefulla ämnen eller
material är det själva fyndigheten som har varit begränsande för
vilka områden som kan föreslås. Av förarbetena och av paragrafens
andra stycke framgår att det inte enbart är de värdefulla ämnena
och mineralerna utan också möjligheterna att utvinna dessa som
ska skyddas. Miljöprocessutredningen föreslog i sitt slutbetänkande att paragrafens andra stycke bör ändras så att det framgår att
åtgärder inte får vidtas inom områden som innehåller ämnen eller
material av ifrågavarande slag om åtgärderna innebär att utvinningen påtagligt försvåras. SGU har under denna utrednings arbete
föreaslagit att begreppet fyndighet ska tas bort som begränsning av
vad som kan konstituera riksintresset.
Utredningen ansluter sig till Miljöprocessutredningens bedömning och anser således att uttrycket fyndigheter ska utgå ur bestämmelsen.
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3 kap.
15 § MB
De intressen som anges i bestämmelsen motsvarar de som anges i
nuvarande 8 §. Förslaget behandlas i avsnitt 12.11. Förslaget innebär
att mark- och vattenområden som är särskilt lämpliga för anläggningar för industriell produktion, energiproduktion, energidistribution, väg-, järnvägs-, luftfarts- och sjöfartskommunikation, elektronisk kommunikation, vattenförsörjning, avfallshantering eller
kärnavfallshantering kan vara av väsentligt allmänt intresse och av
riksintresse.
3 kap.
16 § MB
Paragrafen är ny.
Förslaget behandlas i avsnitt 12.12. Utredningen har även i sitt
delbetänkande Bostadsförsörjning och riksintressen (SOU 2014:59)
behandlat frågan om bostadsförsörjning i relation till riksintressesystemet. Förslaget innebär att mark- och vattenområden som är
särskilt lämpliga för bostadsförsörjning kan vara av väsentligt allmänt intresse.
3 kap.
17 § MB
Paragrafen är ny.
Förslaget behandlas i avsnitt 12.13. Förslaget innebär att markoch vattenområden som har särskild betydelse för näringslivsutveckling, forskning och innovation eller regional tillväxt kan vara
av väsentligt allmänt intresse.
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3 kap.
18 § MB
De intressen som anges i bestämmelsen motsvarar de som anges i
nuvarande 9 §. Förslaget behandlas i avsnitt 12.14. Förslaget innebär att mark- och vattenområden som har betydelse för totalförsvaret kan vara av väsentligt allmänt intresse. Ett område som
behövs för totalförsvarets anläggningar kan vara av riksintresse.
3 kap.
19 § MB
Paragrafen motsvarar nuvarande 10 §.
3 kap.
20 § MB
Paragrafen är ny.
Förslaget behandlas i avsnitt 11.7. Enligt förslaget införs en
bestämmelse i 3 kap MB med innebörd att regeringen eller den
myndighet regeringen bestämmer under vissa förutsättningar kan
besluta att ge företräde för ett väsentligt allmänt intresse före ett
riksintresse. Som villkor för beslutet anges att beslutet inte strider
mot bestämmelserna i 1 och 2 §§.
Enligt förslaget till ändring i 3 kap. MB kan ett område vara av
riksintresse om området i ett långsiktigt hushållningsperspektiv är
av stor nationell betydelse att bevara eller använda för ett visst
ändamål och regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer har beslutat att området är av riksintresse. Det är således
i grunden regeringen som har beslutat att ett område är av riksintresse, och enligt utredningens mening är det då rimligt i lagstiftningen föra in en uttrycklig möjlighet för regeringen att i särskilda
fall kunna besluta att ett väsentligt allmänt intresse ska ges företräde före ett riksintresse. Se vidare utredningens förslag till
ändring i 21 kap. 7 § MB.
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4 kap.
1§
Förslaget innebär att uttrycket påtaglig skada ersätts med tillgodose på motsvarande sätt som i 3 kap. Ändringen i andra stycket
är föranledd av förslaget till ny 3 kap. 3 §.
21 kap.
7 § MB
Paragrafen motsvarar nuvarande 7 § med tillägget att om mark- och
miljödomstolen finner att en verksamhet endast kan tillåtas enligt
3 kap. 20 § ska domstolen med eget yttrande överlämna frågan till
regeringen för prövning. Förslaget behandlas i avsnitt 11.7.

15.3

Förslag till ändring i plan- och bygglagen

3 kap.
4, 5, 10 §§
Förslagen föranleds av att utredningen föreslår att begreppet område av väsentligt allmänt intresse införs i 3 kap. miljöbalken.
Utredningen föreslår således att även väsentliga allmänna intressen
enligt 3 kap. MB ska redovisas i översiktsplanen och att kommunen
i planen ska visa hur den avser att tillgodose dessa intressen.
16 §
Det är kommunen som avgör avvägningar som enbart rör väsentliga allmänna intressen. Utredningens förslag innebär dock att det
av länsstyrelsens granskningsyttrande även ska framgå om planförslaget innebär att bestämmelserna om brukningsvärd jordbruksmark i 3 kap. 10 MB inte följs samt om förslaget inte så långt
möjligt tillgodoser ett väsentligt allmänt intresse för dricksvattenförsörjningen enligt 3 kap. 13 § MB.
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5 kap.
14 §
Förslaget föranleds av att utredningen föreslår att begreppet område av väsentligt allmänt intresse inför i 3 kap. miljöbalken. Utredningen föreslår således att länsstyrelsen under samrådet även särskilt ska verka för att väsentliga allmänna intressen enligt 3 kap.
MB tillgodoses.
22 §
Det är kommunen som avgör avvägningar som enbart rör väsentliga allmänna intressen, och frågan om kommunen tillgodoser ett
väsentligt allmänt intresse eller inte är inte grund för länsstyrelsens
prövning enligt 11 kap. 10 § PBL. Enligt utredningens mening bör
därför inte länsstyrelsen generellt åläggas att i sitt granskningsyttrande beröra frågor om tillgodoseende av väsentliga allmänna
intressen. Som framgår av avsnitten 11.4.4, 12.6.2 och 12.9
bedömer utredningen att länsstyrelsen bör få möjliget att ingripa
om t.ex. ett beslut att anta en detaljplan kan antas innebära bestämmelserna om brukningsvärd jordbruksmark i 3 kap. 10 MB inte
följs samt om förslaget inte så långt möjligt tillgodoser ett väsentligt allmänt intresse för dricksvattenförsörjningen enligt 3 kap. 13 §
MB. Utredningen föreslår därför att länsstyrelsens granskningsyttrande även ska behandla dessa frågor.
11 kap.
10 §
Förslaget innebär att länsstyrelsens prövningsgrunder utökas till att
även avse frågan om bestämmelserna om brukningsvärd jordbruksmark i 3 kap. 10 MB inte följs samt om förslaget inte så långt
möjligt tillgodoser ett väsentligt allmänt intresse för dricksvattenförsörjningen enligt 3 kap. 13 § MB.
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11 §
Förslaget är en följd av att utredningen föreslår att en ventil ska
införas i 3 kap. 20 § MB. Förslaget innebär att länsstyrelsen inte ska
upphäva kommunens beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser om länsstyrelsen finner att en
åtgärd kan tillåtas enligt 3 kap. 20 § miljöbalken.

15.4

Förslaget till förordning om ändring i
hushållningsförordningen

Utredningens förslag till ändringar i hushållningsförordningen
syftar till att i förordningen ge en mer samlad bild än i dag av hur
systemet för hushållning med mark- och vattenområden är avsett
att tillämpas. Tillämpningen av hushållningsbestämmelserna vid
planering och beslut enligt utredningens förslag kan översiktligt
beskrivas enligt följande.
I en sammanfattande redogörelse till kommunen minst en gång
under varje mandatperiod anger länsstyrelsen områden av väsentligt
allmänt intresse och av riksintresse enligt 3 och 4 kap MB enligt
Boverkets register. Redogörelsen kompletteras med eventuella
ytterligare områden som länsstyrelsen bedömer vara av väsentligt
allmänt intresse ur regionalt perspektiv.
Kommunen ska i sin översiktsplan redovisa sin bedömning av
hur skyldigheten att beakta områden av väsentligt allmänt intresse
och av riksintresse enligt 3 och 4 kap. miljöbalken kommer att tillgodoses. Kommunen kompletterar länsstyrelsens sammanfattande
redogörelse med eventuella ytterligare områden som kommunen
anser vara av väsentligt allmänt intresse ur lokalt perspektiv.
Länsstyrelsen ska vid samrådet verka för att dessa intressen tillgodoses och att bestämmelserna om brukningsvärd jordbruksmark
följs samt att ett väsentligt allmänt intresse för dricksvattenförsörjningen så långt möjligt tillgodoses.
Vid antagande av översiktsplan är det kommunen som avgör
avvägningar mellan olika mark- och vattenanvändningsintressen.
Länsstyrelsen ska i sitt granskningsyttrande som ska bifogas översiktsplanen ange om
1. ett riksintresse enligt 3 och 4 kap. MB inte tillgodoses
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2. bestämmelserna om brukningsvärd jordbruksmark inte följs och
om områden av väsentligt allmänt intresse för dricksvattenförsörjningen inte så långt möjligt tillgodoses.
Tillsammans med länsstyrelsens granskningsyttrande blir översiktsplanen vägledande för kommunens beslut om detaljplaner, områdesbestämmelser och bygglov. Vid sådana beslut avgör kommunen avvägningen mellan olika väsentliga allmänna intressen i markoch vattenanvändningen. Länsstyrelsen kan överpröva kommunens
beslut endast i de fall anledning föreligger enligt pkt 1 och 2 ovan.
Översiktsplanen blir också vägledande för tillämpningen av 3
och 4 kap MB vid beslut enligt övriga anknutna lagar. Om översiktsplanen inte redovisar riksintresset används det beslut som
finns i Boverkets register som underlag för tillämpningen.
Beslutande myndighet ska i sitt beslut alltid ange om den
prövade anläggningen, verksamheten eller åtgärden går att förena
med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och
vattenresurserna samt med den för området gällande kommunala
översiktsplanen, regionplanen eller beslutade havsplanen.
1§
Paragrafen ger en definition av sektorsmyndighet.
Ansvarsfördelning – 2–8 §§
I 2–6 §§ anges berörda myndigheters övergripande ansvar i systemet för hushållning med mark och vattenområden.
I nuvarande 1 § HushF anges att Boverket har uppsyn över hushållningen med mark- och vattenområden som omfattas av bestämmelserna i 4 kap. MB. För att förtydliga Boverkets ansvar att följa
utvecklingen anges nu i 3 § att Boverket har ett övergripande ansvar
för att bevaka hushållningen med mark- och vattenområden och
har ett särskilt ansvar för att bevaka hushållningen med de markoch vattenområden som omfattas av bestämmelserna i 4 kap. 1–7
och 10 §§ miljöbalken.
I 5 § ges länsstyrelsen ett bemyndigande att besluta enligt 3 kap.
20 § MB.
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I 7 § anges fördelningen av myndigheternas ansvar för de olika
intressena som anges i 3 kap. 7–18 §§ MB.
I 8 § anges att kommunen ansvarar för det väsentliga allmänna
intresset enligt 3 kap. 16 § MB för områden som är särskilt lämpliga
för bostadsförsörjning.
Underlag – 4,9, 10 §§
I 4 § anges att Boverket får ansvar för ett nationellt register över
områden av riksintresse och områden av väsentligt allmänt intresse
ur ett nationellt perspektiv med viss information om områdena.
Det ger tillgång till pålitlig information om områdena som bl.a. ska
användas som underlag för länsstyrelsernas sammanfattande redogörelser.
I 9 § anges att sektorsmyndigheterna, i den utsträckning de
bedömer det behövligt, ska lämna underlag om mark- och vattenområden som de bedömer vara av väsentligt allmänt intresse ur ett
nationellt perspektiv till Boverket och i vissa fall till Havs- och
vattenmyndigheten.
I 10 § anges att länsstyrelsen, i sin sammanfattande redogörelse
enligt 3 kap. 28 § PBL ska lämna uppgifter om
 områden av riksintresse och områden av väsentligt allmänt
intresse ur ett nationellt perspektiv som de centrala myndigheterna redovisat till Boverkets register
 områden som länsstyrelsen bedömer vara av väsentligt allmänt
intresse ur ett regionalt perspektiv
Exempel på områden enligt pkt 2 kan vara områden som har
betydelse för åtgärder för att nå miljökvalitetsmålen, för minskad
klimatpåverkan, för anpassningen till ett förändrat klimat, för
energiomställning, för naturvård, friluftsliv och kulturmiljövård
eller för att bevara grön infrastruktur.
Kommunen får genom den sammanfattande redogörelsen kunskap om de områden av riksintresse och av väsentligt allmänt intresse
ur nationell och regional synpunkt som ska redovisas i översiktsplanen. I översiktsplaneringen kompletteras kunskapen med områden som kommunen bedömer vara av väsentligt allmänt intresse ur
ett lokalt perspektiv, t.ex. områden för bostadsbebyggelse.
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Kriterier – 11 §
Eftersom det enligt utredningens förslag är regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer som beslutar att ett område
är av riksintresse anser utredningen att regeringen bör besluta om
särskilda kriterier för olika typer av områden som kan vara av
riksintresse enligt 3 kap. MB.
Beslut om område av riksintresse – 12-14 §§
Enligt nuvarande bestämmelser i 2 § HushF ska centrala myndigheter lämna uppgifter i skriftlig form till länsstyrelserna om områden
som myndigheterna bedömer vara av riksintresse enligt 3 kap. miljöbalken. Avsikten är att områdena ska behandlas i den kommunala
översiktsplaneringen och på så sätt förtydligas för att tjäna som
underlag vid beslut enligt anknutna lagar. I sådana beslut avgörs
slutligen frågan om området är av riksintresse. I utredningens utvärdering av tillämpningen av hushållningsbestämmelserna framkommer att denna process inte alltid bedrivs enligt lagstiftarens
intentioner, och utredningen konstaterar att det i dag uppfattas som
oklart om ett område är av riksintresse. Enligt nuvarande tillämpning
är det ingen myndighet som med rättsligt bindande verkan kan förklara ett område som varande av riksintresse. Sådant bemyndigande
saknas i lagstiftningen. Frågan om huruvida ett område är av riksintresse måste därför bedömas i ett enskilt ärende, t.ex. i en tillståndsprövning. Den prövande myndigheten kan i ärendet å ena
sidan underkänna ett tidigare beslut om riksintresse, å andra sidan
anse att ett visst område är av riksintresse, trots att ingen central
myndighet beslutat om detta tidigare. Det får också till följd att det
är svårt att få adekvat information om områden av riksintresse.
Utredningen föreslår därför att regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer ska besluta att ett område är av riksintresse och att beslutet ska föregås av en process som innefattar
dialog bl.a. med berörd kommun. För att ge kommunen större
möjligheter att hävda sina synpunkter i dialogen föreslår utredningen
vidare att sektorsmyndigheten i vissa fall ska ge regeringen möjlighet
att pröva ett förslag om att ett område är av riksintresse enligt 3 kap.
miljöbalken. Om en berörd kommun beträffande ett förslag till
område av riksintresse anser att kriterierna enligt 11 § inte är
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uppfyllda eller att underlaget enligt 12 § är bristfälligt kan kommunen begära att sektorsmyndigheten ger regeringen möjlighet att
pröva förslaget före myndighetens beslut.
Processen för beslut om områden av riksintresse kan beskrivas
enligt följande.
 Sektorsmyndigheterna ska, inom sina ansvarsområden, föreslå
områden som de bedömer vara av riksintresse enligt 3 kap. miljöbalken. Av underlaget ska framgå hur kriterierna enligt 11 § är
uppfyllda. Områdena ska vara avgränsade på karta. Beskrivningarna ska innehålla motiv för riksintressebedömningen och
beskrivning av de värden som riksintresset avser
 Respektive sektorsmyndighet lämnar uppgifter om områden som
de bedömer vara av riksintresse enligt ovan för samråd i skriftlig
form till Boverket samt till de länsstyrelser, regionala organ,
kommuner och de sektorsmyndigheter som är berörda.
 Om en berörd kommun beträffande ett förslag till område av
riksintresse anser att de av regeringen beslutade kriterierna inte är
uppfyllda eller att underlaget till förslaget är bristfälligt kan
kommunen begära att sektorsmyndigheten ger regeringen möjlighet att pröva förslaget före myndighetens beslut. Avsikten är inte
att regeringen ska avgöra ett stort antal beslut om riksintresseområden, utan är en möjlighet att i särskilda fall få en politisk
prövning till ledning för fortsatt arbete. Sektorsmyndigheten ska
alltså bifalla eller avslå kommunens begäran att ge regeringen
möjlighet att pröva förslaget före myndighetens beslut. Myndigheten modifierar sitt förslag med anledning av synpunkterna och
eventuell regeringsprövning och fattar beslut om områdets
avgränsning och beskrivning. De parter som har deltagit i samrådet ska underrättas om beslutet. Beslutet ska utan dröjsmål
lämnas till Boverket och Havs- och vattenmyndigheten i vissa fall.
Boverket för in beslutet i sitt register enligt 4 § hushållningsförordningen.
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Aktualitetsprövning – 15 §
Sektorsmyndigheten ska aktualitetspröva sina beslut om områden
av riksintresse minst en gång vart åttonde år eller vid behov. Beslut
om områden som inte längre bedöms vara av riksintresse ska upphävas. Uppgifter om aktualitetsprövade och upphävda beslut ska
meddelas till Boverket som för in uppgifterna i registret.
Länsstyrelsen ska påtala för sektorsmyndigheten om ett beslut
om ett område av riksintresse behöver ändras eller kompletteras.
Underlag vid tillämpningen – 16–18 §§
I 16 § beskrivs översiktsplanens roll vid tillämpningen av hushållningsbestämmelserna.
I 17 § anges att sektorsmyndighetens beslut ska användas som
underlag vid prövningen. I normalfallet har kommunen behandlat
riksintresset i översiktsplanen i överensstämmelse med sektorsmyndighetens beslut och planen kan användas som underlag i
enlighet med bestämmelsen i § 16. Om beslutet inte har behandlats
i översiktsplanen blir sektorsmyndighetens beslut vägledande för
prövningen.
18 § innehåller motsvarande bestämmelse som 5 § i nu gällande
hushållningsförordning.
Underrättelse till regeringen i vissa fall – 19 och 20 §§
Paragraferna motsvarar nuvarande 6 och 7 §§.

15.5

Förslaget till förordning om ändring i plan- och
byggförordningen

2 kap.
1§
Förslaget har behandlats i avsnitt 11.7. Under ett samråd om ett
förslag att anta, ändra eller upphäva planer enligt PBL ska länsstyrel-
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sen, enligt förslaget, inhämta Sametingets yttrande om planförslaget
rör renskötseln.
Syftet med tillägget är att tydliggöra och förstärka Sametingets
roll i den kommunala planeringen.
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Kommittédirektiv 2013:126

Hushållning med mark och vatten – områden av
riksintresse
Beslut vid regeringssammanträde den 19 december 2013
Sammanfattning
En särskild utredare får i uppgift att göra en översyn av 3 kap. miljöbalken och relevanta delar av 4 kap. miljöbalken. Utredaren ska
föreslå sådana ändringar som ger ett system för hushållning med
mark- och vattenområden och särskilt områden av riksintresse, som
är ändamålsenligt, anpassbart över tiden, fokuserat på väsentliga och
aktuella behov och som inte leder till onödiga inskränkningar i
användningen av mark- och vattenområden eller för planeringen av
hur områdena ska användas. Systemet ska vara rättssäkert, enkelt,
överskådligt och begripligt samt underlätta en enhetlig tillämpning i
hela landet.
Utredaren ska med förtur behandla frågan om bostadsförsörjning i relation till riksintressesystemet och utveckla ett system där
avvägningar kan göras mellan olika riksintressen och tillgodoseendet av bostadsförsörjningsbehovet. Överväganden och förslag i
förtursfrågan ska redovisas i ett delbetänkande men också ingå i
redovisningen av hela uppdraget. Beskrivningar och eventuella förslag i delredovisningen måste därför utformas så att de möjliggör för
utredaren att senare ge förslag som tar hänsyn till helheten och
andra aspekter än enbart bostadsförsörjningen.
Delbetänkandet ska redovisas senast den 15 augusti 2014. Uppdraget i sin helhet ska redovisas i ett slutbetänkande senast den
1 december 2015.
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Bakgrund
Hushållningsbestämmelserna har sitt ursprung i den fysiska riksplaneringen som inleddes på 1960-talet och som utformades som
en aktiv dialog mellan den lokala kommunala och den statliga
regionala och nationella nivån. Riksdagens riktlinjer för denna
riksplanering kodifierades 1987 i lagen (1987:12) om hushållning
med naturresurser m.m. (naturresurslagen) i samband med införandet av plan- och bygglagen (1987:10).
Ett av huvudsyftena med plan- och bygglagen var att ansvaret
för planeringen av mark och vatten skulle decentraliseras till kommunerna. Kraven på den kommunala översiktsplanen, som då infördes, och hänsyn till riksintressena var förutsättningar för denna
överföring av ansvar. Bestämmelserna om riksintressen fick därför
avgörande betydelse för ansvarsfördelningen mellan stat och kommun när det gäller planering och beslut om användningen av mark
och vatten. Översiktsplanen skulle vara arenan för dialogen mellan
staten och kommunen om avgränsningen och innebörden av riksintressena enligt 2 kap. naturresurslagen (nuvarande 3 kap. miljöbalken). Efter tio års tillämpning kom hushållningsbestämmelserna
i naturresurslagen att oförändrade föras in i 3 och 4 kap. miljöbalken som började gälla 1999.
Miljöbalkens hushållningsbestämmelser har stor betydelse i den
fysiska planeringen och vid tillståndsprövningen för olika verksamheter. De syftar till att främja en sådan användning av mark, vatten
och fysisk miljö i övrigt som innebär att en från ekologisk, social,
kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas. Med bestämmelserna ges mark- och vattenområden
som rymmer resurser, värden eller företeelser som är särskilt betydelsefulla i ett nationellt perspektiv ett skydd mot vissa åtgärder.
Det innebär att värdefulla miljöer kan bevaras och möjligheterna att
uppföra anläggningar som är viktiga för Sverige säkras.
De grundläggande bestämmelserna för hushållning med markoch vattenområden i 3 kap. miljöbalken och de särskilda bestämmelserna för hushållning med mark och vatten för vissa områden i
landet i 4 kap. miljöbalken innehåller bl.a. regler för områden av
riksintresse. I 3 kap. anges bl.a. att områden som är opåverkade så
långt som möjligt ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan påverka deras karaktär.
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För bägge slagen av riksintresseområden gäller, med vissa undantag i 4 kap., att de ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada
områdenas angivna värden, påtagligt försvåra viss verksamhet eller
utgöra hinder för vissa anläggningar. Undantagen i 4 kap. innebär
bl.a. att de bestämmelser som rör områden av särskild betydelse för
turism och friluftsliv, såsom kustområden, fjällområden och älvar,
inte utgör hinder för utvecklingen av befintliga tätorter eller av det
lokala näringslivet. Det finns inte några motsvarande undantag från
bestämmelserna i 3 kap.
För de områden som anges i 3 kap. och som inte är av riksintresse gäller att de så långt som möjligt ska skyddas mot vissa åtgärder. Det är fråga om åtgärder som kräver tillstånd enligt de lagar
som är knutna till hushållningsbestämmelserna. Pågående markanvändning berörs inte i andra fall än då det av olika skäl krävs
förnyade tillstånd för en viss verksamhet.
I samhällsplaneringen utgör hushållningsbestämmelserna en
grund för bedömningar av skilda intressen och anspråk när det
gäller mark- och vattenanvändningen samt vid prövning av mål och
ärenden enligt miljöbalken och enligt de lagar som hänvisar till
hushållningsbestämmelserna. I förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m. anges myndigheternas ansvar för hushållningen med naturresurser liksom för underlaget om riksintressen m.m. Boverket har uppsikt över hushållningen med de mark- och vattenområden som omfattas av 4 kap.
miljöbalken och ska verka för samordning av de statliga myndigheternas arbete med underlag för tillämpningen av 3 och 4 kap.
miljöbalken.
De myndigheter som särskilt anges i 2 § i förordningen ska,
efter samråd med bl.a. Boverket, lämna uppgifter till länsstyrelserna
om områden som myndigheten bedömer vara av riksintresse enligt
3 kap. miljöbalken. Länsstyrelsen har uppsikt inom länet över
hushållningen med mark- och vattenområden och ska enligt planoch bygglagen (2010:900) verka för att riksintressena tillgodoses i
den kommunala planläggningen. Enligt plan- och bygglagen ska
kommunen i sin översiktsplan redovisa riksintressen enligt 3 och
4 kap. miljöbalken. Länsstyrelsen ska upphäva en kommunal detaljplan som inte tillgodoser ett riksintresse. Riksintressebestämmelserna har alltså stor betydelse för den kommunala markanvändningsplaneringen.
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Behov av översyn av hushållningsbestämmelserna och särskilt
bestämmelserna om riksintresse
Det är viktigt att riksintressesystemet är ändamålsenligt utformat
och enkelt att tillämpa i den kommunala planeringen och vid tillståndsprövning. Det har riktats kritik mot bestämmelserna om
riksintresse och deras tillämpning. Den inverkan som regelverket
har på exempelvis den kommunala planprocessen och i infrastrukturplaneringen gör det angeläget med en översyn av riksintressesystemet.
Alltsedan naturresurslagen tillkom har det efterhand framförts
synpunkter på hur bestämmelserna om riksintresse tillämpas och
dessa synpunkter har blivit fler och mer artikulerade på senare tid.
Regeringen uppmärksammade tillämpningsproblem i propositionen Kommunal översiktsplanering enligt plan- och bygglagen,
m.m. (prop.1994/95:230 s. 54–59) och angav där sin syn på syftet
med tillämpningen.
Boverket har i ett antal rapporter och skrivelser pekat på problem
när det gäller tillämpningen av riksintressebestämmelserna och angett
att en översyn behövs. I rapporten Uppföljning av vissa bestämmelser
om hushållning med mark- och vattenområden (Regeringskansliets
dnr S2012/4038) har Boverket senast angett att tillämpningen av
riksintressebestämmelserna i flera avseenden inte är förenlig med
bestämmelsernas innehåll och syfte.
Länsstyrelserna anger i rapporten Arbetsmetoder och riktlinjer
för länsstyrelsernas arbete med planeringsunderlag (Regeringskansliets dnr S2012/918/PBB) i februari 2012 angett att det krävs
ett antal olika aktiviteter för att utveckla riksintressesystemet. Det
gäller bl.a. att tydliggöra riksintressesystemets funktion och att
klarlägga innebörden av vissa begrepp. Enligt rapporten finns det
också anledning att förtydliga betydelsen av riksintresseområdena i
4 kap. miljöbalken och att klarlägga hur de bestämmelserna bör
tillämpas.
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) menar i rapporten
Hantering av riksintressen (december 2011) att processerna med
att utse och beskriva riksintressen har havererat och att den punkt
har nåtts då systemet med riksintressen har slutat att fungera. SKL
anser att riksintressena måste hållas aktuella och beskrivas på ett
högkvalitativt sätt som går att använda i kommunernas planering.
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SKL anser vidare att det inte får gå inflation i antalet riksintresseområden eller i omfattningen av dem. SKL menar samtidigt att
riksintressen i grunden är en tillgång och att upplevelsen att de är
en belastning är något som behöver ändras. I rapporten presenterar
därför SKL flera förslag till hur systemet med riksintressen kan
fungera bättre. I en skrivelse till Socialdepartementet och Miljödepartementet i juni 2012 (dnr M2012/1720/Nm) hänvisar SKL till
denna rapport och framför att riksintressesystemet behöver ses
över.
Länsstyrelsen i Stockholms kom i april 2013 in med en skrivelse
till Socialdepartementet, Översyn av riksintressesystemet
(S2013/3084/PBB). Länsstyrelsen säger där att systemet inte fungerar optimalt och att detta leder till förseningar och ökade kostnader
eller stoppade planprocesser.
Miljöprocessutredningen (M2007:04) hade ett relativt begränsat
tilläggsuppdrag att utreda systemet med att utse områden av riksintresse enligt 3 kap. miljöbalken. Remissinstansernas synpunkter på
utredningens betänkande Områden av riksintresse och miljökonsekvensbeskrivningar (SOU 2009:45) visar ett brett spektrum av frågeställningar som är oklara (Regeringskansliets dnr M2009/140/R).
Det är uppenbart att många av de synpunkter som förts fram
om bristerna i riksintressesystemet är välgrundade. Det är otvetydigt så att flera viktiga uppgifter i riksintressesystemet inte längre
tillämpas på det sätt som avsågs. Det kan också konstateras att vissa
uppfattningar om en riktig tillämpning som tidigt etablerades inte
varit välgrundade och lett till att väsentliga delar av systemet inte
fungerar som de borde. Tillämpningen skiljer sig mellan olika myndigheter och kommuner och är långt ifrån likartad i landet.
Orsakerna till detta är flera. När naturresurslagen tillkom ansågs
det inte möjligt att i lagen precisera hur utfallet borde vara vid prövning av olika oförenliga intressen. Hushållningsbestämmelserna
utformades därför som allmänt hållna riktlinjer för sådana bedömningar. Den närmare innebörden av dessa riktlinjer utvecklas visserligen i lagens förarbeten men uttrycks inte på ett tydligt sätt i bestämmelserna. Detta har lett till ett i många fall brett tolknings- och
tillämpningsutrymme. Hushållningsbestämmelserna har dessutom
karaktären av en ramlagstiftning som omfattar ett flertal lagar.
Detta kan allmänt sett göra det svårt att skaffa sig en överblick över
det samlade lagkomplexet och hur detta ska tillämpas.
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Hushållningsbestämmelserna speglar de mark- och vattenanvändningsfrågor som var angelägna under den fysiska riksplaneringens tid och då naturresurslagen kom till för över tjugofem år
sedan. Några av de frågorna har inte utvecklats så som man på den
tiden antog och andra samhällsintressen har tillkommit. Förhållandena och formerna för planering och beslutsfattande har kommit
att ändras liksom uppfattningar och kunskaper om samhällsintressen och mark- och vattenanvändning. Samtidigt har de nya
generationerna planerare, beslutsfattare och tjänstemän inte samma
bakgrundskunskaper om systemet som de som var verksamma när
det etablerades.
Utformningen och tillämpningen av 3 kap. miljöbalken ger
bestämmelserna om riksintressen en stor tyngd. Den kommunala
planeringen påverkas av att något i kommunen är ett utpekat
riksintresse. Det ger de berörda samhällsintressena ett större skydd
för sina intresseområden än vad som gäller för andra intressen. Det
finns ett behov av en bredare översyn av miljöbalkens hushållningsbestämmelser och särskilt bestämmelserna om riksintressen liksom
av bestämmelsernas tillämpning. En sådan översyn bör omfatta samtliga bestämmelser i 3 kap. miljöbalken.
Frågan om i vilken utsträckning riksintressebestämmelserna i
3 kap. miljöbalken innebär ett betydande hinder för angeläget bostadsbyggande, och vilka avvägningar som kan göras mellan olika riksintressen och bostadsförsörjningsbehovet, bör behandlas i särskild
ordning.
Utredarens uppdrag
Uppdraget att se över hushållningsbestämmelserna
Utredaren ska göra en genomgripande översyn av 3 kap. miljöbalken
med en analys av de brister som systemet har och en bedömning av
hur dessa brister kan åtgärdas så att systemet för hushållning med
mark och vatten motsvarar såväl lagstiftarens intentioner som dagens
krav. Utredaren ska vidare lämna förslag till lösningar. Dessa kan inbegripa väsentliga ändringar i miljöbalkens bestämmelser så att de
på ett bättre sätt än i dag uppfyller syftet med det avsedda systemet
för att ta till vara vissa nationellt viktiga intressen.
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Utredaren bör sträva efter att finna lösningar som ger ett system
för hushållning med mark och vatten som är ändamålsenligt och
fokuserat på väsentliga och aktuella skyddsbehov och som tar hänsyn till samhällets övriga behov. Systemet ska fungera så att det
uppnår syftet utan onödigt stora hinder för annan användning av
mark och vatten eller inskränkningar för samhällsutvecklingen.
Systemet bör vara klart och tydligt utformat. Det bör präglas av
enkelhet, tydlighet, överskådlighet och begripliga begrepp som gör
besluten rättssäkra. Det ska vara lätt att tillämpa på ett sätt som är
likartat i hela landet och för de olika intressena. Systemet ska ha en
sådan anpassbarhet att ändrade behov ska kunna tillgodoses utan
alltför omfattande regeländringar. Systemet bör även vara anpassat
efter de behov och krav som följer av EU-lagstiftning eller internationell lagstiftning och internationella överenskommelser.
I uppdraget ingår inte att föreslå nya eller ändrade konkreta geografiska områden eller avgränsningar för de områden som hittills
bedömts vara av riksintresse. Däremot bör utredaren generellt
bedöma vilka samhällsintressen som bör omfattas av bestämmelserna för god hushållning i 3 kap. miljöbalken, vilka slags områden
som bör avses och även hur detta skydd bör utformas.
När det gäller 4 kap. miljöbalken ingår inte i uppdraget någon
översyn av de riksintresseområden som riksdagen beslutat enligt
2-6 §§. Utredaren ska däremot studera på vilket sätt bestämmelserna
tillämpas och om det finns oklarheter i tillämpningen som kan
minskas eller klarläggas i ljuset av de förslag som ges för 3 kap. Syftet
med detta är att skapa så stor samstämmighet som möjligt i
tillämpningen av hushållningsbestämmelserna. En översyn av bestämmelserna i 4 kap. 7–9 §§ ingår inte i det uppdraget.
Utredaren ska särskilt
 utvärdera hur bestämmelserna i 3 kap. miljöbalken och i förordningen om hushållning med mark- och vattenområden tillämpas
i fråga om utpekande och angivande av områden liksom hur
dessa bestämmelser och bestämmelserna i 4 kap. miljöbalken
tillämpas i mål och ärenden liksom i planering och beslut enligt
plan- och bygglagen och annan relevant lagstiftning,
 identifiera och analysera bristerna i denna tillämpning och bedöma
i vilken utsträckning dessa beror på lagreglernas utformning eller
på deras tillämpning,
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 överväga de förändringar i 3 kap. miljöbalken som är nödvändiga
och bedöma om dessa går att göra med bestämmelsernas nuvarande struktur och utformning eller om en annan lösning är
mer lämplig,
 analysera behovet av förändringar av såväl synsätt som terminologi när det gäller angivandet av intressen och deras områden
liksom av åtgärder och verksamheter som kan skada de angivna
intressena och områdena i syfte att skapa bättre ändamålsenlighet och tydlighet,
 föreslå sådana ändringar i 3 kap. miljöbalken och förordningen
om hushållning med mark- och vattenområden samt annan
eventuell följdlagstiftning som kan lösa problemen och som ger
ett system för hushållning med regionalt och nationellt betydelsefulla områden som uppfyller kraven att vara ändamålsenligt, rättssäkert och inriktat på såväl långsiktiga som aktuella
behov.
Uppdraget att utvärdera 3 kap. miljöbalken
Som nu angetts innehåller 3 kap. miljöbalken bestämmelser av olika
karaktär. Det är tydligt att de olika bestämmelserna tillämpas på ett
mycket olikartat sätt och att några, som 2–4 §§, knappast tillämpas
alls.
Det finns därför skäl att överväga om det är lämpligt med så
olikartade bestämmelser och om det finns behov av en större enhetlighet i synen på skydd av områden liksom på formerna för
detta. Frågan är om det finns skäl till krav på starkare tillämpning
av 3 kap. 2 och 3 §§ och om de skyddsbehoven hänger samman
sinsemellan eller med ytterligare skyddsbehov av annat slag, exempelvis på grund av klimatförändringar. Det kan även finnas andra
samhällsbehov som skulle behöva ett skydd i enlighet med 3 kap.
Behovet av skydd av dricksvattentäkter har lyfts fram och också till
del behandlats av Miljöprocessutredningen.
De samhällsintressen som anges har väsentligt olika karaktär. Å
ena sidan finns de samhällsintressen som avser en långsiktigt god
hushållning av tillgångar som jord- och skogsmark och områden
med stora natur-, kultur- eller friluftslivsvärden som ska skyddas
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mot skadlig exploatering. Å andra sidan finns de intressen som
grundas på värdet av områden just för utnyttjande och exploatering. Frågan är om olika intressen kan tillgodoses med samma slags
bestämmelser eller om bevarandeintressena respektive exploateringsintressena behöver regleras på olika sätt.
De olika områden som är angivna på grund av sina natur-,
kultur- eller friluftslivsvärden kan ofta innefatta samtliga eller några
av dessa värden och frågan kan ställas om det finns skäl att komplettera uppdelningen på dessa olika värden med möjligheten att
göra en samlad bedömning av landskapets natur-, kultur- och friluftsvärden. Detta skulle vara i linje med intentionerna i Europeiska
landskapskonventionen. Frågan är vidare om dessa hushållningsbestämmelser enbart ska vara inriktade på skyddsaspekten eller om
de även ska kunna innefatta möjligheten att utveckla områdenas
natur-, kultur- eller friluftsvärden och därigenom utnyttja den
potential som dessa områden har.
En väsentlig fråga i detta sammanhang är vidare kopplingen
mellan hushållningsbestämmelserna och andra bestämmelser enligt
vilka dessa intressen kan ges ett långsiktigt och rättsligt bindande
skydd, t.ex. bestämmelserna om skydd av områden i 7 kap. miljöbalken.
Utredaren ska särskilt
 bedöma om tillämpningen av de olika bestämmelserna i 3 kap.
miljöbalken och verksamheternas och intressenas olika karaktär
ger skäl till större enhetlighet eller andra ändringar som bättre
tillgodoser skyddsbehoven,
 bedöma om tillämpningen av 3 kap. 2 och 3 §§ motsvarar
behoven och föreslå lösningar som tillgodoser dessa behov samt
överväga om, och i så fall hur, regleringen enligt bestämmelserna
även bör innefatta andra väsentliga skyddsbehov,
 bedöma om alla de intressena som anges i 3 kap. fortfarande är i
behov av reglering och i vilken utsträckning det finns andra
samhällsintressen som är i behov av att regleras med stöd av
bestämmelserna i 3 kap. miljöbalken,
 analysera om det finns behov av att uttrycka bestämmelserna
avseende bevarandeintressena respektive användningsintressena
på olika sätt,
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 bedöma om det finns skäl att komplettera skyddet av bevarandeintressena enligt 3 kap. 6 § och eventuellt även 2 och 3 §§, med
möjlighet till en mer samlad form som även innefattar de utvecklingsmöjligheter områdena innehåller,
 analysera och redovisa om och hur områden som bedöms vara av
riksintresse kan ges ett långsiktigt rättsligt skydd genom bestämmelserna i andra delar av miljöbalken eller andra relevanta lagar,
och
 ta hänsyn till totalförsvarets långsiktiga behov och den särställning som totalförsvaret har i riksintressesystemet genom dess
företrädesrätt vid konkurrerande riksintressen.
Uppdraget att utvärdera områden av riksintressen
Det behövs en bedömning av vilka behov som finns av det skydd
som ett riksintresse ger för de områden som i dag är angivna som
riksintresseområden. Det bör analyseras i vilken grad andra former
av rättsligt skydd kan vara lämpligt för att täcka behoven.
Vid införandet av naturresurslagen förutsattes en välinformerad
dialog mellan centrala myndigheter och länsstyrelser i syfte att åstadkomma en på flera nivåer väl förankrad angivelse av staten av riksintresseområden. I naturresurslagen och plan- och bygglagen förutsattes det även en dialog mellan länsstyrelsen som förmedlaren av de
statliga intressena i översiktsplaneringen och kommunen. Dessa
dialoger sker numera mestadels i form av centrala myndigheters
utpekande av riksintresseområden. De områden som de centrala
myndigheterna pekar ut behandlas därefter i en översiktsplaneprocess
där antagandet sker på en demokratisk grund.
Kommunerna har rätt att själva göra en bedömning av hur riksintresset ska anges eller tillgodoses. För de utpekade områdena ges i
flera fall inte något tillämpbart underlag för ändamålsenliga bedömningar av behovet att ge området en status av riksintresse.
Eftersom dessa lagbestämmelser är viktiga vid beslut om användningen av mark och vatten är det angeläget att de är tydliga och uttömmande. Utredaren bör bedöma vilken påverkan riksintresseklassificeringen har haft i prövningen av olika mål och ärenden och
om det har varit till fördelar eller nackdelar för olika intressen.
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Det finns även skäl att bedöma vilka samhällsintressen som bör
omfattas av möjligheten att peka ut områden av nationell betydelse
enligt riksintresseregleringen. Behovet av ett starkare skydd av
brukningsvärd jordbruksmark har exempelvis påtalats vid ett flertal
tillfällen. Detsamma gäller dricksvattentäkter. Även andra intressen
kan komma i fråga.
Utredaren ska särskilt
 analysera tillämpningen av 3 kap. 5–9 §§ miljöbalken bl.a. med
avseende på skillnader i områdenas betydelse i ett regionalt eller
nationellt perspektiv och överväga sätt att förbättra den,
 bedöma vilket reellt behov som i dag finns för de riksintressen
som anges i 3 kap. och bedöma hur väl dagens områden av riksintresse motsvarar detta behov,
 analysera frågan om huruvida ett område som är av riksintresse
kan upphöra att vara det, t.ex. till följd av att området getts ett
rättsligt bindande skydd,
 bedöma om det finns andra slags verksamheter eller anläggningar för vilka områden bör kunna omfattas av bestämmelserna
om riksintresse;
 bedöma hur en riksintresseklassificering har påverkat möjligheterna att utveckla olika typer av verksamheter i det aktuella
området,
 ange vilket ansvar och vilka uppgifter som de berörda aktörerna
(centrala myndigheter, länsstyrelser och kommuner) bör ha för
att systemet ska fungera väl och vara anpassat till aktörernas
uppgifter och roller,
 ange vilket underlag som bör krävas för ett utpekande av ett
område av riksintresse och vilka kriterier som bör vara uppfyllda, och
 närmare precisera rekvisit för de åtgärder som bör respektive
inte bör vara tillåtna inom de områden som omfattas av hushållningsbestämmelserna.
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Uppdraget att särskilt redovisa förslag i fråga om hinder för angeläget
bostadsbyggande
Regeringen har i propositionen En tydligare lag om kommunernas
bostadsförsörjningsansvar (prop. 2012/13:178) bl.a. föreslagit ändringar i lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjning. I
propositionen föreslås vidare förändringar i plan- och bygglagen,
bl.a. att det i 2 kap. 3 § införs en särskild bestämmelse som anger att
planläggning ska främja bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet.
Mot bakgrund av de rapporter och övrigt material som finns
beträffande riksintressesystemets påverkan på bostadsbyggandet är
det särskilt viktigt att utredningen med förtur behandlar frågan om
bostadsförsörjning i relation till riksintressesystemet.
Utredaren ska särskilt
 studera i vilken omfattning områden av riksintresse enligt 3 kap.
miljöbalken utgör ett betydande hinder för angeläget ökat
bostadsbyggande i områden med bostadsbrist och skälen till detta,
 utifrån denna bedömning föreslå hur sådana hinder kan begränsas
utan att väsentliga skyddsbehov skadas på kort och lång sikt,
 utveckla ett system där avvägningar kan göras mellan å ena sidan
olika riksintressen och å andra sidan tillgodoseendet av bostadsförsörjningsbehovet,
 undersöka behovet av och lämpligheten i att låta bostadsförsörjningen kunna omfattas av bestämmelserna om riksintresse, och
 föreslå lämpliga förändringar och lämna de författningsförslag
som behövs.
Denna fråga ska behandlas med förtur och redovisas i ett delbetänkande. Frågan ska också ingå i redovisningen av hela uppdraget.
Beskrivningar och eventuella förslag i delredovisningen måste därför utformas så att de möjliggör för utredaren att i slutredovisningen ge förslag som tar hänsyn till helheten och andra aspekter
än enbart bostadsförsörjningen.
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Konsekvensbeskrivningar
Enligt 14–15 a §§ kommittéförordningen (1998:1474) ska konsekvenser i olika avseenden av utredningsförslag beräknas och redovisas. Utredaren ska särskilt uppmärksamma de ekonomiska konsekvenserna för staten, kommuner, företag och enskilda samt bedöma
de samhällsekonomiska konsekvenserna av förslagen. Vid eventuella
statsfinansiella kosekvenser ska utredaren föreslå finansiering.
Samråd och redovisning av uppdraget
Utredaren ska samråda med de myndigheter som har uppgifter
gällande 3 och 4 kap. miljöbalken, med länsstyrelser och kommuner
samt med Sveriges Kommuner och Landsting. Utredaren ska också
samråda med den parlamentariska kommittén om regional planering
och bostadsförsörjning (dir. 2013:78). Utredaren ska följa Miljömålsberedningens arbete och ta del av Riksrevisionens arbete med
granskning av statens hantering av riksintressen. Utredaren ska ta del
av Statens jordbruksverks arbete med uppdraget att utvärdera tillämpningen av den lagstiftning som reglerar när jordbruksmark får tas i
anspråk för bebyggelse eller anläggningar liksom av övrigt underlag
av värde för uppdraget.
I förtursfrågan ska uppdraget redovisas i ett delbetänkande senast
den 15 augusti 2014. Uppdraget i sin helhet ska redovisas i ett slutbetänkande senast den 1 december 2015. Redovisningarna ska lämnas
till regeringen (Miljödepartementet).
(Miljödepartementet)
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1972 års riktlinjer för den fysiska
riksplaneringen

De riktlinjer som riksdagen tog ställning till anges i prop. 1972:111,
bilaga 2, s. 140–174. Här redovisas den sammanfattning av riktlinjerna för respektive verksamhet och underlagsmaterial vid programskedets inledning som redovisades i prop. 1975/76:1, s. 18–94.

Riktlinjer som avser planeringen för vissa verksamheter
Jordbruk
Enligt de fastlagda riktlinjerna är det angeläget att jordbruket ägnas
stor uppmärksamhet i den fysiska riksplaneringen med hänsyn till
dess stora samhällsekonomiska betydelse liksom dess betydelse för
miljön. All möjlig hänsyn bör tas till denna närings intressen. Jordbrukets företrädare bör få medverka i planeringsarbetet och samråd
bör påbörjas så tidigt som möjligt i det kommunala planeringsarbetet.
I riktlinjerna understryks vidare att den snabba strukturomvandlingen inom jordbruket bör ske med hänsynstagande till
andra berörda intressen som friluftsliv och fritidsbebyggelse. Vid
konflikt mellan jordbruksintressen och tätortsutbyggnad bör högvärdig jordbruksmark inte tas i anspråk för tätbebyggelseändamål
om en från samhällsbyggandets synpunkt likvärdig lösning kan
åstadkommas på annan för jordbruket mindre värdefull mark.
Som vägledning för kommunernas programarbete fanns en översiktlig gradering av åkermarkens ekonomiska avkastningsvärde. I
flera län har lantbruksnämnderna kompletterat detta material.
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Skogsbruk
Skogsbruket bör enligt de fastlagda riktlinjerna ägnas stor uppmärksamhet i den fysiska riksplaneringen. All möjlig hänsyn bör
tas till denna närings intressen. Restriktioner för skogsbruket bör
emellertid kunna bestämmas med hänsyn bl.a. till behovet av goda
rekreationsmöjligheter och till vetenskapliga intressen. Skogsbrukets företrädare bör få medverka i planeringsarbetet på ett tidigt
stadium.
I riktlinjerna understryks behovet av planmässiga avvägningar i
fråga om skogsmarkens användning med avseende på bl.a. skogsbrukets, friluftslivets och fritidsbebyggelsens utveckling. Gradering
av skogsmarken och samråd mellan skogsbrukets företrädare och
planerande myndigheter bör ge underlag för sådana avvägningar.
Till grund för programarbetet fanns klassificeringar på riks- och
på länsnivå av skogsmarken i olika intresseområden, baserade på
bedömningar av bl. a. markens produktionsförmåga och läge. Länsredovisningen är gjord i tre klasser, där klass 1 innebär skogsmark i
länet av störst intresse från skogsproduktionssynpunkt.
Fiske
Enligt de fastlagda riktlinjerna för hushållning med mark och vatten
bör all möjlig hänsyn tas till de areella näringarna. Det är angeläget
att det material som belyser fiskets förutsättningar och konfliktrisker sett från fiskets synpunkt kompletteras och förfinas för att
bl.a. skapa bättre kunskapsunderlag vid bedömningar av lokaliseringsplatser för miljöstörande industri.
Som underlag för programarbetet har funnits dels en översiktlig
redovisning av för yrkesfisket värdefulla vattenområden längs landets
kuster, dels en inventering av betydelsefulla fritidsfiskevatten.
Renskötsel
Enligt de fastlagda riktlinjerna bör all möjlig hänsyn tas till de areella
näringarna. Utvecklingen inom fjällområdet med bl.a. ökande turism
bör styras i en sådan riktning att samiska intressen inte skadas och
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helst på ett sådant sätt att samerna själva får del i utvecklingens
positiva sidor.
Företrädare för rennäringen och den statliga administrationen
på området bör få medverka i planeringsarbetet redan på förberedelsestadiet.
Till grund för programarbetet fanns för vissa delar av Västerbottens län planverkets provinventeringar av rennäringens markanvändning.
Rörligt friluftsliv
Enligt de fastlagda riktlinjerna bör det långsiktiga samhällsintresset
att bevara en god miljö och ställa tillräckliga rekreationsmöjligheter
till de många människornas förfogande väga tungt i förhållande till
kortsiktiga och enskilda intressen. Det är angeläget att för friluftslivet värdefulla områden skyddas och att se till att inte kuster och
stränder undandras allmänt utnyttjande genom privat bebyggelse.
Det är också viktigt att tillräckliga arealer avsätts för t.ex. campingplatser och stugbyar i attraktiva lägen, speciellt i närheten av storstäderna.
Som underlag för programarbetet fanns statens naturvårdsverks
redovisning Områden för friluftsliv och vetenskapligt kulturell
naturvård (Förarbeten för fysisk riksplanering, underlagsmaterial
nr 19). I redovisningen anges cirka 160 områden i landet vara av
riksintresse för det rörliga friluftslivet. I prop. 1972:111 framhålls
att redovisningen inte gör anspråk på fullständighet eller slutgiltighet utan bör ses som en första sammanställning som efterhand ska
kompletteras genom medverkan från bl. a. länsstyrelser och kommuner.
Utöver vad som redovisas i det följande, äger i stor utsträckning
vad som sägs om vetenskaplig naturvård i avsnitt 7.6 giltighet även
beträffande rörligt friluftsliv. I avsnittet om skogsbruk behandlas
också vissa friluftslivsfrågor.
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Vetenskaplig naturvård
Naturvårdens intressen bör enligt de fastlagda riktlinjerna tillmätas
stor tyngd som restriktion vid planering av andra verksamheters
markanvändning, bl.a. därför att de värden som naturvården representerar inte kan återskapas eller ersättas om de en gång förstörs.
Vid konflikter mellan naturvårdens krav på orörda områden och
friluftslivets krav på områden tillgängliga för allmänheten måste
naturvårdens intressen ibland ges prioritet och restriktioner läggas
på friluftslivet. I vissa fall kan också restriktioner för de areella
näringarna behövas med hänsyn till vetenskapliga naturvårdsintressen. Enligt riktlinjerna är det angeläget att värdefulla naturområden snarast ges ett sådant skydd att deras naturvärden inte går
förlorade.
Som underlag för programarbetet fanns statens naturvårdsverks
redovisning Områden för friluftsliv och vetenskapligt kulturell
naturvård (Förarbeten för fysisk riksplanering, underlagsmaterial
nr 19). I redovisningen anges drygt 600 områden i landet vara av
riksintresse för den vetenskapliga naturvården. I prop. 1972:111
underströks att denna redovisning ska ses som en anvisning om var
naturvårdsintressena bör tillmätas särskild vikt i den regionala och
kommunala planeringen. I planeringen bör klarläggas vilka restriktioner som kan bli aktuella för andra verksamheter. Ytterligare
inventeringar och utredningar krävs i många områden för att närmare klarlägga naturvårdsintressena.
Kulturminnesvård
Enligt de fastlagda riktlinjerna bör kulturminnesvårdens intressen
tillmätas stor tyngd som restriktion vid planering av andra verksamheters markanvändning, bl.a. därför att de representerar värden
som inte kan återskapas eller ersättas om de en gång förstörts.
Kulturminnesvården bör integreras mer än tidigare i den övriga
samhällsplaneringen.
Som underlag för programarbetet fanns riksantikvarieämbetets
redovisning Miljöer och större områden av betydelse för kulturminnesvården (Förarbeten för fysisk riksplanering, underlagsmaterial nr 23). Redovisningen omfattar cirka 850 miljöer av riksintresse, drygt 1 000 miljöer av regionalt intresse och cirka 100 s.k.
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större områden av betydelse för kulturminnesvården. I prop.
1972:1I1 betonas att de angivna områdena i första hand utgör
anvisningar om var kulturminnesvårdens intressen bör tillmätas
särskild vikt i den regionala och lokala planeringen. Det anges att
kompletterande inventeringar och utredningar behöver genomföras
i en del områden.
Fritidsbebyggelse
De fastlagda riktlinjerna innebär att fritidsbebyggelsen bör utvecklas i mer planmässiga former än tidigare. En planläggning av fritidsbebyggelsen anses speciellt angelägen för kusterna och de större
insjöarnas strandområden. Det understryks att fortsatt fritidsbebyggelse bör förläggas så att den inte inkräktar på stränder som
är av värde för friluftslivet. I områden där konkurrensen om marken
är stor, är tätare former av bebyggelse att föredra med hänsyn bl.a.
till det rörliga friluftslivet, medan spridd fritidsbebyggelse i form av
enstaka hus eller mindre husgrupper i andra delar av landet fortfarande är en lämplig form av fritidsboende.
I rapporten (SOU 1971:75) Hushållning med mark och vatten
betecknas vissa sjörika områden i inlandet som utvecklingsområden
för fritidsbebyggelse, nämligen områden i Dalsland, Bergslagen,
Södermanland, Östergötland och norra Kalmar län samt småländska
höglandet. I dessa områden är en aktiv utvecklingsplanering för
fritidsbebyggelse angelägen. I vissa andra områden i inlandet –
Ringsjöområdet i Skåne, Bolmenområdet, områden kring tätorter
vid Mälaren och Hjälmaren, kring Vänern, vid Vätterns stränder
omkring Motala och Jönköping samt vid Storsjön och Siljan – är
utnyttjandet för fritidsbebyggelse redan stort. Försiktighet bör
därför iakttas beträffande fortsatt markupplåtelse för fritidsbebyggelse inom dessa områden.
Industri
De fastlagda riktlinjerna innebär att de obrutna kusterna helt bör
undantas från lokalisering av s.k. miljöstörande industri. Vid de
högexploaterade kusterna bör miljöstörande industri inte tillåtas
annat än i anslutning till redan befintlig industri. Industrilokalise-
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ring till övriga kustområden torde enligt riktlinjerna på många
ställen kunna ske utan större konflikter med naturvårds- och
rekreationsintressen. Vidare ska möjligheterna till inlandslokalisering alltid beaktas.
Från kraftföretagens samarbetsorgan. Centrala driftledningen
(CDL), förelåg förslag om att kärnkraftverk före år 1990 skulle
byggas vid Brodalen i Lysekils kommun, vid Tunaberg i Nyköpings
kommun och i Haninge kommun. Ytterligare ett femtontal platser
vid kusterna har av CDL angivits som lämpliga lokaliseringsplatser
för kärnkraftverk. En särskild utredning hade inletts om möjligheterna att förlägga kärnkraftverk i inlandet.
Vid de högexploaterade kusterna bör mark för de i den fysiska
riksplaneringen aktuella typerna av industrier reserveras i Lysekil,
Stenungsund, Värö, Karlshamn, Norrköping, Nyköping-Oxelösund och Nynäshamn. I Landskrona bör mark för djuphamnskrävande men ej miljöstörande industri reserveras. När det gäller
övrig kust bör i Norrland industriresurser reserveras i anslutning
till befintliga tätorter i syfte att behålla stor handlingsfrihet för
eventuella framtida lokaliseringar.
Energiförsörjning
Enligt de fastlagda riktlinjerna ska kärnkraftutbyggnaden i avvaktan
på resultaten av olika utredningar begränsas till Värö, Barsebäck,
Simpevarp och Forsmark. Detta ställer krav på markreservationer i
dessa områden.
De fastlagda riktlinjerna omfattar vidare norra Sveriges huvudälvar och deras källflöden. De outbyggda huvudälvarna i övre Norrland, dvs. Torne älv, Kalix älv, Pite älv och Vindelälven bör enligt
riktlinjerna helt undantas från utbyggnad. Opåverkade källflöden
till de övriga huvudälvarna, dvs. Lule älv, Skellefte älv, Umeälven
och Ångermanälven bör vidare bevaras outbyggda.
Kommunikationer
Några särskilda riktlinjer för väg-, järnvägs- och sjötransporternas
behandling har inte förelegat. Riksdagen har emellertid uttalat (CU
1973:11, rskr 1973:119) att frågan om en förbättrad planering av
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flygplatsernas lokalisering borde behandlas inom ramen för den
fysiska riksplaneringens fullföljande. Mot bakgrund härav anmodade Kungl. Maj:t i skrivelse den 11 maj 1973 länsstyrelserna att vid
överläggningar med kommunerna och vid redovisningar av de
kommunala programmen belysa konsekvenserna för kommunernas
del av önskemål beträffande lokaliseringar av och markreservationer för flygplatser. Därvid skulle även beaktas de bedömningar
av flygplatsers lokalisering och funktion som görs inom ramen för
den regionala trafikplaneringen.
Försvar
De fastlagda riktlinjerna innebär att berörda försvarsmyndigheter
bör ges möjlighet att på ett tidigt stadium delta i den fysiska riksplaneringen. De militära myndigheterna har getts i uppdrag av
Kungl. Maj:t att samråda med länsstyrelserna om lågflygningsområdenas lokalisering och lågflygningsövningarnas tidsförläggning.

Geografiskt orienterade riktlinjer
Inledning
I prop. 1972:111, bil. 2 (s 162) anförs att de områdesanknutna riktlinjerna utgår från de allmänna riktlinjerna för hushållningen med
mark och vallen och bara avser de delar av landet där konkurrensen
om de fysiska resurserna redan är eller inom en snar framtid kan
väntas bli särskilt framträdande och där överregionala aspekter har
särskild vikt.
De områdesanknutna riktlinjerna är av två slag. För del första
har avgränsats områden vilkas vetenskapliga och rekreativa värden
från rikssynpunkt bedöms vara av sådan art att större miljöförändringar inte bör få komma till stånd. För det andra anges vissa riktlinjer för lokalisering av den i den fysiska riksplaneringen behandlade industrin. Det första slaget av riktlinjer angavs av chefen för
civildepartementet som grundläggande för hushållningen med våra
naturresurser. De ska gälla som långsiktiga riktlinjer för naturresurshushållningen och bör till sina huvuddrag inte frångås utan
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att synnerliga skäl föreligger. Dessa riktlinjer gäller för kusterna,
Öland och Gotland, fjällvärlden, huvudälvarnas dalgångar och vissa
andra inlandsområden.
Kusterna
Landets havskust indelas i riktlinjerna i tre kategorier – s.k. obrutna
kuster, högexploaterade kuster samt övriga kuster.
De obrutna kusterna bör helt undantas från lokalisering av
resurskrävande och miljöstörande industri. De bör vidare disponeras så alt ett allsidigt utnyttjande för fritidsändamål blir möjligt och
så att bl. a. vetenskapliga naturvärden skyddas. Återhållsamhet bör
iakttas med att tillåta lokalisering av enskild fritidsbebyggelse.
Vid de högexploaterade kusterna bör etablering av resurskrävande och miljöstörande industri inte tillåtas annat än i anslutning till områden där sådan industri redan förekommer. Mark för
dessa typer av industri bör vid de högexploaterade kusterna reserveras i anslutning till Lysekil, Stenungsund, Värö, Karlshamn.
Norrköping, Nyköping-Oxelösund och Nynäshamn. I dessa områden bör också kompletterande recipientundersökningar utföras.
Lokalisering till de utpekade orterna på västkusten ska tillåtas bara
om starka samhällsekonomiska skäl eller miljövårdsskäl talar för en
sådan lokalisering. Tillgängligheten till attraktiva strandområden
bör ökas och tillräckliga arealer reserveras för anordningar för
turism och friluftsliv. Fritidsbebyggelse bör inte fä inkräkta på
mark som har stort värde för friluftsliv.
Industrilokalisering till övriga kustområden sammanfaller med
strävandena till regional balans i den industriella utvecklingen och
torde på många ställen kunna ske ulan större konflikter med
naturvårds- och rekreationsintressen. Längs Kalmarkusten saknas
emellertid vissa av de efterfrågade naturförutsättningarna i samband med industrilokalisering och när del gäller norra Svealandsoch norrlandskusten erfordras bl. a. samhällsekonomiska bedömningar för ett närmare urval av lämpliga lokaliseringsplatser. Längs
dessa kuster är det angeläget att skydda de relativt fåtaliga områden
som har särskilt stora naturvärden.
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Öland och Gotland
I prop. 1972:111 framhålls att behovet av planering framstår som
särskilt angeläget för Öland och Gotland. Planeringen bör inriktas
på att möta den ökande turismens anspråk samtidigt som öarnas
speciella karaktär bevaras och en alltför kraftig förändring eller
skadligt slitage förhindras. Öarna rymmer både vetenskapliga,
kulturella och rekreativa värden och det är här i särskilt hög grad
angeläget att åtgärder för skydd och utveckling samordnas.
Fjällvärlden
I prop. 1972:111 framhålls att de väglösa vildmarksområdena i
fjällvärlden, som tills vidare är preliminärt avgränsade (jfr avsnitt
8.4.5), bör undantas från all tyngre exploatering som t.ex. vägbyggnad och vattenkraftutbyggnad och i förekommande fall även från
skogsbruk.
I vildmarkskärnorna, dvs. de större områden som nu inte är utrustade med leder och övernattningsanordningar för turism, bör
ytterligare övernattningsstugor för turism inte uppföras. Behovet
av planering av fjällvärlden understryks.
Älvdalarna
Vissa huvudälvar och källflöden i norra Sverige är ännu opåverkade
av vattenkraftutbyggnad. När det gäller de övre norrlandsälvarna
(Ångermanälven-Torne älv) bör opåverkade huvudälvar och källflöden bevaras outbyggda. Beträffande de nedre huvudälvarna
(Klarälven-Indalsälven) med biflöden har frågan om avvägningen
mellan fortsatt utbyggnad resp. bevarande varit föremål för särskild
utredning. En motsvarande utredning för de norra älvarna pågår
f. n.
Älvdalarna förändras inte bara genom vattenkraftutbyggnader
utan också av att kulturlandskapet upphör att brukas och fritidsbebyggelse kommer till. Älvdalarna rymmer ofta både vetenskapliga, kulturella och rekreativa värden. För att säkra dessa värden är
det angeläget att en översiktlig planering kommer till stånd som
omfattar huvudälvarnas dalgångar.
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Vissa inlandsområden m.m.
I prop. 1972:111 pekas på vikten av att de fortsatta riksplanestudierna kommer att omfatta också inlandet. I avvaktan på sådana
fortsatta studier är det emellertid angeläget att en översiktlig planering kommer till stånd inom för friluftsliv och fritidsbebyggelse
särskilt attraktiva områden, t.ex. vid de större insjöarna och i sjörika skogsområden samt i känsliga kulturlandskap.
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Annat skydd för områden av
riksintresse

Enligt direktivet ska utredaren analysera och redovisa om och hur
områden som bedöms vara av riksintresse kan ges ett långsiktigt
rättsligt skydd genom bestämmelserna i andra delar av miljöbalken
eller andra relevanta lagar. Vidare ska utredaren analysera frågan om
huruvida ett område som är av riksintresse kan upphöra att vara
det, t.ex. till följd av att området getts ett rättsligt bindande skydd.
I den följande framställningen sammanfattas de bestämmelser
som enligt utredningens bedömning skulle kunna ge de områden
som bedömts vara av riksintresse, ett långsiktigt skydd. Framställningen innefattar också synpunkter lämnade av de myndigheter
som ansvarar för att bedöma områden av riksintresse.

Naturvård, kulturmiljövård och friluftsliv (3 kap. 6 § MB)
Enligt miljöbalken har naturen ett egenvärde och människan har ett
ansvar att bevara naturen. I detta ansvar ingår arbetet med att skydda
värdefull natur från exploatering eller andra ingrepp. I 7 kap. miljöbalken återfinns bestämmelser om olika former av områdesskydd.
Här återfinns de direkta skyddsbestämmelser för områden samt för
växt- och djurarter som fanns i naturvårdslagen. Möjligheten att
besluta om områdesskydd är tillsammans med artskyddet av stor
betydelse för att bevara den biologiska mångfalden. Områdesskyddet behövs också för att säkerställa skydd för natur- och kulturlandskapet. Regler om områdesskydd och artskydd är vidare nödvändigt för att Sverige ska uppfylla sina internationella åtaganden
på naturvårdsområdet (se prop. 1997/98:45, del 1 s. 308).
De olika skyddsformerna som ingår är:
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 nationalparker
 naturreservat
 kulturreservat
 naturminne
 biotopskyddsområde
 djur- och växtskyddsområden
 strandskyddsområde
 miljöskyddsområde
 vattenskyddsområde
Bestämmelserna om områdesskydd i 7 kap. MB har stor betydelse
för områden som har bedömts vara av riksintresse för natur- och
kulturvården samt för friluftslivet. I regeringens proposition
1985/86:90, s. 1769 uttaldes bl.a. att i fråga om instituten naturreservat, naturminne och naturvårdsområde kan sägas att de i första
hand kompletterar NRL som skyddsinstrument på det sättet att de
kan tillgripas när det skydd mot exploateringsföretag som NRL
avses ge för områden av betydelse för naturvård och friluftsliv inte
är tillräckligt.
Det skydd som kan ges genom de olika skyddsformerna enligt
ovan är inte absolut såtillvida att det i bestämmelserna, antingen
direkt i 3 kap. MB, i förordning (1998:1252) om områdesskydd
enligt miljöbalken m.m. samt i nationalparksförordning (1987:938,)
finns inbyggt ett system som ger länsstyrelsen eller kommunen en
möjlighet att ge dispens från de föreskrifter som har meddelats i
samband med besluten om områdesskydd. Av 7 kap. 7–9 §§ följer
vidare att beslut om natur- och kulturreservat samt naturminne kan
upphävas om det finns synnerliga skäl. Av 7 kap. 18 § följer att
även strandskyddsområden kan upphävas bl.a. om det är uppenbart
att området saknar betydelse för att tillgodose strandskyddets
syften
I 7 kap. 27 § MB finns även bestämmelser om särskilda skyddade områden, dvs. de s.k. Natura 2000-områdena. Av 7 kap. 28 a §
framgår att det är tillåtet att bedriva verksamheter eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön inom området
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om tillstånd för detta lämnas. Av 7 kap. 29 b § följer att kraven för
att bevilja tillstånd är högt ställda.
I 4 kap. 8 § PBL anges att kommunen, i en detaljplan, får
bestämma hur allmänna platser som är särskilt värdefulla från
historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt
ska skyddas. Vidare får kommunen med stöd av 4 kap. 16 § PBL i
en detaljplan bestämma om skydd för vissa särskilt värdefulla byggnadsverk, tomter bebyggelseområden och allmänna platser. Kommunen har även en möjlighet att med områdesbestämmelser reglera
skydd för vissa särskilt värdefulla byggnadsverk, tomter bebyggelseområden och allmänna platser (4 kap. 42 §). Genom PBL kan
således kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer ges ett
visst skydd som komplement till bestämmelserna i 3 kap. MB. Såväl
detaljplaner som områdesbestämmelser kan dock ändras eller upphävas enligt närmare preciserade regler i 5 kap. PBL.
Utöver ovanstående bestämmelser i MB och PBL finns det
bestämmelser i bl.a. kulturmiljölagen (1988:950), skogsvårdslagen
(1979:429, väglagen (1971:948) och i lag (1995:1649) om byggande
av järnväg vilka medför att hänsyn ska tas till bl.a. naturvård och
kulturmiljön.
Enligt Naturvårdsverket är riksintressen ett av de viktigaste
instrumenten verket har för att säkerställa att naturvårdens
intressen tillvaratas i samband med prövning vid domstolar och i
länsstyrelsernas och kommunernas planering och handläggning av
ärenden. Till skillnad från de vanligaste områdesskydden, som
oftast utgörs av skyddsvärda men relativt små områden för biologisk mångfald samt med ett mer specifik bevarandemål, utpekar
riksintressen för naturvård ofta stora ekologisk helheter på flera
1000 hektar med en mycket stor ekologisk variation av värden.
Riksintresset omfattar ofta områdesskydd men utgör inte ett
områdesskydd i sig. De flesta områdesskydd inrättats i första hand
med utgångspunkt från ett lokalt eller regionalt perspektiv. Riksintressen tillför därför en annan ekologisk dimension och dignitet i
samband med en miljöprövning än vad enbart ett områdesskydd
gör.
Riksantikvarieämbetet har uppgett att de ovan angivna skyddsformer inte alltid är möjliga, lämpliga eller tillräckliga för att tillgodose ett riksintresse. Kulturmiljövårdens riksintresseområden är
ofta komplexa och mångfacetterade till sin karaktär. Om enbart
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objekten skyddas kan det uppstå ett pedagogiskt problem med en
polarisering som följd, där de ”skyddsvärda” delarna betraktas som
statiska och hinder för utveckling, medan övriga delar missförstås
som umbärliga och ignoreras. Detta gynnar inte en långsiktigt hållbar utveckling.

Rennäring och yrkesfiske (3 kap. 5 § MB)
I 1 kap. 2 § sista stycket regeringsformen anges bl.a. att det samiska
folkets möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas. I 2 kap. 17 § andra stycket anges att samernas
rätt till renskötsel regleras i lag.
Rätten till renskötsel regleras i rennäringslagen (1971:437). Av
3 § framgår att renskötsel får bedrivas inom vissa områden (renskötselområden). I 30 § anges att den som inom året-runtmarkerna äger eller brukar mark där renskötsel bedrivs vid användningen av marken inte får vidta åtgärder som medför avsevärd
olägenhet för renskötseln i annan mån än vad som följer av förordande enligt 26 §. I 30 § andra stycket anges dock att första stycket
inte hindrar att mark används i enlighet med en detaljplan eller för
företag vars tillåtlighet ska prövas i särskild ordning.
Sametinget har uppgett att det skydd samerna ges enligt svensk
grundlag och genom internationella konventioner saknar förankring genom konkreta verktyg på svensk myndighetsnivå. Konkreta
bestämmelser saknas som tillförsäkrar att det allmänna tar ansvar
för det allmänna intresset rennäringen och riksintressesystemet.
I 19 § fiskelagen (1993:787) anges att regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela föreskrifter för fiskevården och fiskets bedrivande.
Enligt Havs- och vattenmyndigheten innehåller fiskelagstiftningen i sig inte några bestämmelser om skydd mot andra motstående intressen, t.ex. åtgärder eller verksamheter såsom vattenkraft, vågkraft eller vindkraft till havs. Enligt Havs- och vattenmyndighetens uppfattning saknas det möjlighet att ge områden
som bedöms vara av riksintresse för yrkesfiske ett långsiktigt rättsligt skydd mot andra motstående intressen/verksamhetsutövningar
genom bestämmelser i andra delar av miljöbalken eller andra relevanta lagar. Natura 2000-bestämmelserna i 7 kap. 27 § miljöbalken
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kan i vissa fall innebära skydd av särskilda bevarandeområden av
betydelse för fiske.

Värdefulla ämnen och material (3 kap. 7 § MB)
I minerallagen (1991:45) finns bestämmelser om undersökningstillstånd (2 kap.) och bearbetningskoncession (4 kap.). Av 2 kap.
5 § framgår att undersökningstillståndet gäller i tre år från dagen
för beslutet. enligt 2 kap. 6 och 7 §§ kan undersökningstillståndet
förlängas om vissa förutsättningar är uppfyllda. En bearbetningskoncession ska enligt 4 kap. 7 § meddelas för 25 år. Även bearbetningskoncessionen kan förlängas (4 kap. 8 och 9 §§). Av 6 kap. 3 §
framgår att ett undersökningstillstånd eller en bearbetningskoncession kan återkallas om vissa förutsättningar är uppfyllda.
Av 1 § lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter framgår att
det för undersökning och bearbetning av fyndigheter av torv för att
utvinna energi fordras särskilt tillstånd (koncession). Enligt 11 §
ska koncession avse ett bestämt område och gälla en viss tid.
Koncessionen får enligt 17 § återkallas under vissa förutsättningar.
SGU har uppgett att undersökningstillstånd och bearbetningskoncession regleras genom bestämmelserna i Minerallagen. Undersökningstillstånd ger ingen rätt till verksamhet och innebär inget
”ägande” men är en markering att ett företag har ensamrätt att
undersöka marken/berggrunden efter mineral enligt minerallagen.
Ett undersökningstillstånd ger också företräde till bearbetningskoncession av den eventuella fyndigheten. Bearbetningskoncession
ger rätt att bedriva verksamhet och utvinna mineral. En del mineraler samt andra geologiska naturresurser som naturgrus, berg och
torv för odlingsbruk är inte koncessionsmineral enligt minerallagen
utan hanteras genom täkttillstånd enligt miljöbalken.

Industriell verksamhet och energiproduktion (3 kap. 8 §
MB)
Av 9 kap. 6 § framgår att regeringen får meddela föreskrifter om
tillstånds- och anmälningsplikt för miljöfarlig verksamhet.
Av 24 kap. 1 § MB följer att ett meddelat tillstånd som har
vunnit laga kraft gäller mot alla såvitt avser frågor som har prövats i
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tillståndet. Av 24 kap. 5 § framgår dock att tillståndet kan omprövas om vissa särskilda omständigheter är för handen.
Tillväxtverket anser att riksintresse industriell produktion spelar
en viktig roll för att säkerställa näringslivets utvecklingsmöjligheter
lokalt. När det gäller riksintresse industriell produktion anser Tillväxtverket att det finns ett behov utifrån ett nationellt perspektiv
av att kunna säkerställa olika intressens anspråk på mark och vatten
för att bedriva sin verksamhet. Tillväxtverket anser att det är centralt
att säkerställa att näringslivet har goda möjligheter att kunna utvecklas långsiktigt.
Enligt Energimyndigheten är möjligheten till trygg energiförsörjning och ett effektivt resursutnyttjande vid planering av infrastruktur och energianläggningar av stor betydelse för hela samhället. Anläggningar för energiproduktion är därför i fortsatt behov
av att regleras i hushållningsbestämmelserna.

Kommunikationer (3 kap. 8 MB)
Av 14 a § väglagen (1971:948) framgår att den som avser att bygga
en väg ska upprätta en vägplan. Vägen får, enligt 19 § väglagen inte
börja byggas förrän vägplanen har blivit fastställd. Enligt 18 § ska
vägplanen fastställas av Trafikverket. Av 18 a-§ framgår att en fastställd vägplan upphöra att gälla fem år efter det att beslutet fick laga
kraft om inte vägens sträckning har blivit tydligt utmärkt på
marken och vägbygget har påbörjats. Enligt 18 b § upphör ett
beslut att fastställa en vägplan helt eller delvis om förhållandena
efter beslutet har ändrats så att förutsättningarna för att fastställa
planen inte längre är uppfyllda.
Det är först sedan en väghållare har tagit mark eller annat utrymme för en väg i anspråk med stöd av en fastställd vägplan som
en vägrätt, dvs. rätt för väghållaren att nyttja mark eller annat utrymme för väg, uppkommer (se 30 och 31 §§ väglagen).
Av 2 kap. 1 § lag (1995:1649) om byggande av järnväg framgår
att den som avser att bygga en järnväg ska upprätta en järnvägsplan.
Enligt 2 kap. 15 § prövar Trafikverket frågan om att fastställa
planen. På motsvarande sätt som gäller för en fastställd vägplan kan
en fastställd järnvägsplan upphöra att gälla eller upphävas helt eller
delvis (se 2 kap. 16 och 17 §§).
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Av 1 § lag (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning
av allmän farled och hamn framgår bl.a. att en allmän farled eller en
allmän hamn får inrättas, omfarleden eller hamnen är väsentlig
betydelse för den allmänna samfärdseln. Enligt 2 § ska en allmän
farled eller en allmän hamn helt eller delvis avlysas om vissa förutsättningar inte längre är uppfyllda.
Av 6 kap. 5 § luftfartslagen (2010:500) framgår att det krävs tillstånd för att inrätta en flygplats. Enligt 6 kap. 8 § får en flygplats
inte tas i bruk innan den har godkänts från flygsäkerhetssynpunkt
och meddelats ett driftstillstånd. Ett driftstillstånd ska ges för viss
tid och det ska innehålla de villkor som ska gälla. Av 6 kap. 9 §
framgår att driftstillståndet kan återkallas bl.a. om de villkor som
avses i 8 § åsidosätts i väsentlig grad.
Enligt Post- och telestyrelsen ges anläggningar för elektronisk
kommunikation som pekats ut som riksintressen normalt inte
någon annan form av skydd, varken av nationell eller av internationell lagstiftning. Lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) ger endast, i det fall anläggningen innefattar en radioanläggning, ett skydd mot andra radiostörningar och inget skydd
mot någon annan form av användning.
Trafikverket har uppgett att befintliga vägar och järnvägar erhåller ett relativt omfattande skydd genom befintlig lagstiftning och
genom Trafikverkets roll som huvudman för vägar och järnvägar.
Som systemet fungerar i dag anser dock Trafikverket att myndigheten behöver skydda även befintlig infrastruktur med riksintresseutpekande, eftersom enbart riksintressen kan vägas mot andra
riksintressen enligt 3 kap. 10 § miljöbalken. Lagstiftningen erbjuder
inget skydd för framtida sträckningar. Anläggningar för luftfart
och sjöfart har Trafikverket inte samma möjligheter att skydda
genom annan lagstiftning än hushållningsbestämmelserna i jämförelse med väg och järnväg, då myndigheten inte är huvudman för
anläggningarna och i luftfartslagen och sjöfartslagen finns inget
parallellt skydd.
Post- och telestyrelsen har uppgett att behovet av infrastruktur
och olika anläggningar för elektroniska kommunikationer har ökat
mycket stort och att anläggningar för elektronisk kommunikation
ett mycket viktigt allmänintresse vid planering och beslut om
markanvändning. Post- och telestyrelsen har ingen kontroll eller
påverkan på vilka mark- och vattenområden som används eller
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kommer att användas för stora delar av infrastrukturen då det är
operatörerna som planerar och bygger näten. Enligt Post- och telestyrelsen är riksintressesystemet som helhet inte ett optimalt verktyg för att skydda anläggningar för elektronisk kommunikation.
Post- och telestyrelsen anser dock att anläggningar för elektronisk
kommunikation fortsatt ska vara kvar som ett område som regleras
utifrån hushållning med mark och vatten även om nyttan är
begränsad. Detta främst som signal för att visa att anläggningar för
elektronisk kommunikation är mycket viktiga för samhället som
helhet och behöver skyddas.

Energidistribution (3 kap. 8 § MB)
Av 2 kap 1 § ellagen (1997:857) framgår att en elektronisk starkströmsledning inte får byggas eller användas utan tillstånd (nätkoncession). En nätkoncession gäller enligt 2 kap. 13 § tills vidare.
En nätkoncession för linje får dock begränsas att gälla för en viss
tid, om sökanden begär det eller om det annars finns särskilda skäl.
Giltighetstiden får i ett sådant fall vara högst 15 år.
Enligt lagen (1978:160) om vissa rörledningar får en rörledning
för transport av råolja eller produkt av råolja eller av annan vätska
eller gas som är ägnad att användas som bränsle inte dras fram eller
användas utan särskilt tillstånd (koncession). Enligt 5 § ska koncessionen avse ledning med en i huvudsak bestämd sträckning och
gälla i viss tid. Giltighetstiden får bestämmas till längst 40 år. Koncessionens giltighetstid får dock, enligt 5 a § förlängas med 40 år i
taget.
Av 2 kap. 1 § naturgaslagen (2005:403) framgår att en naturgasledning inte får byggas eller användas utan tillstånd (koncession).
Enligt 2 kap. 11 § ska en koncession meddelas för fyrtio år. Giltighetstiden får enligt 2 kap. 12 § förlängas med fyrtio år i taget.
Enligt 2 kap. 14 § får en koncession återkallas helt eller delvis under
vissa förutsättningar.
Statens energimyndighet har uppgett att stora delar av det
svenska stamnätet är ålderstiget och i behov av att förnyas. Svenska
kraftnät har aviserat att man i största möjliga mån är intresserat av
att bygga de nya ledningarna parallellt med de befintliga. Även om
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så blir fallet är dock lokaliseringsbedömning en viktig fråga, i vilket
ett riksintresseutpekande skulle kunna fylla en viktig funktion.

Avfallshantering (3 kap. 8 § MB)
Av 5 § lag (1984:3) om kärnteknisk verksamhet framgår att det
krävs tillstånd för kärnteknisk verksamhet. Enligt 10 § ska den som
har tillstånd till kärnteknisk verksamhet svara för att de åtgärder
vidtas som behövs för bl.a. att på ett säkert sätt hantera och slutförvara i verksamheten uppkommet kärnavfall. Enligt 15 § kan ett
tillstånd att bedriva kärnteknisk verksamhet återkallas under visa
närmare angivna förutsättningar.
Naturvårdsverket ser inte att avfallshanteringen behöver hanteras på en nationell nivå, med undantag för radioaktivt avfall.
Strålsäkerhetsmyndigheten har uppgett att det inte finns någon
EU-lagstiftning, internationell lagstiftning eller internationella överenskommelser som skyddar riksintresseområdena. Att ett område
avsatts som riksintresse för slutförvaring är ingen garanti för att
området också tas i anspråk. För detta krävs särskilda beslut enligt
såväl lagen om kärnteknisk verksamhet, miljöbalken samt av berörd
kommunen.

Totalförsvaret (3 kap. 9 § MB)
Liksom för t.ex. industriell produktion gäller att flertalet av totalförsvarets anläggningar omfattas av ett krav på tillstånd enligt
9 kap. MB. Även PBL:s regler om planläggning kan bli aktuella.
Försvarsmakten har uppgett att det inte finns någon EU-lagstiftning eller andra internationella överenskommelser som utgör
skydd för riksintressen inom totalförsvarets militära del. Skyddet
för riksintressena sker i dag enbart genom aktiv medverkan vid och
bevakning av kommunernas fysiska planering med stöd av berörda
länsstyrelser.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har uppgett att
det inte finns något geografiskt utpekat område av riksintresse för
totalförsvarets civilförsvarsdel. Myndigheten anser att Rakelanläggningar bör kunna vara av riksintresse för det civila försvaret. Ett
visst skydd för sådana verksamheter finns dock enligt PTS-till583
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ståndsgivning. Detta tillstånd gäller dock främst sändningsfrekvens
och rätt till viss uteffekt. Systemets skydd för externa störningar
hanteras inte. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
hanterar också frågor om skyddsrum. Dessa skyddsrum finns
spridda i den vanliga bebyggelsen och används i fredstid av respektive fastighetsägare som helt vanliga lokaler. Vilka av dessa som
skulle kunna vara av geografiskt riksintresse har inte analyserats.
Skyddsrummen omfattas av Lag (2006:545) om skyddsrum vilket
bland annat innebär att de inte får avvecklas utan särskilt tillstånd.
Skyddsrum har troligtvis ett sådant skydd i lag att de inte bör pekas
ut som område av riksintresse för det civila försvaret.
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Statens offentliga utredningar 2015
Kronologisk förteckning

1. Deltagande med väpnad styrka
i utbildning utomlands. En utökad
beslutsbefogenhet för regeringen. Fö.
2. Värdepappersmarknaden
MiFID II och MiFIR. + Bilagor. Fi.
3. Med fokus på kärnuppgifterna. En
angelägen anpassning av Polismyndighetens uppgifter på djurområdet. Ju.
4. Ett svenskt tonnageskattesystem. Fi.

22. Rektorn och styrkedjan. U.
23. Informations- och cybersäkerhet
i Sverige. Strategi och åtgärder för säker
information i staten. Ju Fö.
24. En kommunallag för framtiden.
Del A + B . Fi.
25. En ny säkerhetsskyddslag. Ju.
26. Begravningsclearing. Ku.

5. En ny svensk tullagstiftning. Fi.

27. Skatt på dubbdäcksanvändning i tätort?
Fi.

6. Mer gemensamma tobaksregler.
Ett genomförande av tobaksproduktdirektivet. S.

28. Gör Sverige i framtiden – digital
kompetens. N.

7. Krav på privata aktörer i välfärden. Fi.
8. En översyn av årsredovisningslagarna.
Ju.
9. En modern reglering
av järnvägstransporter. Ju.

29. En yrkesinriktning inom teknik
programmet. U.
30. Kemikalieskatt. Skatt på vissa konsumentvaror som innehåller kemikalier.
Fi.
31. Datalagring och integritet. Ju.

10. Gränser i havet. UD.

32. Nästa fas i e-hälsoarbetet. S.

11. Kunskapsläget på kärnavfallsområdet
2015. Kontroll, dokumentation och
finansiering för ökad säkerhet. M.

33. Uppgiftslämnarservice för företagen.
N.

12. Överprövning av upphandlingsmål
m.m. Fi.
13. Tillämpningsdirektivet till
utstationeringsdirektivet – Del I. A.
14. Sedd, hörd och respekterad. Ett
ändamålsenligt klagomålssystem
i hälso- och sjukvården. S.
15. Attraktiv, innovativ och hållbar –
strategi för en konkurrenskraftig
jordbruks- och trädgårdsnäring. N L.

34. Ett effektivare främjandeförbud i
lotterilagen. Fi.
35. Service i glesbygd. N.
36. Systematiska jämförelser. För lärande
i staten. S.
37. Översyn av lagen om skiljeförfarande.
Ju.
38. Tillämpningsdirektivet till
utstationeringsdirektivet – Del II. A.
39. Myndighetsdatalag. Ju.

16. Ökat värdeskapande ur immateriella
tillgångar. N.

40. Stärkt konsumentskydd på
bolånemarknaden. Ju.

17. För kvalitet – Med gemensamt ansvar.
S.

41. Ny patentlag. Ju.

18. Lösöreköp och registerpant. Ju.
19. En ny ordning för redovisningstillsyn.
Fi.
20. Trygg och effektiv utskrivning från
sluten vård. S.
21. Mer trygghet och bättre försäkring.
Del 1 + 2. S.

42. Koll på anläggningen. N.
43. Vägar till ett effektivare miljöarbete.
M.
44. Arbetslöhet och ekonomiskt bistånd. S
45. SÖK – statsbidrag för ökad kvalitet. U.
46. Skapa tilltro. Generell tillsyn,
enskildas klagomål och det allmänna
ombudet inom socialförsäkringen. S.

47. Kollektiv rättighetsförvaltning på
upphovsrättsområdet. Ju.

72. Skärpt exportkontroll av krigsmateriel
– DEL 1 + 2, bilagor. UD.

48. Bostadsmarknaden och den ekonomiska utvecklingen. Fi.

73. Personuppgiftsbehandling på utlännings-och medborgarskapsområdet. Ju.

49. Nya regler för revisorer och revision.
Ju.

74. Skydd för vuxna i internationella situationer – 2000 års Haagkonvention. Ju.

50. Hela lönen, hela tiden. Utmaningar för
ett jämställt arbetsliv. A.

75. En rymdstrategi för nytta och tillväxt.
U.

51. Klimatförändringar och dricksvattenförsörjning. N.

76. Ett tandvårdsstöd för alla. Fler och
starkare patienter. S.

52. Rapport från Bergwallkommissionen.
Ju.
53. The Welfare State and Economic
Performance. Fi.

77. Fakturabedrägerier. Ju.
78. Upphandling och villkor enligt kollektivavtal. S.

54. Europeisk kvarstad på bankmedel. Ju.

79. Tillsyn och kontroll på hälso- och
miljöområdet inom försvaret. Fö.

55. Nationell strategi mot mäns våld mot
kvinnor och hedersrelaterat våld och
förtryck. U.

80. Stöd och hjälp till vuxna vid ställningstaganden till vård, omsorg och forskning. S.

56. Får vi det bättre?
Om mått på livskvalitet. Fi.

81. Mer tid för kunskap – förskoleklass,
förlängd skolplikt och lovskola. U.

57. Tillsyn över polisen och Kriminalvården.
Ju.

82. Ökad insyn i fristående skolor. U.

58. EU och kommunernas bostadspolitik.
N.

84. Organdonation. En livsviktig
verksamhet. S.

59. En ny regional planering – ökad
samordning och bättre bostadsförsörjning. N.

85. Bostäder att bo kvar i. Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer. S.

60. Delrapport från Sverigeförhandlingen.
Ett författningsförslag om
värdeåterföring. N.

86. Mål och myndighet. En effektiv styrning av jämställdhetspolitiken. +
Forskarrapporter till Jämställdshets
utredningen. U.

61. Ett stärkt konsumentskydd vid telefonförsäljning. Ju.
62. UCITS V. En uppdaterad fondlagstiftning. Fi.
63. Straffrättsliga åtgärder mot
terrorismresor. Ju.

83. Översyn av lex Laval. A.

87. Energiskatt på el. En översyn av det
nuvarande systemet. Fi.
88. Gestaltad livsmiljö – en ny politik
för arkitektur, form och design. Ku.
89. Ny museipolitik. Ku.

64. En fondstruktur för innovation
och tillväxt. N.

90. Utbildning för framtidens
arbetsmarknad. Fi.

65. Om Sverige i framtiden – en antologi
om digitaliseringens möjligheter. N.

91. Digitaliseringens transformerande
kraft – vägval för framtiden. N.

66. En förvaltning som håller ihop. N.

92. Utvecklad ledning av universitet
och högskolor. U.

67. För att brott inte ska löna sig. Ju.
68. Tjänstepension – tryggandelagen och
skattereglerna. Fi.
69. Ökad trygghet för hotade och förföljda
personer. Fi.
70. Högre utbildning under tjugo år. U.
71. Barns och ungas rätt vid tvångsvård.
Förslag till ny LVU. S.

93. Översyn av ersättning till kommuner
och landsting för s.k. dold mervärdesskatt. Fi.
94. Medieborgarna & medierna.
En digital värld av rättigheter, skyldigheter – möjligheter och ansvar. Ku.

95. Migration, en åldrande befolkning och
offentliga finanser. Fi.
96. Låt fler forma framtiden! Forskarantologi. Bilaga till betänkande. Ku.
97. Välja yrke. U.
98. Träning ger färdighet. Koncentrera
vården för patientens bästa. S.
99. Planering och beslut för hållbar
utveckling. Miljöbalkens
hushållningsbetämmelser. M.

Statens offentliga utredningar 2015
Systematisk förteckning

Arbetsmarknadsdepartementet
Tillämpningsdirektivet till
utstationeringsdirektivet – Del I. [13]

Utbildning för framtidens arbetsmarknad.
[90]

Tillämpningsdirektivet till
utstationeringsdirektivet – Del II. [38]

Översyn av ersättning till kommuner och
landsting för s.k. dold mervärdesskatt.
[93]

Hela lönen, hela tiden. Utmaningar för ett
jämställt arbetsliv. [50]

Migration, en åldrande befolkning och
offentliga finanser. [95]

Översyn av lex Laval. [83]
Finansdepartementet
Värdepappersmarknaden
MiFID II och MiFIR. + Bilagor [2]
Ett svenskt tonnageskattesystem. [4]
En ny svensk tullagstiftning. [5]
Krav på privata aktörer i välfärden. [7]
Överprövning av upphandlingsmål m.m.
[12]
En ny ordning för redovisningstillsyn. [19]
En kommunallag för framtiden.
Del A + B. [24]
Skatt på dubbdäcksanvändning i tätort?
[27]
Kemikalieskatt. Skatt på vissa konsumentvaror som innehåller kemikalier.
[30]
Ett effektivare främjandeförbud i
lotterilagen. [34]
Bostadsmarknaden och den ekonomiska
utvecklingen. [48]
The Welfare State and Economic
Performance. [53]
Får vi det bättre?
Om mått på livskvalitet. [56]

Försvarsdepartementet
Deltagande med väpnad styrka
i utbildning utomlands. En utökad
beslutsbefogenhet för regeringen. [1]
Tillsyn och kontroll på hälso- och miljöområdet inom försvaret. [79]
Justitiedepartementet
Med fokus på kärnuppgifterna. En angelägen anpassning av Polismyndighetens uppgifter på djurområdet. [3]
En översyn av årsredovisningslagarna. [8]
En modern reglering
av järnvägstransporter. [9]
Lösöreköp och registerpant. [18]
Informations- och cybersäkerhet
i Sverige. Strategi och åtgärder för säker
information i staten. [23]
En ny säkerhetsskyddslag. [25]
Datalagring och integritet. [31]
Översyn av lagen om skiljeförfarande. [37]
Myndighetsdatalag. [39]
Stärkt konsumentskydd på
bolånemarknaden. [40]
Ny patentlag. [41]

UCITS V. En uppdaterad fondlagstiftning.
[62]

Kollektiv rättighetsförvaltning på
upphovsrättsområdet. [47]

Tjänstepension – tryggandelagen och
skattereglerna. [68]

Nya regler för revisorer och revision. [49]

Ökad trygghet för hotade och förföljda
personer. [69]

Europeisk kvarstad på bankmedel. [54]

Energiskatt på el. En översyn av det
nuvarande systemet. [87]

Rapport från Bergwallkommissionen. [52]
Tillsyn över polisen och Kriminalvården.
[57]

Ett stärkt konsumentskydd vid
telefonförsäljning. [61]
Straffrättsliga åtgärder mot terrorismresor.
[63]
För att brott inte ska löna sig. [67]
Personuppgiftsbehandling på utlänningsoch medborgarskapsområdet. [73]
Skydd för vuxna i internationella
situationer – 2000 års Haagkonvention.
[74]

En ny regional planering – ökad
samordning och bättre bostadsförsörjning. [59]
Delrapport från Sverigeförhandlingen. Ett
författningsförslag om värdeåterföring.
[60]
En fondstruktur för innovation
och tillväxt. [64]
Om Sverige i framtiden – en antologi om
digitaliseringens möjligheter. [65]

Fakturabedrägerier. [77]

En förvaltning som håller ihop. [66]

Kulturdepartementet

Bostäder att bo kvar i. Bygg för gemenskap
i tillgänglighetssmarta boendemiljöer.
[85]

Begravningsclearing. [26]
Gestaltad livsmiljö – en ny politik
för arkitektur, form och design. [88]
Ny museipolitik. [89]
Medieborgarna & medierna. En digital
värld av rättigheter, skyldigheter
– möjligheter och ansvar. [94]
Låt fler forma framtiden! Forskarantologi.
Bilaga till betänkande. [96]
Miljö- och energidepartementet
Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2015.
Kontroll, dokumentation och finansiering för ökad säkerhet. [11]
Vägar till ett effektivare miljöarbete. [43]
Planering och beslut för hållbar utveckling.
Miljöbalkens hushållningsbetämmelser.
[99].
Näringsdepartementet
Attraktiv, innovativ och hållbar – strategi
för en konkurrenskraftig jordbruksoch trädgårdsnäring. [15]
Ökat värdeskapande ur immateriella
tillgångar. [16]
Gör Sverige i framtiden – digital
kompetens. [28]
Uppgiftslämnarservice för företagen. [33]
Service i glesbygd. [35]
Koll på anläggningen. [42]
Klimatförändringar och dricksvattenförsörjning. [51]
EU och kommunernas bostadspolitik. [58]

Digitaliseringens transformerande kraft –
vägval för framtiden. [91]
Socialdepartementet
Mer gemensamma tobaksregler.
Ett genomförande av tobaksproduktdirektivet. [6]
Sedd, hörd och respekterad. Ett
ändamålsenligt klagomålssystem
i hälso- och sjukvården. [14]
För kvalitet – Med gemensamt ansvar. [17]
Trygg och effektiv utskrivning från sluten
vård. [20]
Mer trygghet och bättre försäkring.
Del 1 + 2. [21]
Nästa fas i e-hälsoarbetet. [32]
Systematiska jämförelser. För lärande i
staten. [36]
Arbetslöhet och ekonomiskt bistånd. [44]
Skapa tilltro. Generell tillsyn,
enskildas klagomål och det allmänna
ombudet inom socialförsäkringen. [46]
Nationell strategi mot mäns våld mot
kvinnor och hedersrelaterat våld och
förtryck. [55]
Barns och ungas rätt vid tvångsvård.
Förslag till ny LVU. [71]
Ett tandvårdsstöd för alla. Fler och
starkare patienter. [76]
Upphandling och villkor enligt kollektivavtal. [78]
Stöd och hjälp till vuxna vid ställningstaganden till vård, omsorg och forskning.
[80]

Organdonation. En livsviktig verksamhet.
[84]
Träning ger färdighet. Koncentrera vården
för patientens bästa. [98]
Utbildningsdepartementet
Rektorn och styrkedjan. [22]
En yrkesinriktning inom teknik
programmet. [29]
SÖK – statsbidrag för ökad kvalitet. [45]
Högre utbildning under tjugo år. [70]
En rymdstrategi för nytta och tillväxt. [75]
Mer tid för kunskap – förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola. [81]
Ökad insyn i fristående skolor. [82]
Mål och myndighet. En effektiv styrning
av jämställdhetspolitiken.
+ Forskarrapporter till Jämställdshetsutredningen. [86]
Utvecklad ledning av universitet och
högskolor. [92]
Välja yrke. [97]
Utrikesdepartementet
Gränser i havet. [10]
Skärpt exportkontroll av krigsmateriel
– DEL 1 + 2, bilagor. [72]
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Regionstyrelsen

Remiss. Betänkande av utredningen om skatt på flygresor "En
svensk flygskatt" (SOU 2016:83)
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen beslutar att överlämna synpunkter till finansdepartementet enligt
bifogat förslag till remissyttrande.

Sammanfattning

Finansdepartementet har gett Region Gotland tillfälle att lämna synpunkter på
betänkandet En svensk flygskatt (SOU 2016:83).
I utredningen föreslås att en flygskatt ska tas ut per avresande passagerare från
svenska flygplatser. Skatten tas ut med olika skattenivåer beroende på slutdestination:
1. 80 kronor per passagerare till en destination helt inom Europa,
2. 280 kronor per passagerare till en destination helt eller delvis i en annan
världsdel än Europa, med ett avstånd om högst 6 000 kilometer från
flygplatsen Stockholm/Arlanda,
3. 430 kronor per passagerare till en destination i en annan världsdel än Europa,
med ett avstånd längre än 6 000 kilometer från flygplatsen
Stockholm/Arlanda.
För inrikesflyget beskattas vid en tur och returresa båda turerna. På
inrikesflygningarna tillkommer mervärdesskatten på 6 %.
Ärendebeskrivning

Utredningen har haft i uppdrag att analysera och lämna förslag på hur en skatt på
flygresor kan utformas. Genom skatten ska flygets klimatpåverkan minska för att
bidra till att nå miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan. Flygskatten avses
påverka konsumenterna så att de reser mindre, alternativt väljer mer miljövänligt
resande och flygbolagen så att de genomför effektivare transporter.
Flyget har tidigare varit beskattat, genom en charterskatt mellan 1978 – 1993 och en
miljöskatt mellan 1989 – 1996. 2006 fattade riksdagen beslut om att införa en lag om
flygskatt. I budgetpropositionen för 2007 föreslogs dock att lagen skulle utgå och det
blev riksdagens beslut.
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Utredningens förslag innebär att skatt ska tas ut per passagerare på
kommersiella flygningar från svenska flygplatser. Flygskatten föreslås införas från 1
januari 2018. De flygföretag som utför flygningarna ska vara skattskyldiga.
Skattenivåerna baseras på klimatvärderingar för flygresor och ska vara i paritet med
liknande skatter i anda medlemsstater. Skatten tas ut med olika skattenivåer beroende
på slutdestination:
4. 80 kronor per passagerare till en destination helt inom Europa,
5. 280 kronor per passagerare till en destination helt eller delvis i en annan
världsdel än Europa, med ett avstånd om högst 6 000 kilometer från
flygplatsen Stockholm/Arlanda,
6. 430 kronor per passagerare till en destination i en annan världsdel än Europa,
med ett avstånd längre än 6 000 kilometer från flygplatsen
Stockholm/Arlanda.
För inrikesflyget beskattas vid en tur och returresa båda turerna. På
inrikesflygningarna tillkommer mervärdesskatten på 6 %.
Skatten väntas leda till en minskad efterfrågan på flygresor med 3,6–4,8 procent för
inrikesflyget, 1,4–1,9 procent för flyg inom Europa och 1,5–2,1 procent för flyg
utom Europa. Den totala minskningen av avresande resenärer från flygplatser i
Sverige beräknas bli 450 000–600 000 per år. Det motsvarar mellan 2 och 3 procent
av det hela antalet avresande passagerare från flygplatser i Sverige år 2015. Det totala
antalet avresande passagerare från flygplatser i Sverige förväntas öka, genom
utrikestrafikens utveckling, även vid en skatt på flygresor. Genom val av alternativa
färdmedel beräknas övriga trafikslag öka.
Genom skatten ser utredningen det som troligt att antalet flygresor minskar och att
flygplanen anpassas. Det förväntas leda till begränsade men positiva effekter för
klimatet genom att utsläpp av koldioxid och övrig klimatpåverkan från flyget
minskar.
Utredningens beräkningar visar att minskningen av utsläppen av koldioxid ligger
på mellan 0,05 miljoner ton/år och 0,12 miljoner ton/år. De utsläppsminskningarna
jämförs i utredningen med Sveriges totala utsläpp av koldioxid som år 2014
uppskattades till 53 miljoner ton. Enligt Naturvårdsverket var utsläppen av koldioxid
från Sveriges inrikesflyg cirka 0,54 miljoner ton koldioxid år 2014.
När hänsyn tas till ökade utsläpp från andra trafikslag genom överflyttningar från
flyget kan nettoeffekten förväntas uppgå till en reduktion om 0,08–0,2 miljoner
ton koldioxidekvivalenter (mått på utsläpp av växthusgaser som tar hänsyn till att
olika sådana gaser har olika förmåga att bidra till växthuseffekten och global
uppvärmning).
Utöver reduktionen av flygets inverkan på klimatet har ett minskat flygande andra
positiva miljökonsekvenser, som t.ex. minskat buller.
Miljömålet Begränsad klimatpåverkan ska nås genom en stegvis ökad
energieffektivitet i transportsystemet och ett brutet beroende av fossila bränslen. En
flygskatt skulle innebära lägre utsläpp men den ger inte incitament till ökad
energieffektivitet eller till minskad användning av fossila bränslen genom till
exempel en övergång till biobränsle eftersom skatten är helt frikopplad från
bränsleförbrukningen och typen av bränsle.
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Utredningen anser att det är betydligt lättare att införa en flygskatt om andra länder
redan har gjort det. Man anser också att trycket ökar på att införa ett effektivt
styrmedel på internationell nivå, eftersom flera av dessa länder hellre skulle önska en
skatt som var mer styrande på det sätt som en koldioxidskatt eller bränsleskatt skulle
vara.
Utredningen menar att även utan en skatt på flygresor kan utsläppen per
personkilometer tänkas sjunka genom att flyget blir mer energieffektivt. Prognoserna
talar dock för att energieffektiviseringar inte går lika snabbt som tillväxten i antalet
passagerare, vilket resulterar i ökade utsläpp från flyget.
Inom det internationella samarbetsorganet för flyg (Icao), reglerar den s.k.
Chicagoöverenskommelsen verksamheten. I denna finns en bestämmelse om att
flygbränsle inte ska beskattas. I oktober 2016 beslutade Icao om ett nytt globalt
styrmedel avseende klimatpåverkan. Beslutet innebär att det internationella flygets
koldioxidutsläpp ska stabiliseras på 2020 års nivå. Det ska inledas på frivillig basis
2021 och bli obligatoriskt 2027. Inom EU ska medlemsländerna skattebefria bränsle
som används för annat än privat nöjesflyg. Medlemsländerna har dock möjlighet att
beskatta bränsle som används för inrikesflyg. Ett lågt pris på flygbränsle bidrar enligt
utredningen, till det ökande internationella flygresandet, vilket är negativt ur
klimatsynpunkt. Med en skatt på bränslet hade flygresan blivit mindre attraktiv. En
skatt på flygbränsle skulle även styra mot en utveckling av bränslesnålare motorer
och energieffektivare teknik i övrigt. Det finns, enligt utredningen, mot denna
bakgrund skäl för att Sverige, som Miljömålsberedningen har föreslagit i betänkandet
En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige (SOU 2016:47), att inom Icao driva att
Chicagokonventionen bör ändras för att styra mot att minska flygets
klimatpåverkan.
Utredningen beskriver näringslivets flygberoende. Branscherna Information och
kommunikation (IT) samt Utbildning ses som de mest känsliga för tillgängligheten till
flyg. För varje procentenhets ökning i tillgänglighet bedöms produktionen i dessa
branscher öka med ungefär 0,5 procent. IT-branschen, som är relativt
humankapitaltung, är dessutom flyktig, vilket innebär att verksamheten kan flyttas till
annan ort om tillgängligheten blir för dålig. Turismen är något mindre känsligt. För
varje procents förbättring i tillgänglighet ökar produktionen här med ungefär 0,3
procent.
Införandet av en skatt på flygresor resulterar dels i en prisförändring, dels i att
tillgängligheten och åtkomsten till svenska orter kan komma att förändras.
Prisförändringen som följer av införandet av en skatt på flygresor har troligtvis inte
någon nämnvärd inverkan på konkurrenskraften hos svenska företag, vare sig
nationellt eller internationellt. Förändringar – och då främst försämringar – i
tillgänglighet och åtkomst som skatten kan resultera i har dock sannolikt en större
effekt på svenska företags konkurrenskraft. Om införandet av en skatt leder till färre
flygavgångar påverkas både tillgänglighet och åtkomst negativt. Försämringar i
tillgänglighet och åtkomst mellan svenska flygplatser riskerar att snedvrida
konkurrensen mellan företag som är lokaliserade på svenska orter. Man bör här göra
skillnad på verksamheter som kan flyttas till annan ort där tillgängligheten och
åtkomligheten är bättre och verksamheter som inte kan flyttas. I båda fallen är det
problematiskt för de orter som drabbas. De kan drabbas antingen genom att
företagen kan komma att välja att omlokalisera eller genom att konkurrenskraften för
företagen försämras.
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De statliga flygplatser som inte är lokaliserade i storstadsområden är lokaliserade i
andra tätorter. Icke statliga flygplatser har upptagningsområden som till större del
innefattar landsbygd och mindre tätbebyggda områden. Utredningen gör
bedömningen att om ett införande av en skatt på flygresor innebär ett minskat antal
flygningar kan detta få större konsekvenser för de icke statliga flygplatserna än de
statliga. Det rör sig då om en skillnad i storlek på flygplatserna där flygplatser som i
dagsläget har många avgångar per dag, och därmed kan klara en minskning i antalet
avgångar, skulle stå sig bättre än små flygplatser som i dagsläget har få avgångar.
Den största minskningen i efterfrågan på flygresor kan väntas ske där tillgången till
alternativa färdsätt är god. Av det skälet, menar utredningen, är det sannolikt att
skatten inte påverkar tillgängligheten till Sveriges glesbygd i någon större
utsträckning. Detta under förutsättning av att nuvarande utbud av flyglinjer finns
kvar och upphandlas i nuvarande omfattning. Eftersom effekten för företag och
boende i Sveriges glesbygd bedöms bli begränsad, om än inte helt obetydlig, föreslås
inte något regionalt avgränsat undantag från flygskatt. De regionala
konsekvenser som uppstår, anser utredningen, bör kunna hanteras genom
upphandling av flyglinjer och statligt stöd till regionala flygplatser.
Samtidigt gör utredningen bedömningen att Sveriges geografiska struktur gör att
vissa delar av landet är mer beroende av flyg än andra, och att det därför skulle
kunna vara önskvärt att göra undantag från skatteplikt för passagerare som reser till
och från flygplatser i vissa områden i Sverige. Platser där flyget spelar en betydande
roll för att uppnå det transportpolitiska målet om tillgänglighet. I EU-rättslig mening
skulle dock en differentierad flygskatt vara statligt stöd, och därmed otillåtet.
Utredningen tar dock upp att regionalt undantag från flygskatt skulle kunna lämnas
genom skatteundantag för hela eller för del av biljettpriset för boende i
regionalstödsområden. Dessa områden är beslutade av EU-kommissionen inför
strukturfondsperioden 2014 – 2020. Området omfattar stora delar av norra Sverige,
dock inte de större tätorterna, och inte Gotland. Statligt stöd kan dock inte lämnas till
sådan flygtrafik som upphandlas. Enligt kommissionens riktlinjer för statligt stöd till
miljöskydd och energi, kan stöd ges i form av skattenedsättning som inte överstiger
80 % av flygskatten. Här krävs att regeringen ska kunna presentera ett underlag som
beskriver olika förhållanden på respektive flyglinje som ska undantas. Enligt
utredningen är en sådan statsstödsanmälan en process som riskerar att ta lång tid,
och det är också osäkert om kommissionen skulle godkänna ett sådant undantag för
glesbefolkade delar av Sverige och Gotland. Kommissionen har tidigare godkänt ett
undantag, för några tyska öar, men stora skillnader finns sett till förhållandena i
Sverige.
Utredningen gör bedömningen att något regionalt avgränsat undantag inte bör
införas. En orsak är att de administrativa kraven och de gränsdragningsproblem som
skulle uppstå avseende ett eventuellt stöd till boende i regionalstödsområden och på
Gotland. Ytterligare en orsak är avsaknaden av ett underlag som visar att en nedsatt
flygskatt till dessa områden skulle leva upp till statsstödsreglernas krav.
Funktionsmålet inom transportpolitiken, att transportsystemet ska ge alla en
grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till
utvecklingskraft i hela landet, kan enligt utredningen, eventuellt påverkas av skatten.
Vid införandet av en skatt på flygresor kommer passagerarunderlaget att minska,
vilket på sikt kan leda till ett minskat antal avgångar. I det fallet kommer både
tillgängligheten och åtkomligheten att minska. Införandet av en skatt på flygresor kan
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innebära att funktionsmålet inom transportpolitiken påverkas negativt, eftersom
tillgängligheten i landet troligtvis försämras. Dessa effekter kommer dock, enligt
utredningen, att motverkas genom att vissa flyglinjer har upphandlats.
Men det går inte, enligt utredningen, att säkert bedöma vilka effekter en flygskatt kan
få på regional och lokal nivå. Sysselsättningseffekterna på lokal och regional nivå är
inte möjliga att kvantifiera – små effekter på nationell nivå utesluter inte stora
effekter på lokal eller regional nivå.
Region Gotland (Gotlands kommun) lämnade år 2006, tillsammans med
länsstyrelsen, synpunkter på ett förslag till flygskatt. Då togs också en
konsekvensanalys över effekterna av en flygskatt fram, som sammanfattades i:
•

Tillväxthämmande – försämrade kommunikationer innebär sämre
tillväxtmöjligheter för Gotland.

•

Färre resenärer till Gotland - konsekvenser för turistnäringen i form av
minskad omsättning, färre sysselsatta och på sikt försämrad investeringsvilja.

•

Omställningsarbetet - de nya myndigheterna är för att klara sina nationella
uppdrag beroende av väl fungerande och prisvärda kommunikationer.

•

Svårare att attrahera nya studenter och rekrytera kompetenta lärare.

•

Sociala konsekvenser - försvårar för många gotlänningar att upprätthålla sina
kontakter med släkt och vänner på fastlandet och vice versa.

• Minskad konsumtion.
Mot bakgrund av Gotlands utsatta läge och flygets stora betydelse ansågs att Gotland
helt måste undantas från flygskatten.
Bedömning

Utredningens redovisning av de regionala effekterna av ett införande av flygskatt är
oklar. Man gör bedömningen att en flygskatt sannolikt inte påverkar glesbygden i
någon stor omfattning, det under förutsättning av att nuvarande utbud av flyglinjer
finns kvar och upphandlas. Därför föreslår man inte regionala undantag för flygskatt.
Men utredningen gör också bedömningen att vissa delar av Sverige är mer beroende
av flyg än andra, och att det därför skulle kunna vara önskvärt att göra undantag för
skatten för passagerare i vissa områden i Sverige. I sammanhanget tar man särskilt
upp glesbefolkade delar av norra Sverige och Gotland. Men vid en genomgång av
förutsättningarna för att ett sådant stöd skulle kunna vara möjligt inom ramen för
EU:s bestämmelser, väljer man att inte föreslå att gå vidare med en sådan lösning.
Utredningen menar även att tillgängligheten i landet troligtvis försämras med en
flygskatt, men att det inte går att bedöma vilka effekter det får på lokal och regional
nivå.
Situationen på Gotland är unik, det geografiska läget gör ön helt beroende av flygoch färjetrafik, alternativ saknas. Flygtrafiken och färjetrafiken har i huvudsak olika
målgrupper, trafikslagen kompletterar, men ersätter inte varandra. Gotland är en av
de mest flygberoende regionerna.
Gotlands läge gör kommunikationerna med omvärlden till en nyckelfråga och
förbindelserna till och från Gotland är grundläggande för utvecklingen. Ö-läget
innebär både för- och nackdelar. För att kunna utnyttja läget och stärka och utveckla
Gotland krävs en mycket god tillgänglighet – särskilt i pris, turtäthet, res- och
transporttid, ankomst och avgångstider samt kapacitet.
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Ökade kostnader för att resa riskerar att skada tillgängligheten - för näringslivet,
invånare och besökare. Det kan också medföra en försämring i form av färre turer.
Att Gotland har en god tillgänglighet i turtäthet, restid och pris är centralt för
flygresenärer. De konsekvenser som redovisades av kommunen och länsstyrelsen
2006, då också ett förslag till flygskatt fanns, är lika aktuella idag. Det gäller sämre
tillväxtmöjligheter, färre besökare, minskad omsättning, färre sysselsatta och lägre
investeringar. Det påverkar också förutsättningarna att rekrytera personal, attrahera
studenter och ger sämre möjligheter för pendling och socialt resande.
Utredningens resonemang om att flygskatten inte medför större negativa
förändringar, under förutsättningar av de flyglinjer som idag finns och upphandlas
finns kvar, är inte relevant för Gotland. På Gotland har aldrig upphandlad flygtrafik
varit ett alternativ. Utredningen ser också att flygskatten kan innebära att
tillgängligheten till vissa områden kan försämras. De negativa effekter som
begränsningar av flygtrafiken till Gotland kan medföra för tillgängligheten, gör att de
möjligheter till regionala undantag som utredningen tar upp bör undersökas vidare,
alternativt att andra förslag till regional särlösning tas fram som gör att Gotland kan
undantas vid ett eventuellt införande av flygskatt. Att flygtrafiken kan garanteras är
av avgörande betydelse för Gotland.
Samtidigt är det mycket angeläget att minska flygtrafikens miljöpåverkan så att
miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan kan uppnås. Utredningen anger att
skatten förväntas leda till begränsade men positiva effekter för klimatet genom
minskade utsläpp av koldioxid och en minskning av övrig klimatpåverkan från flyget.
Skatten föreslås tas ut per passagerare. En skatt på bränsle och bränsleförbrukning
hade varit att föredra, då det kan påverka teknikutveckling och bränsleanvändning.
Det hade också gett ett mer rättvist mått, sett till t.ex. vilka flygplanstyper som
används och över vilka distanser.
Beslutsunderlag

Remiss från Finansdepartementet. Betänkande av utredningen om skatt på flygresor
"En svensk flygskatt" (SOU 2016:83). 2016-12-14.
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Regiondirektör
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Stockholm i november 2016
Gabriella Loman
/Catarina Fäger
Fredrik Kopsch

Innehåll

Sammanfattning ................................................................ 13
Summary .......................................................................... 19
1

Författningsförslag ..................................................... 25

1.1

Förslag till lag om skatt på flygresor ..................................... 25

1.2

Förslag till lag om ändring i skatteförfarandelagen
(2011:1244) ............................................................................. 30

2

Uppdraget och dess genomförande .............................. 33

2.1

Utredningens uppdrag ............................................................ 33

2.2

Utredningens arbete ............................................................... 33

3

Bakgrund.................................................................. 35

3.1

Inledning ................................................................................. 35

3.2

Tidigare beskattning av flyget ................................................ 35

3.3

Förändringar av klimatet ........................................................ 37

3.4

Flygets påverkan på klimatet .................................................. 38

3.5

Internationellt klimatarbete ................................................... 41
3.5.1
FN:s klimatkonvention ........................................... 41
3.5.2
FN:s hållbarhetsmål och Parisavtalet ..................... 42
3.5.3
Icao:s och Iata:s målsättningar inom
klimatområdet .......................................................... 43

3.6

EU:s klimatarbete ................................................................... 43
3.6.1
EU:s klimatmål till år 2020 ..................................... 44
5

Innehåll

SOU 2016:83

3.6.2
3.6.3

EU:s klimatmål till år 2030 ..................................... 45
EU:s system för handel med utsläppsrätter .......... 45

3.7

Sveriges klimatpolitik ............................................................. 48
3.7.1
Miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan ..... 48
3.7.2
Långsiktiga klimatmål i Sverige .............................. 49
3.7.3
Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige ................. 50

3.8

De svenska närings-, transport- och regionalpolitiska
målen ....................................................................................... 51
3.8.1
Målet för näringspolitiken ...................................... 51
3.8.2
Transportpolitikens mål ......................................... 51
3.8.3
Målet för regional tillväxt ....................................... 52

3.9

EU-rätt .................................................................................... 53
3.9.1
Beskattning av flygbränsle ...................................... 53
3.9.2
EUF-fördragets regler om statligt stöd ................. 55
3.9.3
EU-kommissionen om begreppet statligt stöd ..... 58
3.9.4
Förutsättningarna för kommissionens
prövning av ett stöds förenlighet med EUFfördraget .................................................................. 59
3.9.5
EU-kommissionens tidigare prövning av stöd
i form av nedsatt flygskatt ...................................... 60
3.9.6
Villkoren för sådant stöd som inte behöver
föranmälas................................................................ 62

4

Flygplatser och avgifter i Sverige ................................. 65

4.1

Inledning ................................................................................. 65

4.2

Flygplatser i Sverige................................................................ 65
4.2.1
Det transeuropeiska nätverket ............................... 67
4.2.2
Passagerarvolymer ................................................... 69

4.3

Transportstyrelsen.................................................................. 70
4.3.1
Principer för finansieringen av
Transportstyrelsen .................................................. 71
4.3.2
Transportstyrelsens avgifter ................................... 72
4.3.3
Undantag från finansieringsprinciperna ................ 73
4.3.4
Särskilt om myndighetsavgiften ............................. 74

6

SOU 2016:83

4.3.5

Innehåll

Transportstyrelsens uppdrag att följa upp
tillämpningen av bemyndiganden för vissa
offentligrättsliga avgifter ......................................... 76

4.4

Flygplatsernas avgifter ............................................................ 77
4.4.1
Avgifter vid de regionala flygplatserna ................... 77
4.4.2
Avgifter vid de statliga flygplatserna ...................... 78

5

Offentligt stöd till flyget ............................................. 81

5.1

Inledning ................................................................................. 81

5.2

Flygets betydelse i Sverige ...................................................... 81

5.3

De svenska flygplatsernas ekonomiska situation .................. 82

5.4

Bidrag till icke statliga flygplatser .......................................... 84

5.5

Upphandling av flygtrafik ...................................................... 85

5.6

EU:s regler och riktlinjer om statligt stöd till
flygplatser och flygbolag ........................................................ 86
5.6.1
Kommissionen har godkänt stöd till
flygplatserna Sundsvall-Timrå och Skellefteå
för tjänster av allmänt ekonomiskt intresse ........... 88

6

Flygskatter i EU ........................................................ 89

6.1

Inledning ................................................................................. 89

6.2

Danmark .................................................................................. 90

6.3

Frankrike ................................................................................. 91

6.4

Irland........................................................................................ 92

6.5

Nederländerna ......................................................................... 93

6.6

Norge ....................................................................................... 93

6.7

Portugal ................................................................................... 95

6.8

Storbritannien ......................................................................... 95

6.9

Tyskland .................................................................................. 99

6.10 Österrike ............................................................................... 100

7

Innehåll

SOU 2016:83

7

Utformningen av ett system för skatt på flygresor ........ 103

7.1

Inledning ............................................................................... 103

7.2

Krav som bör ställas på ett system för skatt på flygresor .. 104
7.2.1
Förutsättningar för acceptans .............................. 104
7.2.2
Huvudsyftet bör återspeglas i systemet............... 104
7.2.3
Systemet bör vara lätt att förstå och använda...... 105
7.2.4
Systemet bör vara effektivt och pålitligt .............. 105
7.2.5
Systemet bör vara rättvist ..................................... 105
7.2.6
Hanteringskostnaderna för systemet bör vara
rimliga .................................................................... 105

7.3

Modeller för uttag av skatt på flygresor .............................. 106
7.3.1
Flygplanets vikt som skattebas ............................ 106
7.3.2
Flygbiljetten som skattebas .................................. 106
7.3.3
Passagerare som skattebas .................................... 107
7.3.4
Flygstol som skattebas.......................................... 108

7.4

Utredningens val av modell för ett system med skatt på
flygresor ................................................................................ 110

8

Styrmedel och åtgärder ............................................ 113

8.1

Inledning ............................................................................... 113

8.2

Hur mycket bör flyget betala för sina utsläpp av
växthusgaser? ........................................................................ 115
8.2.1
Flyget ska bära sina egna klimatkostnader .......... 115
8.2.2
Vad kostar flygets klimatutsläpp? ........................ 116
8.2.3
Storleken på flygskatt kan bestämmas genom
klimatvärdering ..................................................... 117

8.3

Skatt på flygbränsle .............................................................. 122

8.4

Mervärdesskatt på flygresor ................................................. 123

8.5

Ett globalt marknadsbaserat klimatstyrmedel för det
internationella flyget ............................................................ 124

8.6

EU:s system för handel med utsläppsrätter ........................ 125

8.7

Andra styrmedel och åtgärder ............................................. 126
8.7.1
Nya flygplan och bränsle ...................................... 126

8

SOU 2016:83

8.7.2
8.7.3
8.7.4
8.7.5
8.7.6
8.7.7
8.7.8
8.7.9

Innehåll

Kvotplikt för inrikesflyget .................................... 127
Skatt på flygbränsle genom bilaterala avtal .......... 127
En koldioxidstandard för flygsektorn .................. 128
Gröna flygningar ................................................... 129
Fly Green Fund ..................................................... 129
Forskning, utveckling, demonstration och
marknadsintroduktion .......................................... 130
Klimatkompensation för myndighetspersonal .... 131
Klimatkompensering ............................................. 132

8.8

EU:s luftfartsstrategi för Europa ......................................... 132

8.9

Den svenska flygstrategin .................................................... 133
8.9.1
Inför en flygstrategi – ett kunskapsunderlag ....... 134

9

Lag om skatt på flygresor ......................................... 137

9.1

Inledning ............................................................................... 137

9.2

Allmänt om regelverkets utformning .................................. 138

9.3

Vilka flygresor ska lagen tillämpas på? ................................ 139

9.4

Skattepliktens omfattning .................................................... 143
9.4.1
Flygplan som omfattas av skatteplikten............... 143
9.4.2
Ska helikoptrar omfattas av lagen? ....................... 144
9.4.3
Behövs det en definition av ”flygplan”? ............... 145
9.4.4
Passagerare och avresa från flygplats i Sverige
som förutsättningar för skatteplikt ...................... 146

9.5

Undantag från skatteplikt .................................................... 147
9.5.1
Undantag för vissa personkategorier ................... 147
9.5.2
Undantag från skatteplikt för flygningar som
utförs med en viss inblandning av biobränsle ...... 149
9.5.3
Statsstödsbedömning om regionalt avgränsat
undantag från flygskatt ......................................... 150

9.6

Skattens storlek ..................................................................... 153
9.6.1
Flygskatten bör inte differentieras utifrån
serviceklass ............................................................. 156

9.7

Skattskyldighet ...................................................................... 157
9.7.1
Skattskyldighetens inträde .................................... 159

9

Innehåll

SOU 2016:83

9.8

Förfarandet vid beskattning ................................................. 160
9.8.1
Uppgiftslämnande mellan myndigheter .............. 161
9.8.2
Beskattningsdatabasen .......................................... 163
9.8.3
Skatterepresentant................................................. 164

9.9

Internationell rätt ................................................................. 165

9.10 Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser ...................... 167
10

Myndighetsavgiften inom luftfartsområdet .................. 169

10.1 Inledning ............................................................................... 169
10.2 Transportstyrelsens avgiftsfinansiering .............................. 169
10.2.1 Bakgrund till myndighetsavgiften ........................ 170
10.3 Skatt och avgift i statsrättslig mening ................................. 171
10.4 Bör myndighetsavgiften avskaffas? ..................................... 172
10.5 Finansiella konsekvenser för Transportstyrelsen ............... 174
11

Konsekvensbedömning ............................................. 177

11.1 Inledning ............................................................................... 177
11.2 Underlag för beräkningar..................................................... 178
11.3 Konsekvenser för resande och konsumenter ...................... 182
11.4 Konsekvenser för miljön ...................................................... 188
11.5 Konsekvenser för flygföretagen .......................................... 194
11.6 Konsekvenser för andra företag........................................... 196
11.7 Konsekvenser för olika sektorer .......................................... 199
11.8 Konsekvenser för näringslivets konkurrenskraft ............... 200
11.9 Konsekvenser för sysselsättningen ...................................... 202
11.10 Konsekvenser för flygplatser ............................................... 205
11.10.1 Konsekvenser för Öresundsområdet ................... 208
11.10.2 Konsekvenser för flygplatser i glesbygd .............. 209
11.11 Konsekvenser för regional utveckling ................................. 212

10

SOU 2016:83

Innehåll

11.12 Offentligfinansiella konsekvenser ....................................... 214
11.12.1 Konsekvenser för Skatteverket och
domstolarna ........................................................... 216
11.12.2 Administrativa och andra kostnader för
berörda myndigheter ............................................. 217
11.13 Övriga konsekvenser ............................................................ 218
11.13.1 Konsekvenser för jämställdheten ......................... 218
12

Författningskommentar ............................................ 219

12.1 Förslaget till lag om skatt på flygresor ................................ 219
12.2 Förslaget till lag om ändring i skatteförfarandelagen
(2011:1244) ........................................................................... 229
Särskilt yttrande .............................................................. 231
Bilagor
Bilaga 1

Kommittédirektiv 2015:106 ......................................... 241

11

Sammanfattning

Utredningen har haft i uppdrag att analysera och lämna förslag på
hur en skatt på flygresor kan utformas. Syftet med skatten ska vara
att flygets klimatpåverkan ska minska för att bidra till att nå miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan. I uppdraget har ingått att
analysera uppbyggnaden och utformningen av modeller för uttag av
flygskatt i andra medlemsstater inom EU som har flygskatt. Därtill
har utredningen haft att analysera de medlemsstater som har haft
men avskaffat flygskatt eller undersökt men valt att inte införa
flygskatt. En grundläggande utgångspunkt för uppdraget har varit
att skatten ska vara förenlig med unionsrätten. Enligt direktiven
ska utredningen utarbeta nödvändiga författningsförslag. I uppdraget har inte ingått att bedöma lämpligheten i att införa en skatt
på flygresor.
I utredningens uppdrag har även ingått att bedöma om den så
kallade myndighetsavgiften inom luftfartsområdet som Transportstyrelsen tar ut, bör avskaffas. Det har också ingått i utredningens
uppdrag att beskriva andra åtgärder som kan vara ändamålsenliga
för att uppnå miljömålet Begränsad klimatpåverkan. Slutligen har
det i uppdraget ingått att beskriva konsekvenserna i olika hänseenden av ett införande av en flygskatt.
Utredningen har tolkat uppdraget som att skatten ska vara en
skatt på persontransporter. Med den utgångspunkten har utredningen valt att ta fram förslag på en punktskatt som baseras på
passagerare, i likhet med de flygskatter som finns i bland annat
Norge och Tyskland.
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Skatt på flygresor
Den föreslagna skatten på flygresor har utformats som en skatt på
kommersiella flygresor. Transport av passagerare i militärflyg,
annan stats statsflyg, ambulansflyg, eftersöknings- och räddningsflyg, humanitärt flyg samt tull- och polisflyg ska inte omfattas av
skatten.
Förslaget innebär att flygskatt ska betalas för passagerare som
reser från en svensk flygplats i ett flygplan som är godkänt för fler
än tio passagerare. Flygskatt ska inte betalas för barn under två år,
passagerare som på grund av teknisk störning, väderförhållanden
eller annan oförutsedd händelse inte har nått destinationsflygplatsen och som medföljer vid en förnyad avgång, flygande personal som är i tjänst under flygningen samt transit- och transferpassagerare.
Det flygföretag som utför flygningen ska vara skattskyldigt.
Skyldighet att betala skatt ska inträda när flygplanet lyfter från en
flygplats i Sverige. Skatten ska tas ut med olika skattenivåer
beroende på om passageraren reser till en slutdestination i ett land
som ligger
1.

helt inom Europa,

2.

helt eller delvis i en annan världsdel än Europa med ett avstånd
om högst 6 000 kilometer från flygplatsen Stockholm/Arlanda,

3.

i en annan världsdel än Europa med ett avstånd längre än
6 000 kilometer från flygplatsen Stockholm/Arlanda.

De föreslagna skattenivåerna baseras på klimatvärderingar för flygresor och föreslås uppgå till 80 kronor, 280 kronor och 430 kronor
för de olika avståndsklasserna. Skattenivåerna ligger i paritet med
liknande skatter i andra medlemsstater och har bestämts med beaktande av att flyget redan i dag betalar för utsläppsrätter inom EU:s
system för handel med utsläppsrätter European Emissions Trading
Scheme (EU ETS). Vid bestämmandet av skattenivåerna har hänsyn
inte tagits till det nya globala styrmedlet avseende klimatpåverkan
från internationellt flyg som FN-organet Internationella civila luftfartsorganisationen eller International Civil Aviation Organisation
(Icao) fattade beslut om i oktober 2016. Detta på grund av att det
systemet kommer att inledas med en frivillig fas först år 2021 och
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bli obligatoriskt år 2027 samt att prisnivåerna för de utsläppskrediter som ska användas i systemet är okända. När systemet är i
kraft och prissättningen av utsläppskrediterna är känd kan nivåerna
för flygskatten behöva justeras. Det samma gäller om priserna
avsevärt förändras inom EU ETS.
Förfarandebestämmelserna i skatteförfarandelagen (2011:1244)
ska vara tillämpliga på flygskatten.
Myndighetsavgiften inom luftfartsområdet
Utredningen har bedömt att myndighetsavgiften bör avskaffas i
samband med införandet av en skatt på flygresor. Om myndighetsavgiften ändå fortsättningsvis ska tas ut, måste grunderna för
avgiftsuttaget, enligt utredningens mening, regleras i lag.
Konsekvenser av skatten på flygresor
De statsfinansiella nettointäkterna av den föreslagna skatten på flygresor beräknas uppgå till 1,75–1,78 miljarder kronor per år.
Skatten kan förväntas leda till en reduktion av efterfrågan på flygresor med 3,6–4,8 procent för inrikesflyget, 1,4–1,9 procent för flyg
inom Europa och 1,5–2,1 procent för flyg utom Europa. Den totala
minskningen av avresande resenärer från flygplatser i Sverige
beräknas bli 450 000–600 000 per år, jämfört med om ingen skatt
införs. Även om en skatt på flygresor införs kan emellertid det totala
antalet avresande passagerare från flygplatser i Sverige förväntas öka.
En skatt på flygresor bedöms minska ökningen av antalet avresande
passagerare, men ökningen kommer ändå att fortsätta. Cirka
40 procent av resenärerna kan förväntas flytta över till andra trafikslag, främst biltrafik, i de fall avståndet möjliggör detta. Den största
delen av reduktionen i efterfrågan på flygresor kan väntas ske där
tillgången till alternativa färdsätt är god. Av det skälet är det sannolikt att skatten inte påverkar tillgängligheten till Sveriges glesbygd i
någon större utsträckning under förutsättning att nuvarande utbud
av flyglinjer finns kvar och upphandlas i nuvarande omfattning.
Eftersom effekten för företag och boende i Sveriges glesbygd
bedöms bli begränsad, om än inte helt obetydlig, föreslås inte något
regionalt avgränsat undantag från flygskatt. De regionala konsekven-
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ser som uppstår bör kunna hanteras genom upphandling av flyglinjer
och statligt stöd till regionala flygplatser.
Skatten förväntas leda till begränsade men positiva effekter för
klimatet genom minskade utsläpp av koldioxid och en minskning av
övrig klimatpåverkan från flyget. När hänsyn tas till ökade utsläpp
från andra trafikslag genom överflyttningar från flyget kan nettoeffekten förväntas uppgå till en reduktion om 0,08–0,2 miljoner ton
koldioxidekvivalenter.
Skatten förväntas endast ha en mindre effekt på sysselsättningen.
Det sannolika scenariot är att arbetstillfällen huvudsakligen flyttar
mellan sektorer och att vissa arbetstillfällen försvinner medan andra
tillkommer. Effekter på Sveriges konkurrenskraft, både i ett nationellt och internationellt perspektiv, bedöms också bli begränsade.
Man kan emellertid räkna med en viss överflyttning av passagerare
till gränsnära flygplatser i grannländer, främst i Öresundsregionen.
Denna effekt bedöms bli liten eftersom utbudet av flygresor skiljer
sig åt mellan exempelvis flygplatsen Malmö/Sturup och Köpenhamns
flygplats Kastrup. Konkurrensen och viss överflyttning av passagerare
kan dock öka på vissa flyglinjer som är gemensamma för flygplatserna.
Skatten kommer att medföra vissa konsekvenser för flygföretagen. Den administrativa bördan och hanteringskostnaden för flygföretagen bedöms bli ringa. Om lagen träder i kraft först om drygt
ett år kommer flygföretagen, som ofta säljer flygbiljetter med lång
framförhållning, kunna anpassa sina system och biljettpriser till den
nya skatten.
Finansiella konsekvenser för Transportstyrelsen
vid ett avskaffande av myndighetsavgiften
Ett avskaffande av myndighetsavgiften i samband med införandet av
skatten innebär att Transportstyrelsens avgiftsintäkter minskar med
cirka 120 miljoner kronor per år. Det innebär en avgiftslättnad för de
flygoperatörer som betalar avgiften men det innebär samtidigt att
motsvarande belopp som finns budgeterat för avgiftsfinansierad
verksamhet inte längre täcks av avgiftsintäkter.
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Ikraftträdande
Lagen om skatt på flygresor föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.
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The Inquiry was instructed to analyse and submit proposals on the
possible design of a tax on air travel. The tax aims to reduce the
climate impact of aviation to help achieve the environmental
quality objective Reduced climate impact. The remit included
analysing the structure and design of models for levying aviation
taxes in other EU Member States that have an aviation tax. In
addition, the Inquiry analysed the situation in Member States that
have had but abolished an aviation tax or that investigated such a
tax but chose not to introduce it. A fundamental starting point for
the remit has been that the tax must be compatible with EU law.
Under the terms of reference, the Inquiry is to draw up the
necessary legislative proposals. The remit did not include assessing
the suitability of introducing a tax on air travel.
The Inquiry was also instructed to assess whether the ‘public
authority fee in the field of aviation’, levied by the Swedish
Transport Agency, should be abolished. The remit also included
describing other measures that could be effective in achieving the
environmental quality objective Reduced climate impact. Finally,
the remit included describing the consequences in various respects
of introducing an aviation tax.
The Inquiry has interpreted the remit to mean that the tax is to
be a tax on passenger transport. With this starting point, the Inquiry
chose to draw up proposals on a specific tax based on passengers,
similar to the aviation taxes found in Norway and Germany, for
example.
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Tax on air travel
The proposed tax on air travel has been designed as a tax on commercial flights. Accordingly, transport of passengers in military
aircraft, state aircraft of other states, air ambulances, search and
rescue aircraft, humanitarian aircraft, and customs and police
aircraft will not be subject to the tax.
The proposal means that the aviation tax will be paid for
passengers travelling from a Swedish airport in an aircraft approved
for more than ten passengers. The aviation tax is not to be paid for
children under the age of two; passengers who, as a result of technical
disruption, weather conditions or any other unexpected event, have
not reached their destination airport resulting in a new departure;
flight staff who are in service during the flight; and transit and
transfer passengers.
The airline that carries out the flight shall be liable to tax. The
liability to pay the tax arises when the aircraft takes off from an
airport in Sweden. Various levels of tax will be levied based on
whether the passenger travels to a final destination in a country
located
1.

entirely in Europe;

2.

entirely or partly on a continent other than Europe, at a maximum distance of 6 000 kilometres from Stockholm Arlanda
Airport; or

3.

on a continent other than Europe, at a distance greater than
6 000 kilometres from Stockholm Arlanda Airport.

The proposed tax levels are based on an assessment of the climate
impact of air travel and it is proposed they amount to SEK 80,
SEK 280 and SEK 430 for the different distance categories. The tax
levels are on par with similar taxes in other Member States and
were determined accounting for the fact that aviation already pays
for emission rights through the EU Emissions Trading System
(EU ETS). In determining the tax levels, no consideration was
taken of the new global market-based measure scheme to limit the
climate impact of international aviation that was adopted by the
UN International Civil Aviation Organisation in October 2016.
This is because the scheme will not be introduced with a voluntary
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phase until 2021 to then become mandatory in 2027, and because
the price levels of the scheme’s offset credits are not known. When
the scheme is in effect and the pricing of the offset credits are
known, the levels of the aviation tax may need to be adjusted. The
same applies if the prices in the EU ETS change considerably.
The procedural provisions in the Tax Procedures Act (2011:1244)
shall be applicable to the aviation tax.
Public authority fee in the field of aviation
The Inquiry considers that the public authority fee should be
abolished in connection with the introduction of a tax on air travel.
If the public authority fee continues to be charged, however, the
grounds for charging the fee, in the Inquiry’s view, should be
regulated by law.
Consequences of the tax on air travel
The net income for central government finances of the proposed
tax on air travel is expected to amount to SEK 1.75–1.78 billion per
year.
It is expected that the tax will lead to a reduction of 3.6–4.8 per
cent in the demand for air travel for domestic flights, 1.4–1.9 per
cent for flights within Europe, and 1.5–2.1 per cent for flights
outside of Europe. The total reduction of passengers departing from
airports in Sweden is estimated to be 450 000–600 000 per year,
compared to the situation of no tax being introduced. Even if a tax
on air travel is introduced, the total number of passengers departing
from airports in Sweden can be expected to rise. A tax on air travel is
expected to reduce the increase in the number departing passengers,
but the increase will nonetheless continue. Approximately 40 per
cent of passengers can be expected to shift to other modes of
transport, primarily cars, in cases when the distance allows for it.
The greatest reduction in demand for air travel can be expected to
take place when access to alternative means of travel is good. For
this reason, it is likely the tax will not impact accessibility to
Sweden’s sparsely populated areas to any great extent, provided that
the current selection of flight routes continues and is procured in the
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current volume. Since the impact on businesses and residents in
Sweden’s sparsely populated areas is deemed to be limited, if not
marginal, no regionally-based exemption from the tax is proposed.
The regional consequences that arise should be able to manage
through procuring flight routes and state subsidies for regional
airports.
The tax is expected to lead to limited but positive effects for the
climate through reduced carbon dioxide emissions and a reduction
of other aviation climate impacts. When increased emissions from
other modes of transport are taken into account as a result of the
modal shift from aviation, the net effect is expected to amount to a
reduction of 0.08–0.2 million tonnes of carbon dioxide equivalents.
The tax is expected to have only a minor impact on employment. The likely scenario is that job opportunities will primarily
move between sectors and that certain jobs will disappear while
others will be created. The impact on Sweden’s competitiveness, in
both a national and international perspective, is also deemed to be
limited.
However, a certain shift of passengers to airports close to the
border in neighbouring countries, primarily the Öresund region, can
be expected. This effect is expected to be minor since the flight
selection differs between Malmö Airport (Sturup) and Copenhagen
Airport, Kastrup. Competition and a certain shift of passengers may
increase, however, on certain flight routes that the two airports have
in common.
The tax will entail certain consequences for airlines. The administrative burden and handling costs for the airlines are expected to be
minor. If the act does not come into force until just over one year
from now, the airlines, which often sell air tickets well in advance of
travel, will be able to adapt their systems and ticket prices to the new
tax.
Financial consequences for the Swedish Transport Agency if the
public authority fee is abolished
Abolishing the public authority fee in connection with introducing
the tax will result in a fee revenue reduction of around SEK 120
million per year for the Swedish Transport Agency. Although this
means a reduction in fees for airline operators paying the fee, it also
22
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means that the equivalent amount that is budgeted for fee-funded
operations will no longer be covered by fee revenues.
Entry into force
Under the proposal, the air travel tax act will enter into force on
1 January 2018.
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1

Författningsförslag

Utredningen har följande förslag till lagtext.

1.1

Förslag till
lag om skatt på flygresor

Härigenom föreskrivs följande.
Lagens tillämpningsområde
1 § Skatt ska betalas till staten enligt denna lag för kommersiella
flygresor (flygskatt).
Definitioner
2 § I denna lag avses med
1. kommersiella flygresor: transport av passagerare i flygplan som
inte sker för privat ändamål utom transport i militärflyg, annan stats
statsflyg, ambulansflyg, eftersöknings- och räddningsflyg, humanitärt
flyg samt tull- och polisflyg.
2. flygföretag: en fysisk eller juridisk person som innehar ett giltigt
drifttillstånd eller motsvarande tillstånd som ger personen rätt att
utföra kommersiella flygresor,
3. flygplats: ett mark- eller vattenområde, som helt eller delvis har
inrättats så att flygplan ska kunna ankomma, avgå samt röra sig på
marken eller vattnet,
4. flygande personal: varje person ombord på ett flygplan som
a) flyger flygplanet,
b) tar hand om teknisk övervakning, underhåll eller reparation,
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c) är ansvarig för säkerheten för passagerare i kabinen, eller
d) ger service till passagerarna.
Skattepliktens omfattning
3 § Flygskatt ska betalas för passagerare som reser från en flygplats
i Sverige i ett flygplan som är godkänt för fler än tio passagerare.
Undantag från skatteplikt
4 § Flygskatt ska inte betalas för
1. barn under två år,
2. passagerare som på grund av teknisk störning, väderförhållanden eller annan oförutsedd händelse inte har nått destinationsflygplatsen och som medföljer vid en förnyad avgång,
3. flygande personal som är i tjänst under flygningen,
4. passagerare som ankommit till en flygplats i Sverige och därifrån fortsätter flygresan med samma flygplan (transitpassagerare),
eller
5. passagerare som ankommit till en flygplats i Sverige och därifrån fortsätter med annat flygplan (transferpassagerare) om den
efterföljande flygningen påbörjas inom 24 timmar.
Skattskyldighet
5 § Skattskyldig är det flygföretag som utför flygningen.
Skattskyldighetens inträde
6 § Skyldighet att betala skatt inträder när flygplanet lyfter från en
flygplats i Sverige.
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Skattens storlek
7 § Skatt ska betalas med
1. 80 kronor per passagerare som reser till en slutdestination i
ett land som anges i bilaga 1 till denna lag,
2. 280 kronor per passagerare som reser till en slutdestination i
ett land som anges i bilaga 2 till denna lag,
3. 430 kronor per passagerare som reser till en annan slutdestination.
Förfarandet
8 § Bestämmelser om förfarandet vid uttag av skatten finns i
skatteförfarandelagen (2011:1244).
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
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Bilaga 1
Albanien
Andorra
Belgien
Bosnien och Hercegovina
Bulgarien
Cypern
Danmark
Estland
Finland
Frankrike
Grekland
Irland
Island
Italien
Kosovo
Kroatien
Lettland
Liechtenstein
Litauen
Luxemburg
Makedonien
Malta
Moldavien

28

Monaco
Montenegro
Nederländerna
Norge
Polen
Portugal
Rumänien
San Marino
Schweiz
Serbien
Slovakien
Slovenien
Spanien
Storbritannien
Sverige
Tjeckien
Tyskland
Ukraina
Ungern
Vatikanstaten
Vitryssland
Österrike
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Bilaga 2
Afghanistan
Algeriet
Armenien
Azerbajdzjan
Bahrain
Burkina Faso
Djibouti
Egypten
Elfenbenskusten
Eritrea
Etiopien
Förenade Arabemiraten
Gambia
Georgien
Guinea
Guinea-Bissau
Irak
Iran
Israel
Jemen
Jordanien
Kap Verde
Kazakstan

Kirgizistan
Kuwait
Libanon
Libyen
Mali
Mauretanien
Marocko
Niger
Oman
Pakistan
Palestina
Qatar
Ryssland
Saudiarabien
Senegal
Sudan
Syrien
Tadzjikistan
Tchad
Turkiet
Turkmenistan
Uzbekistan
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Förslag till
lag om ändring i skatteförfarandelagen
(2011:1244)

Härigenom föreskrivs att 3 kap. 15 § och 7 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244) ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3 kap.
15 §
Med punktskatt avses skatt enligt
1. lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam,
2. lagen (1972:820) om skatt på spel,
3. lagen (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel,
4. 2 § första stycket 5 lagen (1990:661) om avkastningsskatt på
pensionsmedel,
5. lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m.,
6. lagen (1991:1482) om lotteriskatt,
7. lagen (1991:1483) om skatt på vinstsparande m.m.,
8. lagen (1994:1563) om tobaksskatt,
9. lagen (1994:1564) om alkoholskatt,
10. lagen (1994:1776) om skatt på energi,
11. lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus,
12. lagen (1999:673) om skatt på avfall,
13. lagen (2000:466) om skatt
13. lagen (2000:466) om skatt
på termisk effekt i kärnkrafts- på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer, och
reaktorer,
14. lagen (2007:460) om skatt
14. lagen (2007:460) om skatt
på trafikförsäkringspremie m.m.
på trafikförsäkringspremie m.m.,
och
15. lagen (2017:000) om skatt
på flygresor.
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7 kap.
1 §1
Skatteverket ska registrera
1. den som är skyldig att göra skatteavdrag,
2. den som är skyldig att betala arbetsgivaravgifter,
3. den som är skattskyldig enligt mervärdesskattelagen (1994:200),
med undantag för den som är skattskyldig bara på grund av förvärv av
sådana varor som anges i 2 a kap. 3 § första stycket 1 och 2 samma lag,
4. den som utan att omfattas av 19 kap. 1 § mervärdesskattelagen har rätt till återbetalning av ingående mervärdesskatt enligt
10 kap. 9 och 11–13 §§ samma lag,
5. den som gör sådant unionsinternt förvärv som är undantaget
från skatteplikt enligt 3 kap. 30 d § första stycket mervärdesskattelagen,
6. en utländsk beskattningsbar person som är etablerad i ett
annat EU-land och har rätt till återbetalning enligt 10 kap. 1–3 §§
mervärdesskattelagen utan att omfattas av 19 kap. 1 § samma lag
och inte heller ska registreras enligt 3, 4 eller 5,
7. en beskattningsbar person som är etablerad i Sverige och
omsätter tjänster i ett annat EU-land som förvärvaren av tjänsten är
skattskyldig för i det landet i enlighet med tillämpningen av artikel
196 i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett
gemensamt system för mervärdesskatt,
8. den som är skyldig att jämka ingående mervärdesskatt enligt
8 a kap. eller 9 kap. 9–13 §§ mervärdesskattelagen,
9. den som är skattskyldig och redovisningsskyldig enligt lagen
(1972:266) om skatt på annonser och reklam,
10. den som är skattskyldig enligt
a) lagen (1972:820) om skatt på spel,
b) lagen (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel,
c) lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m.,
d) lagen (1991:1482) om lotteriskatt,
e) 10 eller 13 § eller 16 § första stycket eller 38 § 1 lagen
(1994:1563) om tobaksskatt,
f) 9 eller 12 § eller 15 § första stycket lagen (1994:1564) om
alkoholskatt,
1

Senaste lydelse 2015:893.
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g) 4 kap. 3 eller 6 § eller 9 § första stycket eller 12 § första stycket
1 eller 11 kap. 5 § första stycket 1 eller 2 lagen (1994:1776) om skatt
på energi,
h) lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus,
i) lagen (1999:673) om skatt på avfall,
j) lagen (2000:466) om skatt
j) lagen (2000:466) om skatt
på termisk effekt i kärnkrafts- på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer, eller
reaktorer,
k) lagen (2007:460) om skatt
k) lagen (2007:460) om skatt
på trafikförsäkringspremie m.m., på trafikförsäkringspremie m.m.,
eller
l) lagen (2017:000) om skatt
på flygresor,
11. den som är skyldig att använda kassaregister enligt 39 kap.
4–6 §§.
12. den som enligt 39 kap. 11 b § är skyldig att tillhandahålla
utrustning så att en elektronisk personalliggare kan föras på en
byggarbetsplats.
Om den som ska registreras enligt första stycket har en företrädare enligt 5 kap., ska dock företrädaren registreras i stället.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
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Uppdraget
och dess genomförande

2.1

Utredningens uppdrag

Enligt direktiven ska utredningen analysera och lämna förslag på
hur en skatt på flygresor kan utformas. Syftet är att flygets klimatpåverkan ska minska, vilket kan bidra till att nå miljökvalitetsmålet
Begränsad klimatpåverkan. Utredningen ska också bedöma om den
myndighetsavgift inom luftfartsområdet som Transportstyrelsen
tar ut bör avskaffas i samband med ett införande av en skatt på
flygresor.
I uppdraget ingår att analysera uppbyggnaden och utformningen
av modeller för uttag av flygskatt i andra medlemsstater inom EU.
Enligt direktiven ska utredningen också analysera de medlemsstater
som har haft men avskaffat flygskatt eller undersökt men valt att inte
införa flygskatt. En grundläggande utgångspunkt är enligt direktiven
att skatten ska vara förenlig med unionsrätten. Skattens utformning i
förhållande till EU:s statsstödsregler ska särskilt analyseras. Utredningen ska utarbeta nödvändiga författningsförslag. Som utredningen har tolkat direktiven ingår inte i uppdraget att utforma en
skatt på transport med flyg av post och/eller gods. I uppdraget ingår
inte heller att bedöma lämpligheten i att införa en skatt på flygresor.
Utredningens direktiv, som beslutades av regeringen den 5 november 2015, finns fogade till betänkandet som bilaga 1.

2.2

Utredningens arbete

Utredningens arbete inleddes i november 2015. Arbetet har bedrivits
på sedvanligt sätt med regelbundna sammanträden med experterna.
Sammanlagt har utredningen haft nio sammanträden.
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Den samverkan som utredningen enligt direktiven ska ha med
berörda myndigheter har skett huvudsakligen genom experterna.
Därutöver har utredningen samrått med Luftfartsverket, Naturvårdsverket, Trafikverket och Transportstyrelsen.
Utredningen har också i mars och juni 2016 haft dialogmöten
med företrädare för flygbranschen, regionalt utvecklingsansvariga,
intresseorganisationer och andra samhällsaktörer. Vid mötena
diskuterades i huvudsak utmaningar och konsekvenser av en flygskatt, främjande av teknik och biobränsle, tillgänglighet och konkurrenskraft samt sysselsättning. Den särskilda utredaren uppmanade samtliga aktörer att till utredningen ge in underlag om
förväntade effekter av en svensk flygskatt. Detta skedde endast i
begränsad utsträckning. I juni 2016 bjöds aktörer som utredningen
mötte i mars 2016, åter in till dialogmöte. Vid dessa möten var
huvudtemat utformningen av en flygskatt.
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3.1

Inledning

I utredningsdirektiven anges att en skatt på flygresor kan bidra till
att minska flygets klimatpåverkan. Därmed kan en skatt på flygresor
medverka till att uppfylla miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan. Miljöskatter och andra ekonomiska styrmedel är enligt
direktiven centrala för att uppfylla klimatmål och avgörande för att
minska vår miljö- och klimatpåverkan.
I detta kapitel redovisas inledningsvis tidigare beskattning av
flyget. Därefter behandlas förändringar i klimatet och flygets påverkan på klimatet. I efterföljande avsnitt beskrivs klimatpolitiska
förutsättningar på internationell nivå, inom unionen och på nationell
nivå. Vidare redogörs för de svenska närings-, transport- och regionalpolitiska målen om bland annat jobb, tillgänglighet och konkurrenskraft i alla delar av landet. Avslutningsvis beskrivs EU:s regler om
beskattning av flygbränsle och statligt stöd.

3.2

Tidigare beskattning av flyget

Flyget i Sverige har varit föremål för indirekt beskattning vid flera
tillfällen. En särskild skatt på charterresor infördes år 1978. Skatten
togs ut enligt lagen (1978:144) om skatt på vissa resor. Inledningsvis var skatten 100 kronor per passagerare som fyllt 12 år men den
höjdes successivt och från den 1 juni 1986 var skatten 300 kronor
per passagerare över 12 år. Vid införandet angavs att den indirekta
beskattning som ligger i priset för semestervistelser i Sverige är avsevärt högre än vad som är fallet i de flesta länder. En skatt på turistresor till utlandet kunde därför ses som ett sätt att något minska den
konkurrensnackdel som den inhemska turistnäringen hade i fråga
om svenskars val av semesterort (prop. 1977/78:98 s. 8). Skatten
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avskaffades emellertid år 1993 då den ansågs vara diskriminerande
gentemot flyget och i synnerhet charterflyget. I ett internationellt
perspektiv ansågs skatten på ett otillbörligt sett gynna inhemsk
turism. EU-rättsligt ansågs det inte heller möjligt att behålla skatten,
åtminstone inte för resor inom unionen.
Under perioden den 1 mars 1989–den 31 december 1996 fanns det
även en miljöskatt på inrikesflyg. Skatten togs ut enligt lagen
(1988:1567) om miljöskatt på inrikes flygtrafik och baserades på uppgifter om bränsleförbrukning och utsläpp av kolväten, kväveoxider
och koldioxid från den aktuella flygplanstypen under en genomsnittlig flygsträcka. EU-domstolen konstaterade emellertid i ett
avgörande (mål C-346/97, Braathens Sverige AB mot Riksskatteverket, REG 1999 I-3419) att miljöskatten var en skatt på bränsleförbrukning. Den stred därmed mot det då gällande mineraloljedirektivet (numera ersatt av rådets direktiv 2003/96/EG av den
27 oktober 2003 om en omstrukturering av gemenskapsramen för
beskattning av energiprodukter och elektricitet, förkortat energiskattedirektivet). EU-domstolen slog också fast att även om skatten
inte togs ut på bränsleförbrukningen i sig fanns det ett direkt och
oskiljbart samband mellan bränsleförbrukningen och de förorenande
ämnen som släpps ut vid denna förbrukning. Domen ledde till att
Sverige tvingades betala tillbaka skatt som tagits ut efter EU-inträdet.
Under våren 2006 fattade riksdagen beslut om att införa lagen
(2006:909) om skatt på flygresor. Skatten var schablonmässigt utformad och skulle tas ut med 94 kronor per passagerare som reste
till en destination inom Europa och med 188 kronor per passagerare som reste till en annan destination. Lagen skulle träda i kraft
den dag regeringen bestämde. Ikraftträdandebestämmelsen behövdes för att flygningar till och från vissa orter var undantagna från
beskattning på ett sätt som krävde statsstödsgodkännande från
EU-kommissionen innan lagen fick sättas i kraft. Innan ett sådant
godkännande hade erhållits föreslog den dåvarande regeringen i
budgetpropositionen för år 20071 att lagen skulle utgå och riksdagen följde regeringens förslag.

1

Prop. 2006/07:1 volym 1.
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Förändringar av klimatet

Den globala uppvärmningen fortsätter och forskning visar att den
till största delen kan knytas till människans aktiviteter. Enligt FN:s
klimatpanel (Intergovernmental Panel on Climate Change, förkortad IPCC) är människans påverkan på klimatsystemet tydlig.2
Den anses uppenbar utifrån stigande halter av växthusgaser i atmosfären, positiv strålningsdrivning, observerad uppvärmning samt via
förståelsen av klimatsystemet. Atmosfären och världshavet har blivit
varmare, mängden snö och is har minskat, havsnivåerna har stigit och
halten av växthusgaser har ökat. Förutom ändringar i temperatur och
snö/is påverkas också nederbördsförhållanden. Observationer visar
att nederbörden har ökat över land på norra halvklotet under 1900talet. Vidare har förändrade mönster för extrema väder- och
klimathändelser observerats sedan omkring år 1950.
Uppvärmningen av klimatsystemet är otvetydig. Den globala
medeltemperaturen har ökat med i genomsnitt 0,85 grader mellan
åren 1880 och 2012. De senaste tre decennierna har varit varmare
vid jordytan än samtliga tidigare årtionden sedan år 1850. På norra
halvklotet är de senaste tre decennierna sannolikt den varmaste 30årsperioden under de senaste 1 400 åren.
Koncentrationen av koldioxid, metan och dikväveoxid (lustgas) i
atmosfären har ökat till nivåer som inte har förekommit under
åtminstone de senaste 800 000 åren. Koldioxidhalten har ökat med
40 procent sedan förindustriell tid, främst genom utsläpp från fossila
bränslen och i andra hand på grund av nettoutsläpp från förändrad
markanvändning. Världshavet har tagit upp ungefär 30 procent av
människans utsläpp av koldioxid med havsförsurning som följd.
De scenarier som i dag används för att bedöma framtida klimatförändringar visar på en fortsatt uppvärmning och förändringar i
alla delar av klimatsystemet till följd av ökade växthusgashalter.3
Scenarierna visar att den globala medeltemperaturen ökar i inter2

Avsnittet bygger i sin helhet på IPCC:s femte samlade utvärdering om klimatets förändringar (Assessment Report 5 – AR5). AR5 består av tre delrapporter och en syntesrapport
som publicerats under åren 2013 och 2014.
3
Forskare världen över har utvecklat nya scenarier för klimatpåverkan, så kallade RCPscenarier (Representative Contentration Pathways), för att ge information om klimatförändringarna vid olika halter av växthusgaser i atmosfären. Klimatscenarier för framtida
klimat grundas bland annat på olika antaganden om hur stora utsläppen kan komma att bli i
framtiden.
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vallet 3,2–5,4 grader mot slutet av detta sekel om utsläppen fortsätter att stiga i samma takt som i dag. Klimatförändringarna går att
begränsa men detta kräver omfattande minskningar av koldioxidutsläppen och andra växthusgaser.

3.4

Flygets påverkan på klimatet

Flygets andel av den totala antropogena klimatpåverkan på global
nivå har uppskattats till cirka 4,9 procent år 2005. Osäkerheten är
dock stor och påverkan bedöms med 90 procents sannolikhet ligga
i intervallet 2–14 procent.4 I och med att flyget använder fossila
bränslen innebär förbränningen att alla flygningar har en påverkan
på klimatet genom utsläpp av koldioxid. Men flygets klimatpåverkan är mer omfattande än så. Utsläppen av vattenånga, kväveoxider, svaveldioxid och sot påverkar också klimatet. Kväveoxider
bidrar till bildandet av ozon, vilket ökar klimatpåverkan. Kväveoxider
minskar också mängden metan, vilket minskar klimatpåverkan.
Utsläpp av partiklar i form av sot ökar klimatpåverkan medan utsläppen av svaveldioxid, som i sin tur bildar sulfatpartiklar, minskar
klimatpåverkan. Dessutom kan partiklarna fungera som kondensationskärnor vid bildandet av moln. Denna klimatpåverkan är
osäker. Utsläppen av vattenånga kan ge upphov till kondensationsstrimmor och bildandet av cirrusmoln vilket sammantaget bedöms
öka klimatpåverkan.5
För att jämföra flygets totala klimatpåverkan med påverkan från
enbart koldioxid kan olika mått användas. Genom att multiplicera
koldioxidutsläppen med en faktor på 1,76 eller 1,97 kan klimateffekten av de samlade utsläppen samt effekter av kondensstrimmor och påverkan på cirrusmoln uttryckas i form av koldioxidekvivalenter.
Dessa värden är dock aggregerade för flyget som helhet. Flygets
klimatpåverkan varierar emellertid med var (geografiskt och höjd4

Lee, D. S., et al., Transport impacts on atmosphere and climate: Aviation, Atmospheric
Environment 44, 4678–4734, 2010.
5

Lee, D. S., Aviation and Climate Change: The Science, in Gössling, S. & Upham, P. eds.,
Climate change and aviation, Issues, Challenges and solutions, s. 33, 2009.
6
Azar, C., & Johansson, D., Valuing the non-CO2 climate impacts of aviation, 2012.
7
Lee, D. S., Lee et al., Transport impacts on atmosphere and climate: Aviation, Atmospheric
Environment 44, 4678–4734, 2010.
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mässigt) och när (tid på året och dygnet) utsläppen sker och på
vilken höjd flygningen sker.8 Svenskt inrikesflyg flyger sällan på
höjder där kondensstrimmor och cirrusmoln skapas.9 Effekten från
utsläpp av partiklar och kväveoxider finns dock även för inrikesflyg. En försiktighetsprincip bör därför tillämpas och inrikes jetdrivet inrikesflyg räknas upp med en faktor på 1,5.10
Flygandet har ökat mycket kraftigt och sedan år 1990 har de
globala utsläppen av koldioxid från luftfart ökat från cirka
330 miljoner ton till 640 miljoner ton år 2005.11 Om inga åtgärder
vidtas kan klimatpåverkan från flyget enligt olika scenarier komma
att öka med 1,9–4,5 gånger från år 2005 till år 2050.12 Flygtrafik
inom EU står för cirka 35 procent av de globala utsläppen från luftfarten.13
I Sverige har antalet inrikesresor med flyg per person och år
minskat något sedan år 1990 medan antalet utrikes flygresor har
ökat kraftigt under perioden 1980–2015, från 0,65 till 1,36 avresor
från Sverige per invånare, vilket framgår av figur 3.1.

8

Trafikanalys, Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader 2015, Rapport 2015:4.
Trafikanalys, Inför en flygstrategi – ett kunskapsunderlag, Rapport 2016:4.
10
Karyd, A., Underlagsrapport Effektsamband för luftfart, Delrapport: tillämpning av
ASEK-värden mm, 2014.
11
Lee, D. S., et al., Transport impacts on atmosphere and climate: Aviation, Atmospheric
Environment 44, 4678–4734, 2010.
12
Lee, D. S., Aviation Greenhouse Gas Emissions, i Aviation’s Contribution to Climate
Change, ICAO Environmental Report, 2010.
13
IPCC 2014. Climate Change 2014, Mitigation of Climate Change, Working Group III,
Fifth Assessment Report, s. 646.
9
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Källa: Bearbetad data om antal passagerare från Transportstyrelsen, befolkningsmängd från SCB och
utredningens egna beräkningar.

Utsläppen från svenska invånares flygresande, där både inrikes och
utrikes resor ingår, uppgick till cirka 11 miljoner ton koldioxidekvivalenter år 2014.14 Utsläppen av koldioxidekvivalenter från personbilar i Sverige uppgick år 2014 till 10,6 miljoner ton.15 Klimatpåverkan
från svenska invånares resande med inrikesflyg och utrikesflyg
motsvarar 1,2 ton koldioxidekvivalenter per person, varav drygt
90 procent härrör från utrikesflyg. Klimatpåverkan från svenska
invånares internationella flygresande har ökat med 2 procent per år
eller 61 procent från år 1990 till år 2014.16 Om utsläppen av växt14
Kamb, A. et al., Klimatpåverkan från svenska befolkningens internationella flygresor,
metodutveckling och resultat för 1990–2014, FRT-rapport nr 2016:02, Chalmers tekniska
högskola, 2016.
15
Uppgifterna är hämtade från Naturvårdsverkets webbsida
www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser-utslapp-fran-inrikestransporter/
16
Kamb, A. et al., 2016, Klimatpåverkan från svenska befolkningens internationella flygresor, metodutveckling och resultat för 1990–2014, FRT-rapport nr 2016:02, Chalmers
tekniska högskola.
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husgaser som ingår i den officiellt rapporterade svenska statistiken
minskar med 85 procent till år 2045 i enlighet med Miljömålsberedningens förslag (se avsnitt 3.7.3), och klimatpåverkan från svenska
invånares internationella flygresande fortsätter att öka med 2 procent
per år, riskerar klimatpåverkan från internationellt flygresande att
överskrida de officiellt rapporterade utsläppen före år 2040.17

3.5

Internationellt klimatarbete

3.5.1

FN:s klimatkonvention

Förenta Nationernas ramkonvention om klimatförändringar (United
Nations Framework Convention on Climate Change, förkortad
UNFCCC), förkortad klimatkonventionen, antogs i samband med
FN:s konferens om miljö- och utveckling i Rio de Janeiro år 1992.
Regelverket trädde i kraft den 21 september 1994 och utgör basen
för det internationella samarbetet inom klimatområdet. Konventionens långsiktiga mål är att stabilisera halterna av växthusgaser i
atmosfären på en nivå som förhindrar farlig mänsklig påverkan på
klimatsystemet. Klimatkonventionen är en ramkonvention och
som sådan innehåller den inga bindande krav på minskade utsläpp.
De så kallade Annex I-länderna (OECD-länderna samt länderna i
det forna östblocket) uppmanas dock att stabilisera sina utsläpp av
växthusgaser på 1990 års nivå och de måste rapportera sina utsläpp
årligen.
Klimatkonventionen ligger till grund för Kyotoprotokollet, som
är en internationell överenskommelse, som slöts i Kyoto, Japan, i
december 1997 och som trädde i kraft i februari 2005. Till skillnad
från klimatkonventionen är protokollet ett bindande dokument,
som bland annat innehåller åtaganden för industriländerna om att
minska utsläppen av växthusgaser med minst 5,2 procent från år
1990 till perioden 2008–2012.18 I december 2012 beslutade konventionens parter om en andra åtagandeperiod som sträcker sig till
år 2020.
I de begränsnings- och minskningsmål som är fastlagda i Kyotoprotokollet ingår utsläpp från inrikesflyg, men inte utsläpp från
17
18

A.a. s. 14–15.
De länder som återfinns i Kyotoprotokollets Annex B.
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utrikesflyg. I stället åläggs parterna i artikel 2.2 i protokollet att
sträva efter att begränsa eller minska utsläpp av växthusgaser som
inte omfattas av Montrealprotokollet19 från flygbränslen genom
insatser i Internationella civila luftfartsorganisationen (International Civil Aviation Organization, förkortad Icao). Icao är det
FN-organ som hanterar flygsektorn. Icao skapades år 1944 genom
Chicagokonventionen (konvention angående internationell civil
luftfart som undertecknades i Chicago den 7 december 1944).20
3.5.2

FN:s hållbarhetsmål och Parisavtalet

I september 2015 antog FN 17 globala hållbarhetsmål. Världens
länder har åtagit sig att från och med den 1 januari 2016 till år 2030
leda världen mot en hållbar och rättvis framtid. Mål 13 är att vidta
omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och
dess konsekvenser.
Vid FN:s klimatmöte (COP21) i Paris i december 2015 enades
deltagande stater om ett nytt globalt och rättsligt bindande klimatavtal – Parisavtalet – som ska träda i kraft år 2020. Det innebär att
alla länder är överens om att den globala temperaturökningen ska
hållas väl under 2 grader och att man ska sträva efter att begränsa
den till 1,5 grader samt att länder successivt ska skärpa sina åtaganden. Under Parisavtalet lämnar varje land in en plan för hur mycket
och på vilket sätt de ska minska sina utsläpp. Länderna har även
kommit överens om att samlas var femte år för att se över hur långt
de nationella planerna har genomförts och hur målsättningarna kan
stärkas.
EU:s medlemsstater beslutade att godkänna Parisavtalet vid ett
rådsmöte den 30 september 2016 och Sveriges riksdag beslutade att
godkänna avtalet den 12 oktober 2016.

19
Montrealprotokollet (Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer)
hör till Wienkonventionen som är en global konvention om åtgärder för att förhindra
utsläpp av ämnen som bryter ner ozonskiktet. Protokollet är en överenskommelse om att
vidta åtgärder för att minska produktionen och förbrukningen och därmed utsläpp av CFC
och haloner, de två viktigaste grupperna av ozonförstörande ämnen. Montrealprotokollet
trädde i kraft år 1989.
20
Icao har för närvarande 191 medlemmar. Icao:s generalförsamling träffas vart tredje år.
Varje medlem har en röst.
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Icao:s och Iata:s21 målsättningar inom klimatområdet

År 2010 enades då samtliga 190 medlemsländer i Icao om en resolution för att hantera flygets klimatpåverkan. Resolutionen innehåller tre övergripande mål: förbättrad bränsleeffektivitet, koldioxidneutral tillväxt från år 2020 och en global standard för
koldioxidutsläpp.
Flygbranschen har genom Iata enats om målet koldioxidneutral
tillväxt från år 2020 och att halvera nettoutsläppen av koldioxid år
2050 jämfört med år 2005.
I oktober år 2016 beslutade Icao om att införa ett globalt styrmedel för koldioxidutsläpp för internationellt flyg. Beslutet innebär
att det internationella flygets koldioxidutsläpp ska stabiliseras på
2020-års nivå. Eventuella ökade koldioxidutsläpp utöver detta ska
kompenseras genom att flygföretagen måste köpa utsläppskrediter.
Se vidare avsnitt 8.5.

3.6

EU:s klimatarbete

EU:s långsiktiga mål är att minska utsläppen av växthusgaser med
80–95 procent till år 2050. Under år 2014 beslutade EU om ett
ramverk för klimat- och energipolitiken från år 2021 till år 2030,
vilket innebär att utsläppen av växthusgaser år 2030 ska ha minskat
med minst 40 procent jämfört med år 1990. Arbetet med att
genomföra klimatramverket har påbörjats. Under år 2015 lade
kommissionen fram ett förslag om en översyn av EU:s system för
handel med utsläppsrätter European Emissions Trading Scheme
(EU ETS) för perioden 2021–2030 och förhandlingar har inletts. I
juli 2016 presenterade kommissionen ett förslag till förordning om
ansvarsfördelning mellan medlemsstaterna för utsläppsminskningar
i de sektorer som inte omfattas av EU ETS för perioden 2021–
2030.22 Förslaget utgör tillsammans med EU ETS och ett förslag
21

International Air Transport Association.
Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om bindande årliga minskningar av
medlemsstaternas växthusgasutsläpp 2021–2030 för att skapa en motståndskraftig energiunion och fullgöra åtagandena enligt Parisavtalet samt om ändring av Europaparlamentets
och rådets förordning nr 525/2013 om en mekanism för att övervaka och rapportera utsläpp
av växthusgaser och för att rapportera annan information som är relevant för klimatförändringen (KOM (2016) 482 slutlig).
22
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till förordning som inkluderar växthusgaser för markanvändning,
förändrad markanvändning och skogsbruk, genomförandet av EU:s
övergripande klimatmål till år 2030 och åtagande under Parisavtalet.
3.6.1

EU:s klimatmål till år 2020

För att bidra till de globala utsläppsminskningarna antog EU år
2008 ett klimat- och energipaket varigenom medlemsländerna
enades om att sänka utsläppen med i genomsnitt 20 procent till år
2020.
Genom klimat- och energipaketet antog EU fyra mål som ska
vara uppfyllda år 2020. Dessa brukar förkortas 20-20-20. EU ska
 minska växthusgasutsläppen med minst 20 procent, jämfört med
1990 års nivåer,
 sänka energiförbrukningen med 20 procent,
 höja andelen förnybar energi till 20 procent av all energikonsumtion, och
 höja andelen biobränsle för transporter till 10 procent.
Förnybar energi är energi som kommer från icke-fossila källor. Det
är bland annat energi från vind, sol, vattenkraft och biobränsle.
Klimatdelen i paketet, det vill säga ambitionen att minska utsläppen av växthusgaser med 20 procent, innehåller ändrade regler
för EU ETS, nya regler om minskade utsläpp för branscher som
inte omfattas av utsläppshandeln och en ansvarsfördelning för utsläpp av växthusgaser. Fördelningen av utsläpp av växthusgaser
mellan EU-länderna baseras på ländernas ekonomiska utvecklingsnivå. Det innebär att EU:s rikare länder ska minska sina utsläpp
mer än EU:s fattigare länder, som till viss del kan öka sina utsläpp.
Målen har omvandlats till nationell nivå så att varje medlemsstat
kan följa sina framsteg.
Sverige har ett bindande mål enligt det så kallade ansvarsfördelningsbeslutet inom EU för den del av utsläppen som inte
omfattas av EU ETS. Målet är att minska utsläppen med 17 procent
till år 2020 jämfört med år 2005 med årliga utsläppsmål på vägen
dit. I budgetpropositionen för år 2017 bedömer regeringen att EU
samlat kommer att överträffa målet om att minska utsläppen med
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20 procent till år 2020 jämfört med år 1990. Vidare framgår av
samma proposition att Sverige med god marginal kommer att nå
sitt åtagande om att minska utsläppen till år 2020 med 17 procent
jämfört med år 2005 i verksamheter som inte ingår i EU ETS.23
3.6.2

EU:s klimatmål till år 2030

EU har fortsatt att sätta långsiktiga mål för sitt klimatarbete. I
januari 2014 lade kommissionen fram ett meddelande om ett klimatoch energipaket för perioden 2020–203024 och i oktober 2014 enades
Europeiska rådet om EU:s klimat- och energipaket fram till år
2030.25 Rådet antog också slutsatser och godkände fyra viktiga mål.
Ett av de mål klimat- och energipaketet innehåller är att EU till år
2030 ska minska växthusgasutsläppen med 40 procent jämfört med
år 1990. Målet ska nås genom att utsläppen inom EU ETS minskas
med 43 procent till år 2030 jämfört med år 2005 och genom att
utsläppen utanför den handlande sektorn minskas med 30 procent
under samma tidsperiod.
EU:s arbete med att reducera utsläppen av klimatgaser hanteras i
EU ETS samt av respektive medlemsstat när det gäller utsläpp från
de sektorer som ligger utanför i handelssystemet.
3.6.3

EU:s system för handel med utsläppsrätter

EU ETS är en viktig del i arbetet mot klimatförändringar. Den
första och andra handelsperioden, åren 2005–2007 respektive åren
2008–2012, har avslutats och den tredje handelsperioden, åren
2013–2020, pågår. Den 15 juli 2015 presenterade kommissionen ett
förslag till reformering av handelssystemet för kommande handelsperiod, åren 2021–2030.26

23

Prop. 2016/17:1 utgiftsområde 20 s. 35.
EU-kommissionens meddelande: En klimat- och energipolitisk ram för perioden 2020–
2030 (KOM(2014)15 slutlig).
25
European Council (23 and 24 October 2014) – Conclusions, ST 169 2014 COR 5.
26
Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/87/EG för att
främja kostnadseffektiva utsläppsminskningar och koldioxidsnåla investeringar (KOM(2015)
337 final).
24
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De grundläggande reglerna om EU ETS finns i det så kallade
handelsdirektivet.27 Flyget fördes in i systemet genom det så kallade
flygutsläppsdirektivet.28
Handelsdirektivet har ändrats flera gånger. Den senaste ändringen
innebär en rad ändringar för flyget som gäller åren 2013–2020 i
väntan på en internationell överenskommelse om ett globalt marknadsbaserat system för utsläpp från internationell luftfart, bland
annat undantas flygningar utanför EES från EU ETS till och med år
2016.29
Den 6 oktober 2016 fattade Icao:s generalförsamling beslut om
hur ett globalt marknadsbaserat system för utsläpp från internationell luftfart ska vara utformat och hur det ska fungera. Avtalet
börjar gälla år 2021. Det inleds med en frivillig fas och blir obligatoriskt år 2027, se vidare avsnitt 8.5.
Handelsdirektivet har i Sverige genomförts genom lagen
(2004:1199) om handel med utsläppsrätter och förordningen
(2004:1205) om handel med utsläppsrätter. Därutöver finns det
myndighetsföreskrifter på området och flera EU-förordningar som
gäller som svensk lag.
Innebörden av handelssystemet
EU ETS omfattar utsläpp av koldioxid från specificerade industrigrenar, förbränningsanläggningar och flygoperatörer. Syftet med
handelssystemet är att på ett kostnadseffektivt sätt minska utsläppen. Utsläpp av växthusgaser från flygverksamhet får inte ske,
om inte en godkänd övervakningsplan finns.
Utsläppshandeln omfattar i grunden flygningar inom EES samt
flygningar med avgång i EES-land och ankomst i länder utanför
EES eller omvänt. Genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 421/2014 omfattas dock inte flygningar som går till
och från länder utanför EES av EU ETS under åren 2013–2016.
27
Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett
system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen (2003/87/EG).
28
Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/101/EG av den 19 november 2008 om
ändring av direktiv 2003/87/EG så att luftfartsverksamhet införs i systemet för handel med
utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen.
29
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 421/2014 av den 16 april 2014 om ändring
av direktiv 2003/87/EG om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom
gemenskapen.
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Enligt bilaga 1 till handelsdirektivet gäller även andra undantag för
flyget. Bland annat undantas flygningar vars maximala certifierade
startmassa understiger 5 700 kilogram, flygningar för militära
ändamål som genomförs med militära luftfartyg samt flygningar i
tull- eller polistjänst, skolflygningar och flygningar som genomförs
av en verksamhetsutövare som ägnar sig åt kommersiella lufttransporter och som under tre fyramånadersperioder i följd genomför
mindre än 243 flygningar per period eller vars utsläpp från flygningarna understiger 10 000 ton per år.
För att täcka utsläppen av växthusgaser tilldelas verksamhetsutövarna utsläppsrätter. Olika utsläppsrätter används beroende på
om verksamhetsutövarna bedriver en stationär anläggning eller
flygverksamhet.
I handelsdirektivet finns ett tak för hur mycket växthusgaser
flygsektorn får släppa ut från och med januari 2013. Det sammanlagda antalet utsläppsrätter som ska tilldelas luftfartygsoperatörer
motsvarar 95 procent av de historiska luftfartsutsläppen multiplicerat med det antal år som handelsperioden omfattar. Inom
utsläppstaket tilldelas och köper verksamhetsutövare utsläppsrätter. Ett företag som släpper ut mindre koldioxid än vad det har
utsläppsrätter för, kan sälja sitt överskott. För flygsektorn sker
gratis tilldelning av utsläppsrätter utifrån tonkilometer,30 det vill
säga det antal ton som transporteras, multiplicerat med transportsträckan i kilometer. 85 procent av utsläppsrätterna tilldelas gratis,
medan resterande 15 procent auktioneras ut. Verksamhetsutövarna
ska årligen redovisa sina utsläpp av koldioxid samt överlämna
utsläppsrätter motsvarande de utsläpp av koldioxid från fossila
bränslen som verksamheten orsakat.
Till följd av en frikostig tilldelning av billiga utsläppsrätter, lågkonjunktur och en del vidtagna åtgärder i syfte att minska utsläppen har ett stort överskott av utsläppsrätter byggts upp under
de senaste åren. Priset på utsläppsrätter har sjunkit från, som högst,
30 euro till cirka 4 euro per ton koldioxid hösten 2016. För att
begränsa överskottet av utsläppsrätter beslutade EU under år 2015
att införa en reserv för att stabilisera marknaden från och med år
2019. Sverige har hittills haft ett överskott av utsläppsenheter varje
30

Tonkilometer är ett mått på hur effektivt luftfartygsoperatören transporterar gods eller
passagerare under en flygning.
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år, och förväntas även ha det fram till år 2020. I budgetproposition
för år 2016 föreslog regeringen att överskottet av utsläppsenheter
för år 2013 skulle tas bort och det kan därmed inte användas på
marknaden.31 Riksdagen följde regeringen. Regeringen har även
tagit initiativ till en utsläppsbroms för att köpa in och annullera utsläppsrätter inom EU ETS.32

3.7

Sveriges klimatpolitik

3.7.1

Miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan

Miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan är ett av de 16 nationella miljökvalitetsmål som Sveriges riksdag har beslutat om. Målet
innebär att halten av växthusgaser i atmosfären ska stabiliseras på en
nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte
blir farlig. Det är utformat i enlighet med FN:s klimatkonvention.33
Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och
andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder ansvar för att det globala målet uppnås.34
Riksdagen beslutade år 2009 om en precisering av miljökvalitetsmålet i ett temperaturmål och ett koncentrationsmål.35 Temperaturmålet anger att Sverige ska verka internationellt för att den
globala temperaturökningen begränsas till maximalt två grader jämfört med den förindustriella nivån. Koncentrationsmålet anger att
den svenska klimatpolitiken ska verka för en långsiktig stabilisering
av halterna av växthusgaser i atmosfären till högst 400 miljondelar
(ppm) koldioxidekvivalenter. Koncentrationsmålet har en koppling
till temperaturmålet genom att det anger mer än 66 procents sannolikhet för att nå tvågradersmålet.
Den nuvarande energi- och klimatpolitiken finns till stor del
samlad i ett par propositioner med det gemensamma namnet ”En

31

Prop. 2016/17:1 utgiftsområde 20 s. 31 f.
Prop. 2016/17:1 utgiftsområde 20 s. 112.
33
Se prop. 1997/98:145.
34
Se prop. 2009/10:155.
35
Bakgrunden redovisas i propositionen En sammanhållen klimat- och energipolitik – Klimat
(prop. 2008/09:162).
32
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sammanhållen energi- och klimatpolitik” (prop. 2008/09:162–163),
vilka antogs av riksdagen år 2009.
Ett etappmål har satts upp som innebär att utsläppen av växthusgaser ska minska med 40 procent till år 2020 jämfört med nivån år
1990. Målet gäller de sektorer som inte omfattas av EU ETS. För de
verksamheter som omfattas av EU ETS bestäms ambitionen för
minskningen av utsläppen gemensamt inom EU och inom ramen
för EU ETS.
I budgetpropositionen för år 2017 gör regeringen bedömningen
att ”utvecklingen mot miljökvalitetsmålet är negativ och att ytterligare insatser behövs för att vända trenden så att miljökvalitetsmålet
kan nås. För att målet ska nås behövs tillräckligt stora utsläppsreduktioner globalt, vilket kräver internationellt samarbete. Sverige
och andra rika länder har enligt klimatkonventionen ett särskilt
ansvar för att ta ledningen i klimatarbetet så att det globala målet
kan nås.”36
3.7.2

Långsiktiga klimatmål i Sverige

I propositionen En sammanhållen klimat- och energipolitik – Klimat
(prop. 2008/09:162) presenterar regeringen visionen att Sverige år
2050 ska ha en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning och inga
nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Genom denna inriktning ska Sverige bidra till de globala utsläppsreduktioner som behövs
på lång sikt.
Naturvårdsverket har på regeringens uppdrag tagit fram ett
underlag till en färdplan för ett Sverige utan nettoutsläpp av växthusgaser 2050.37 I rapporten analyseras hur Sverige ska kunna nå målvisionen att inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser 2050.

36

Prop. 2016/17:1 utgiftsområde 20 s. 34.
Naturvårdsverket, Underlag till en färdplan för ett Sverige utan klimatutsläpp 2050,
Rapport 6537, december 2012.
37
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3.7.3

Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige

År 2014 gav regeringen Miljömålsberedningen i uppdrag att föreslå
ett klimatpolitiskt ramverk och en strategi för en samlad och långsiktig svensk klimatpolitik.38 I parlamentarisk enighet har beredningen i betänkandet Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige (SOU
2016:21) föreslagit följande.
 Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp.
Målet innebär en tidigareläggning och precisering av den tidigare
visionen om nettonollutsläpp till år 2050.
 Senast år 2045 ska utsläppen från verksamheter på svenskt
territorium, i enlighet med Sveriges internationella växthusgasrapportering, vara minst 85 procent lägre än utsläppen år 1990.
För att nå målet får även avskiljning och lagring av koldioxid av
fossilt ursprung där rimliga alternativ saknas räknas som en
åtgärd (CCS).
 För att nå nettonollutsläpp får kompletterande åtgärder tillgodoräknas i enlighet med internationellt beslutade regler.
 Målet år 2045 förutsätter höjda ambitioner i EU ETS.
Miljömålsberedningen bedömer att det långsiktiga målet för utsläppsbegränsningar i Sverige till år 2045 bör gälla utsläpp från alla verksamheter i Sverige, både de som ingår i EU ETS och de som ligger
utanför handelssystemet. Utsläpp från internationella transporter
inom sjöfart och flyg kan däremot inte enligt Miljömålsberedningen i dagsläget inkluderas i målet utan måste hanteras separat.
Miljömålsberedningen konstaterar vidare i betänkandet En klimatoch luftvårdsstrategi för Sverige (SOU 2016:47), att flyget står för
en växande andel av de globala utsläppen och att utsläppen förväntas
öka kraftigt till år 2050 om inga åtgärder vidtas. Beredningen är
därför enig om att ytterligare åtgärder behövs och bedömer att även
flyget ska bära kostnaderna för sina utsläpp och klimatpåverkan,
varför utsläpp från internationellt flyg skyndsamt bör omfattas av
internationella överenskommelser. I betänkandet anges att Sverige
38

Dir. 2014:165.

50

SOU 2016:83

Bakgrund

ska vara pådrivande inom Icao och EU för internationella lösningar
men i väntan på globala överenskommelser bör EU kunna vidta fler
åtgärder för att minska utsläppen från flyg.
Åtgärder och styrmedel som kan användas för att minska utsläppen från utrikes flyg kan enligt Miljömålsberedningen vara ekonomiska styrmedel för att prissätta flygets klimatpåverkan, en
strategi för hållbara bränslen inom flygsektorn och investeringar i
mer miljöanpassade alternativ till flygresor.39
Regeringen planerar att i början av år 2017 presentera en proposition om ett klimatpolitiskt ramverk, som tar sin utgångspunkt i
Miljömålsberedningens förslag.40

3.8

De svenska närings-, transportoch regionalpolitiska målen

3.8.1

Målet för näringspolitiken

Målet för den svenska näringspolitiken är att stärka den svenska
konkurrenskraften och skapa förutsättningar för fler jobb i fler och
växande företag. Det är ett tydligt sysselsättningsmål som styr
näringspolitiken. Antalet personer som arbetar och antalet arbetade
timmar i ekonomin ska öka så mycket att Sverige når lägst arbetslöshet i EU år 2020.41
3.8.2

Transportpolitikens mål

Det övergripande målet för transportpolitiken är att säkerställa en
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet (prop.
2008/09:93). Det övergripande målet har brutits ner i ett hänsynsmål och ett funktionsmål.
Hänsynsmålet innebär att transportsystemet och dess användning ska anpassas så att ingen dödas eller skadas allvarligt samt
39

För en mer utförlig beskrivning av möjliga styrmedel och åtgärder inom flyget, se SOU
2016:47 s. 395–402.
40
Prop. 2016/17:1 s. 85.
41
Uppgifterna är hämtade från regeringskansliets hemsida www.regeringen.se, den
26 september 2016.
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bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås och till ökad hälsa. Enligt
preciseringen av hänsynsmålet ska transportsektorn bidra till att
miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan nås genom en stegvis
ökad energieffektivitet i transportsystemet och ett brutet beroende
av fossila bränslen. Syftet med denna precisering är att transportsystemet ska tillgodose en god tillgänglighet samt tillgodose behovet
av resor och transporter på ett sätt som stimulerar till mer klimatsmarta, energieffektiva och säkra lösningar.
Första delen av preciseringen gäller samtliga trafikslag och tydliggör att transportsektorn bär ett ansvar för att tillsammans med andra
sektorer bidra till uppfyllande av klimatmålet. Brutet beroende av
fossila bränslen är ett långsiktigt, inte tidsatt mål. Den andra delen
av målet om en fossiloberoende fordonsflotta avser vägtrafik och
kan ses som en följd av den första delen.42
Funktionsmålet innebär att transportsystemet ska ge alla en
grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet
samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. Transportsystemet ska
även vara jämställt, det vill säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov. De preciseringar som närmare definierar
vad funktionsmålet innebär tar fasta på att transportpolitikens mål
ska vara att skapa möjligheter och förutsättningar för att medborgare
och näringsliv ska kunna göra hållbara transportval.
3.8.3

Målet för regional tillväxt

Målet för den regionala tillväxtpolitiken är utvecklingskraft i alla
delar av landet med stärkt lokal och regional konkurrenskraft.
Regeringen har en strategi för hållbar regional tillväxt och
attraktionskraft åren 2015–2020 som ska bidra till att uppnå målet
för den regionala tillväxtpolitiken. I strategin beskrivs regeringens
prioriteringar samt de verktyg och processer som behövs i det
regionala tillväxtarbetet. Regeringens prioriteringar är innovation
och företagande, attraktiva miljöer och tillgänglighet, kompetensförsörjning och internationellt samarbete.
Strategin beskriver även samhällsutmaningar på fyra områden –
demografisk utveckling, globalisering, klimat, miljö och energi samt
42

Se utredningen om fossilfri fordonstrafiks betänkande Fossilfrihet på väg (SOU 2013:84).
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social sammanhållning – som alla påverkar Sveriges regioner och det
regionala tillväxtarbetet. De identifierade prioriteringarna ska bidra
till att möta samhällsutmaningarna och ta tillvara dess möjligheter.43

3.9

EU-rätt

Även om varje medlemsstat inom EU själv har att besluta om vilka
nationella skatter som ska tas ut måste unionsrättsliga hänsyn tas
vid utformningen av skatterna.
3.9.1

Beskattning av flygbränsle

Av Chicagokonventionen från 1944 följer att användningen av
flygbränsle inte får beskattas inom den internationella flygtrafiken.
Beskattning av flygbränsle för internationell luftfart förbjuds även i
en mängd bilaterala luftfartsavtal och enligt den internationella
luftfartsorganisationen Icao:s policy.
I EU:s energiskattedirektiv (2003/96/EG) ges ramarna för medlemsstaternas möjligheter att beskatta flygbränsle. Enligt artikel
14.1.b i direktivet ska medlemsstaterna skattebefria flygbränsle som
används för annan luftfart än privat nöjesflyg. Medlemsstaterna har
dock möjlighet att beskatta bränsle som används för inrikesflyg.
Genom bilaterala avtal kan medlemsstaterna inom EU också komma
överens om att beskatta bränsle som används för flyg inom unionen.
Energiskattedirektivet tillåter emellertid inte beskattning av flygbränsle i flygplan som går till tredje land.
I energiskattedirektivet definieras privat nöjesflyg som användning av ett flygplan av dess ägare eller av den fysiska eller juridiska
person som har nyttjanderätt till flygplanet antingen via förhyrning
eller på annat sätt, för andra än kommersiella ändamål och särskilt
andra ändamål än transport av passagerare eller varor eller för tillhandahållande av tjänster mot ersättning eller för offentliga myndigheters räkning (artikel 14.1.b andra stycket).
Som framgår i avsnitt 3.2 fanns det i Sverige under perioden den
1 mars 1989–den 31 december 1996 en miljöskatt på inrikesflyg
43

Uppgifterna är hämtade från regeringskansliets hemsida www.regeringen.se, den 26 september
2016.
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som baserades på utsläpp av kolväten, kväveoxider och koldioxid.
EU-domstolen konstaterade emellertid i mål C-346/97, Braathens
Sverige AB mot Riksskatteverket (REG 1999 I-3419) att miljöskatten var en skatt på bränsleförbrukning, vilket stred mot det då
gällande mineraloljedirektivet, numera ersatt av energiskattedirektivet. Domstolen ansåg att även om skatten inte togs ut på bränsleförbrukningen i sig fanns det ett direkt och oskiljaktigt samband
mellan bränsleförbrukningen och de förorenade ämnen som släpps
ut vid denna förbrukning.
Energiskattedirektivet har genomförts i svensk rätt genom lagen
(1994:1776) om skatt på energi, förkortad LSE. De nu gällande
reglerna om beskattning av flygbränsle innebär att bränsle som förbrukas i luftfartyg skattebefrias om luftfartyget inte används för
privat ändamål.44 Flygfotogen, som till övervägande del används
inom kommersiell verksamhet, får köpas in skattefritt om det tankas
direkt in i luftfartyget från den skattskyldige.45 Alternativt kan förbrukaren vara godkänd som skattebefriad förbrukare och av den
anledningen köpa in flygfotogen skattefritt.46 Den skattskyldige
har i båda fallen avdragsrätt för skatten, vilket även gäller om denne
själv förbrukar flygfotogen för angivet ändamål. Skattefriheten för
annat bränsle än flygfotogen, dock inte annan bensin än flygbensin,
åstadkoms genom ett återbetalningssystem.47
Den 1 juli 2015 begränsades de svenska reglerna på grund av att
skattebefrielsen för flygbränsle hade kommit att få för stort
tillämpningsområde i svensk rätt. Detta var en följd av EU-domstolens avgöranden i målen C-79/10 och C-250/10 där domstolen
kommit fram till att endast bränsle som förbrukas vid transport av
passagerare eller gods mot ersättning eller utförande av tjänster
som sker direkt mot ersättning ska skattebefrias.48 För att anpassa
den svenska lagstiftningen till EU-rätten infördes en definition av
vad som avses med användning av luftfartyg för privat ändamål i
1 kap. 11 § LSE.49
44

6 a kap. första stycket 5 a och 9 kap. 3 § 4 LSE.
7 kap. 1 § 4 LSE.
46
8 kap. 1 § LSE.
47
9 kap. 3 § 4 LSE.
48
C-79/10 Systeme Helmholz GmbH mot Hauptzollamt Nürnberg och C-250/10 Haltergemeinschaft LBL GbR mot Hauptzollamt Düsseldorf.
49
Prop. 2014/15:40, bet. 2014/15:SkU12, rskr. 2014/15:133.
45
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Den nya bestämmelsen innebär att begreppet ”privat ändamål”
har blivit vidare och därmed att skattebefrielsen för bränsle som
förbrukas i luftfartyg är mer begränsad jämfört med tillämpningen
före den 1 juli 2015. Med användning av luftfartyg för privat ändamål avses enligt 1 kap. 11 § LSE annan användning än
1.

transport av passagerare eller varor mot ersättning eller tillhandahållande av andra tjänster mot ersättning

2.

offentliga myndigheters användning eller användning för
offentliga myndigheters räkning

3.

frivilliga försvarsorganisationers användning

4.

sjöräddning, brandövervakning och liknande verksamhet, eller
övning och utbildning för sådan verksamhet, som utförs av
ideella organisationer, eller

5.

yrkesmässigt fiske.

I Sverige gäller även att de bränslen som förbrukas i flygplan är
mervärdesskattebefriade.50
3.9.2

EUF-fördragets regler om statligt stöd

Möjligheten att nationellt fritt utforma bestämmelser som innebär
att flygresor beskattas begränsas av EU-rätten. Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, förkortat EUF-fördraget, innehåller
konkurrensregler som syftar till att skydda den inre marknaden, så
att konkurrensen på denna inte snedvrids. Reglerna ska förhindra
att medlemsstaterna deltar i en kostsam bidragskapplöpning som i
längden skulle vara ekonomiskt ohållbar för enskilda medlemsstater och påverka den gemensamma europeiska konkurrenskraften
negativt. Bestämmelserna om statligt stöd finns i artiklarna 107–
109 i EUF-fördraget. Ett stöd omfattas av statsstödsreglerna om
det uppfyller följande fyra kriterier:

50
Enligt 3 kap. 23 § 4 mervärdesskattelagen (1994:200) är omsättning av flygbensin och flygfotogen undantagen från skatteplikt.
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(i)

stödet gynnar ett visst företag eller en viss produktion,

(ii)

stödet finansieras direkt eller indirekt genom offentliga
medel,

(iii) stödet snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen,
och
(iv) stödet påverkar handeln mellan medlemsstaterna.
Skattelättnader för en urskiljbar grupp företag har sedan länge
ansetts som en sådan åtgärd som omfattas av statsstödsreglerna.51
Åtgärder som är att anse som statligt stöd enligt artikel 107.1 i
EUF-fördraget är som utgångspunkt otillåtna, men kommissionen
kan godkänna sådana stöd efter en ingående granskning.52
Förutsättningarna för kommissionen att godkänna ett statligt
stöd finns framför allt i artikel 107.2 och 107.3.
I artikel 107.2 föreskrivs att visst stöd är förenligt med den inre
marknaden. Här nämns exempelvis stöd av social karaktär som ges
till enskilda konsumenter, under förutsättning att stödet ges utan
diskriminering med avseende på varornas ursprung. Om kraven för
undantag enligt denna punkt är uppfyllda ska kommissionen alltså
meddela undantag.
Vidare räknas i artikel 107.3 upp ett antal stödåtgärder som kan
vara förenliga med den inre marknaden. Som exempel kan nämnas
stöd för att underlätta utveckling av vissa näringsverksamheter eller
vissa regioner, när det inte påverkar handeln i negativ riktning i en
omfattning som strider mot det gemensamma intresset.
Bestämmelserna i artikel 107.3 ger kommissionen ett omfattande
utrymme för skönsmässig bedömning av om en stödåtgärd ska
godkännas eller inte. För att underlätta för medlemsstaterna att utforma sina stödåtgärder så att de är förenliga med den inre marknaden har kommissionen utfärdat en rad meddelanden och riktlinjer
för vad den fäster vikt vid i sin bedömning av anmälda stödåtgärder.
51

Se exempelvis Tribunalens dom T-512/11 rörande en irländsk skatt på flygresor.
Närmare bestämmelser om granskningsförfarandet finns i artikel 108.2 och i rådets förordning (EG) nr 659/1999 av den 22 mars 1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i
EG-fördraget (numera artikel 108 i EUF-fördraget), ändrad genom rådets förordning (EU)
nr 734/2013 av den 22 juli 2013 om ändring av förordning (EG) nr 659/1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget, (numera artikel 108 i EUF-fördraget).
52
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Statsstödsreglerna vilar på ett system med förhandsgranskning.
Enligt artikel 108.3 i EUF-fördraget ska medlemsstaterna anmäla
planer på att vidta eller ändra stödåtgärder till kommissionen. Medlemsstaterna får inte införa detta slag av stödåtgärder förrän kommissionen granskat åtgärderna (genomförandeförbudet). Stöd som
kommissionen betraktar som statligt stöd och som har lämnats
utan att det har anmälts i förväg eller som har anmälts men genomförts innan det har godkänts, det vill säga står i strid med genomförandeförbudet, ska som regel betalas tillbaka.
För det fall medlemsstaten vägrar att följa kommissionens beslut
kan kommissionen välja att väcka talan inför EU-domstolen. Medlemsstaten riskerar då att fällas för fördragsbrott med kännbara
böter som följd. Genomförandeförbudet har av EU-domstolen
ansetts ha så kallad direkt effekt, vilket innebär att det kan åberopas
av enskilda inför nationella domstolar.53
Sedan den 1 juli 2013 reglerar lagen (2013:388) om tillämpning
av Europeiska unionens statsstödsregler återkrav av olagliga statsstöd. Den som har lämnat olagligt stöd, det vill säga stöd i strid
med genomförandeförbudet i artikel 108.3 i EUF-fördraget, ska
återkräva stödet och den som har tagit emot olagligt stöd ska betala
tillbaka stödet, om inte återkrav eller återbetalning får underlåtas
enligt unionsrätten (2–3 §§).
Under senare år har kommissionen försökt förenkla förfarandet
kring statsstödsprövningen. Den 17 juni 2014 antog kommissionen
den utvidgade allmänna gruppundantagsförordningen, förkortad
GBER, varigenom vissa kategorier av stöd anses förenliga med
EUF-fördraget under förutsättning att särskilda villkor uppfylls, se
nedan. I dessa fall kan medlemsstaterna, på de villkor som anges i
förordningen, införa åtgärder inom ramen för förordningen utan
att behöva iaktta det normala förfarandet med föranmälan och
kommissionens godkännande av åtgärderna. Det åligger dock medlemsstaterna att uppfylla förordningens övriga regler. Sedan år 2012
har det EU-rättsliga statsstödsregelverket setts över och varje enskild förordning, rambestämmelse, riktlinje och meddelande har
kompletterats med krav på bland annat offentliggörande och publicering av information om stöd som överstiger en viss nivå. Bestäm53

Se bland annat EU-domstolens dom den 11 december 1973 i mål 120/73 Lorentz. Se även
prop. 2012/13:84 Olagligt statsstöd.
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melserna i den allmänna gruppundantagsförordningen avseende detta
trädde i kraft den 1 juli 2016. Information om stöd som beslutats
efter detta datum ska finnas allmänt tillgängligt och sökbart på en
nationell webbplats. För svenskt vidkommande tillhandahåller kommissionen en webbplats på vilken svenska stödgivande myndigheter
ska ladda upp föreskriven information.54
Statsstödsreglerna innehåller även krav på rapportering och
registrering. Rapporteringskraven regleras närmare i kommissionens förordning (EG) nr 794/2004. Registreringsskyldigheten innebär att medlemsstaten ska föra detaljerade register med information
som är nödvändig för att fastställa att samtliga villkor i de aktuella
rättsakterna är uppfyllda. Dessa register ska bevaras i tio år från den
dag då stödet för särskilda ändamål beviljades eller det sista stödet
beviljades enligt stödordningen.
3.9.3

EU-kommissionen om begreppet statligt stöd

För att klargöra innebörden av begreppet statligt stöd i artikel 107.1 i
EUF-fördraget meddelade EU- kommissionen den 19 september
2016 ett tillkännagivande om begreppet statligt stöd som avses i
artikel 107.1 i EUF-fördraget.55 Syftet med tillkännagivandet är att
bidra till en enklare, öppnare och enhetligare tillämpning av statsstödsbegreppet, som tillsammans med anmälningskravet och genomförandeförbudet i fördraget måste tillämpas både av kommissionen
och av de nationella myndigheterna, inklusive de nationella domstolarna.
Kommissionen utvecklar de bedömningsgrunder och principer
som har vuxit fram kring de kriterier för statsstöd som fördraget
innehåller och som nämns i föregående avsnitt. Således behandlar
kommissionen begreppen företag och ekonomisk verksamhet,
huruvida en eventuell stödåtgärd baseras på statliga medel/resurser
och kan tillskrivas staten, huruvida en sådan åtgärd utgör en fördel
för dem som omfattas av den, huruvida detta sker på ett selektivt

54

Se EU-kommissionens webbplats
https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public/search/home.
55
Kommissionens tillkännagivande om begreppet statligt stöd som avses i artikel 107.1 i
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUT C 262, 19.07.16, s 1).
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sätt och huruvida åtgärden påverkar handeln mellan medlemsstaterna och konkurrensen.
När det gäller stöd via skattesystemet konstaterar kommissionen
(avsnitt 5.4) att det står medlemsstaterna fritt att välja den ekonomiska politik som de anser vara lämpligast och särskilt att fördela
skattebördan efter eget gottfinnande mellan de olika produktionsfaktorerna. Medlemsstaterna måste emellertid utöva dessa befogenheter i överensstämmelse med unionslagstiftningen vilket innebär
att statsstödsreglerna måste följas även på skatteområdet.
3.9.4

Förutsättningarna för kommissionens prövning
av ett stöds förenlighet med EUF-fördraget

En förutsättning för att kommissionen ska kunna godkänna ett
statligt stöd är att det bidrar till att uppnå något av fördragets målsättningar. Fördelarna med stödet måste även uppväga nackdelarna
som följer av snedvridningen av konkurrensen. Denna bedömning
kallas avvägningstestet. Avvägningstestet består av tre delar. Ett
väldefinierat mål av gemensamt intresse ska identifieras (likvärdighetsmål eller effektivitetsmål). Stödet ska vara utformat så att det
bidrar till att målet nås (stödet ska ha incitamentseffekt). Slutligen
ska de positiva effekterna av stödet överväga de negativa effekterna
(stödet ska vara proportionerligt och inte mer konkurrenssnedvridande än nödvändigt).
Ett eventuellt stöd måste, för att kunna godkännas av kommissionen, skapa incitament för mottagaren att vidta andra åtgärder
än vad mottagaren normalt gör inom ramen för sin verksamhet.
I sina meddelanden, riktlinjer och rambestämmelser beskriver
kommissionen hur den avser att tillämpa artikel 107.3 i EUF-fördraget. Innehållet i kommissionens meddelanden, riktlinjer och rambestämmelser utesluter inte att även annat stöd kan godkännas
direkt med EUF-fördraget som grund. I praktiken försöker kommissionen dock få medlemsstaterna att utforma sina stödordningar
i så nära anslutning till dessa som möjligt för att garantera likabehandlingen mellan medlemsstaterna. Om kommissionen avviker
från ett meddelande, en riktlinje eller rambestämmelse i ett enskilt
fall måste skälen för detta klart anges. Om dessa skäl inte är förenliga med grunderna i aktuellt dokument kan beslutet komma att
upphävas vid en eventuell domstolsprövning.
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3.9.5

EU-kommissionens tidigare prövning av stöd i form
av nedsatt flygskatt

Exempel på hur EU-kommissionen har prövat frågan om stöd i form
av nedsatt flygskatt finns i två kommissionsbeslut som medger
undantag från en tysk flygskatt till vissa tyska öar.56 Undantagen från
denna flygskatt har gjorts dels med hänvisning till kommissionens
riktlinjer för statligt stöd till flygplatser och flygbolag (flygriktlinjerna),57 dels utifrån Kommissionens riktlinjer för miljöskydd och
energi 2014–202058 (förkortade EEAG). Av flygriktlinjerna följer att
när det gäller stöd av social karaktär till luftfartstjänster kommer
sådant stöd enligt riktlinjerna att anses vara förenligt med den inre
marknaden enligt artikel 107.2 a) i fördraget, om följande kumulativa
villkor är uppfyllda:
a)

Stödet måste i praktiken gagna slutkonsumenter.

b) Stödet måste ha social karaktär, det vill säga det får i princip bara
täcka vissa kategorier av passagerare som reser på en flyglinje
(till exempel passagerare med särskilda behov som barn,
personer med funktionshinder, låginkomsttagare, studenter och
äldre). Om den berörda flyglinjen förbinder avlägsna områden,
såsom yttersta randområden, öar och glesbygder, kan emellertid stödet täcka hela befolkningen i detta område.
c) Stödet måste beviljas utan diskriminering med avseende på
tjänsternas ursprung, oavsett vilket flygbolag som driver flyglinjen.
I det första av de två kommissionsbesluten förutsattes, i den del
som stödet kopplades till de slutkonsumenter som var bosatta på
öarna, att stödet i sin helhet fördes över till slutkonsumenterna.
Detta säkerställdes genom att skattebeloppet tydligt skulle framgå
av biljetterna och att flygoperatörerna skulle granska att enbart de
socialt berättigade personerna fick del av det lägre biljettpriset. För
56
EU-kommissionens beslut den 29 juni 2011, SA.32888 – Tyskland – Undantag från luftfartsskatt för flygningar av människor bosatta på öar och andra fall samt EU-kommissionens
beslut den 19 december 2012, SA.32020 – Tyskland – Skattereduktion för flygningar till och
från vissa Nordsjööar.
57
EUT C 99, 4.4.2014, s. 3.
58
Meddelande från Kommissionen – Riktlinjer för statligt stöd till miljöskydd och energi för
2014–2010 (EUT C 200, 28.6.2014, s. 1).
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att vara stödberättigad förutsattes att passageraren antingen var
bosatt på öarna, att resan avsåg myndighetsutövning eller att resan
var medicinskt motiverad. Av kommissionens beslut att godkänna
stödet framgår även att det alternativa transportsättet (färjeförbindelser) inte kunde garantera tillräckliga förbindelser med fastlandet.
Ytterligare ett villkor var att flygrutterna som omfattades inte omfattades av ett uppdrag avseende trafikplikt enligt artikel 16 i förordningen (EG) 1008/2008. Slutligen ställde kommissionen krav på att
stödet utöver inrikesflygningar även skulle omfatta resor från öarna
till andra destinationer inom EES-området.
För att stöd ska kunna godkännas enligt EEAG krävs att medlemsstaterna kan visa på miljönyttan av stödet. Medlemsstaterna
måste även förklara vari marknadsmisslyckandet består. På miljöområdet är marknadsmisslyckandet typiskt sett att samhällets kostnader för en försämrad miljö inte får tillräckligt genomslag i företagets kostnader vilket leder till att för få eller otillräckliga utsläppsreducerande åtgärder vidtas i ett samhällsekonomiskt perspektiv.
När det gäller miljöskatter anges att undantag för vissa företag
från en miljöskatt i vissa fall indirekt kan bidra till miljömålet genom
att det kan underlätta en allmänt högre nivå på miljöskatten. Kommissionen skriver att den vid en sådan statsstödsanmälan kommer att
ta ställning till om skattelättnaderna är väl riktade och om det möjliggör en högre miljöskatt än vad som annars hade varit möjligt. Den
medlemsstaten som ansöker om ett statsstödsgodkännande måste
visa vilken påverkan stödet får på miljön och hur stödmottagarna
påverkas. Eftersom flygskatt inte är en harmoniserad skatt på EUnivå krävs att stödmottagarna betalar minst 20 procent av den
nationella miljöskatten eller att företagen åtar sig att bidra till miljöskyddsmålen på ett motsvarande sätt.
Kommissionen har i sitt andra beslut om det aktuella stödet
godkänt stöd även i de fall passagerarna inte var bosatta på öarna. I
detta beslut godkändes stöd i form av en skattereduktion ned till
20 procent av flygskatten. Skattereduktionen godkändes eftersom
den ansågs nödvändig för att Tyskland skulle kunna införa en
nationell flygskatt (miljöskatt).
Tyskland hade då presenterat underlag som visade skattens påverkan på passagerarantalet respektive att flygbolagen inte kunde föra
över skattehöjningen till konsumentledet, vilket då ansågs leda till ett
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otillräckligt utbud av flygförbindelser till öarna. Skattenedsättningen
beskrevs som nödvändig för att få igenom lagen i parlamentet.
3.9.6

Villkoren för sådant stöd som inte behöver föranmälas

Den allmänna gruppundantagsförordningen – GBER59
GBER innebär som nämns ovan att stödåtgärder är undantagna från
anmälningsskyldigheten i artikel 108.3 och därmed från genomförandeförbudet, även om åtgärden måste anmälas i efterhand. I
GBER anges ett trettiotal olika typer av stöd som kan beviljas utan
föregående anmälan till kommissionen under förutsättning att vissa
villkor är uppfyllda. GBER innehåller dels möjligheter till stöd för
transport för personer bosatta på öar eller i områden som uppfyller
förutsättningarna för att kunna få regionalstöd, dels möjligheter till
undantag för miljöskatter.
Ett stöd som kan omfattas av GBER är enligt artikel 1 punkten
1 h) socialt stöd för transport för personer bosatta i avlägsna
områden.
I ingressen (70) anges att stöd till luft- och sjötransport av
människor är av social karaktär om det bidrar till att lösa problemet
med kontinuerliga förbindelser för personer bosatta i avlägsna
områden genom att minska vissa biljettkostnader för dem. Detta
kan vara fallet i de yttersta randområdena, Malta, Cypern, Ceuta
och Melilla, öar som ingår i en medlemsstats territorium samt i
glest befolkade områden. Om ett avlägset område har förbindelser
till EES genom flera transportrutter, inbegripet indirekta sådana,
bör stöd vara möjligt för alla dessa rutter och för transport av samtliga transportföretag som bedriver trafik på dessa rutter. Stöd bör
beviljas utan diskriminering med avseende på transportföretagets
identitet eller typ av tjänst, som kan innefatta reguljära förbindelser, charterförbindelser och lågpristjänster.
Vidare föreskrivs i artikel 51 i GBER följande.

59
Kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa
kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i
fördraget (EUT L 187/1, 26.06.14, s 1).
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1.

Stöd för luft- och sjötransport av personer ska anses vara förenligt med den inre marknaden i den mening som avses i artikel
107.2 a i fördraget och ska undantas från anmälningsskyldigheten
i artikel 108.3 i fördraget, om villkoren i artikeln och i kapitel I är
uppfyllda.

2.

Hela stödet ska ges till förmån för slutkonsumenter som är
permanent bosatta i avlägsna områden.

3.

Stöd ska beviljas för persontransporter på en rutt som förbinder
en flygplats eller hamn i ett avlägset område med en annan flygplats eller hamn inom EES.

4.

Stödet ska beviljas utan diskriminering med avseende på transportföretagets identitet eller typ av tjänst och utan begränsningar
i fråga om den exakta rutten till eller från det avlägsna området.

5.

De stödberättigande kostnaderna ska utgöras av priset för en
returbiljett från eller till det avlägsna området, inklusive samtliga
skatter och avgifter som transportföretaget tar ut av konsumenten.

6.

Stödnivån får inte överskrida 100 procent av de stödberättigande
kostnaderna.

Slutligen innehåller artikel 2 punkten 132 i GBER en definition
som gäller socialt stöd för transport för personer som är bosatta i
avlägsna områden. Med permanent bosättningsort avses den plats
där en person bor under minst 185 dagar varje kalenderår till följd
av personlig eller yrkesmässig anknytning. Om en persons yrkesmässiga anknytning skiljer sig från den personliga anknytningen
och om han eller hon bor i två eller fler medlemsstater, anses
dennes permanenta bosättningsort vara platsen för den personliga
anknytningen, förutsatt att han eller hon återvänder dit regelbundet. Om en person bor i en medlemsstat för att utföra en uppgift under en fastställd tidsperiod anses dennes bosättningsort ändå
vara platsen för den personliga anknytningen, oavsett om han eller
hon återvänder dit under tidsperioden för utförande av uppgiften.
Studier vid ett universitet eller en skola i en annan medlemsstat
innebär inte i sig att den permanenta bosättningsorten ändras.
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Alternativt ska med permanent bosättningsort avses det som avses i
medlemsstaternas nationella lagstiftning.
Stöd av mindre betydelse
Även stöd som ges med förordningen om stöd av mindre betydelse60 som grund kan beviljas utan att ett förhandsgodkännande av
kommissionen. Sådana stöd rör dock mycket begränsade belopp.

60
Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd
av mindre betydelse. Förordningen gäller endast för stöd under 200 000 euro per företag
under en treårsperiod.
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4.1

Inledning

Transporter är av grundläggande betydelse för Sveriges ekonomi och
samhälle. Sverige är till följd av landets storlek, perifera läge och
påverkan från omvärlden ett land som är beroende av goda inrikes
och internationella kommunikationer. För längre resor i landet och
för internationella resor är flyget betydelsefullt.
Det är genom flygplatserna som flygets nyttor når markytan
eftersom de utgör noderna i flygplatssystemet. I detta kapitel beskriver utredningen det svenska flygplatssystemet, det transeuropeiska
nätverket och passagerarvolymerna vid flygplatser i Sverige. Därefter
behandlas Transportstyrelsens uppgifter inom luftfartsområdet och
myndighetens finansiering. Slutligen berörs flygplatsernas avgiftsuttag.

4.2

Flygplatser i Sverige

De första svenska trafikflygplatserna byggdes i slutet av 1920-talet i
kommunal regi. Under andra världskriget tillkom ett antal militärflygplatser som även civilflyget trafikerade. Uppbyggnaden av det
nuvarande svenska flygplatssystemet var allra mest intensivt under
1960-talet. Den senast uppförda flygplatsen är Pajala som invigdes
år 1999.
I dag är det svenska flygplatssystemet omfattande, med totalt
38 flygplatser med reguljär trafik i form av linjefart och chartertrafik,
i ett nät som täcker stora delar av landet. Det finns också 8 trafikflygplatser utan reguljär trafik.
Av de 38 flygplatserna med linjefart och chartertrafik ingår 10 i
det nationella basutbudet av flygplatser, det vill säga det basutbud
av flygplatser som regeringen har fastställt för att säkerställa ett
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effektivt och långsiktigt hållbart flygtransportsystem som garanterar en god interregional och internationell tillgänglighet.1 Flygplatserna i basutbudet är
 Göteborg/Landvetter
 Kiruna
 Luleå
 Malmö/Sturup
 Ronneby
 Stockholm/Arlanda
 Stockholm/Bromma
 Umeå
 Visby
 Åre-Östersund.
Det statliga bolaget Swedavia2 äger flygplatserna i basutbudet, varav
flygplatserna Luleå och Ronneby är så kallade flygstationer där
Swedavia driver civil verksamhet på militära flygplatser. Merparten
av de övriga flygplatserna med linjefart och chartertrafik ägs och
drivs av enskilda kommuner eller kommuner tillsammans med
regioner/landsting. Några flygplatser är helt eller delvis privatägda.3
Vid sidan av de flygplatser där det bedrivs linjefart och chartertrafik finns ett betydande antal flygplatser av varierande standard.
Av dessa är 22 godkända för trafik med helikoptrar. Därutöver
finns 3 godkända flygplatser som inte har någon radionavigeringsutrustning och som därför endast kan användas vid bra väder. Utöver de godkända flygplatserna finns det 250 mindre flygplatser
som bland annat används av flygklubbar eller enskilda personer.4

1

Regeringen fattade den 19 mars 2009 (N2009/2391/TR) beslut om ett nationellt basutbud
av flygplatser i enlighet med förslaget i propositionen Framtidens resor och transporter –
infrastruktur för hållbar tillväxt (prop. 2008/09:35).
2
Swedavia AB är helägt av staten.
3
Se vidare avsnitt 5.3.
4
Trafikanalys, Luftfart 2015, Statistik 2016:7.
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Det transeuropeiska nätverket

År 2013 tog EU-kommissionen fram unionens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska nätverket – TEN-T.5 Satsningen på
detta nätverk är ett viktigt mål för unionen och anges i Europas
2020-strategi samt i kommissionens vitbok Färdplan för ett gemensamt europeiskt transportområde – ett konkurrenskraftigt och
resurseffektivt transportsystem.6 I vitboken anges målet att minska
växthusgasutsläppen inom transportsektorn med 60 procent till år
2050 jämfört med år 1990. När det gäller luftfart är målsättningen att
till år 2050, nå en 40 procentig användning av hållbara bränslen med
lågt kolinnehåll. När det kommer till infrastrukturen anges i vitboken målsättningen att upprätta ett välfungerande och EU-omfattande multimodalt TEN-T-stamnät till år 2030. Syftet med TENT är att skapa en smidig inre marknad och stärka den ekonomiska,
sociala och territoriella sammanhållningen inom unionen.
Inom ramen för TEN-T ingår flygplatserna Stockholm/Arlanda,
Göteborg/Landvetter och Malmö/Sturup i det europeiska stomnätet för flygplatser och ytterligare 23 svenska flygplatser ingår i
det övergripande nätet (Ängelholm, Arvidsjaur, Gällivare, Hagfors,
Hemavan, Jönköping, Kalmar, Kiruna, Luleå, Lycksele, Mora,
Nyköping, Örebro, Åre-Östersund, Pajala, Ronneby, Skellefteå,
Stockholm/Bromma, Sundsvall, Sveg, Umeå, Vilhelmina och Visby),
vilket innebär att de ska leva upp till kraven i förordningen
1315/2013 till år 2030 respektive år 2050. Att vara utpekad flygplats
i TEN-T innebär även att flygplatserna har möjlighet att söka EUmedel från fonden för ett sammanlänkat Europa.7

5

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1315/2013 av den 11 december 2013
om unionens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet och om upphävande av beslut nr 661/2010/EU.
6
KOM(2011) 144 slutlig.
7
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1316/2013 av den 11 december 2013
om inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa, om ändring av förordning (EU)
nr 913/2010 och om upphävande av förordningarna (EG) nr 680/2007 och (EG) nr 67/2010.
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Anmärkning: TEN-T-flygplatser är markerade med *
Källa: Trafikanalys.
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Passagerarvolymer

Sedan 1990-talets början finns en tydlig trend med starkare passagerarutveckling vid de flygplatser som ligger i anslutning till större
och växande städer. De större passagerarvolymerna koncentreras i
viss mån till storstäderna i södra halvan av landet och kuststäderna i
norra halvan av landet. Enligt Trafikverkets bedömning kommer
passagerarvolymerna att vara fortsatt stabila vid flera av de mindre
regionala flygplatserna beroende på deras geografiska läge; Sverige
är ett glest befolkat land samtidigt som det är EU:s tredje största
land till ytan och det land inom EU som har längst avstånd mellan
landsändarna.8
Stockholm/Arlanda är den överlägset största flygplatsen i Sverige
med drygt 23 miljoner passagerare år 2015, följt av Göteborg/Landvetter med drygt 6 miljoner passagerare. På tredje plats kommer
Stockholm/Bromma med nästan 2,5 miljoner passagerare och därefter kommer Stockholm/Skavsta med drygt 1,8 miljoner passagerare.9 Flera flygplatser hanterar mycket små passagerarvolymer. Av
de 38 flygplatserna som har linjefart och chartertrafik hanterade
23 flygplatser passagerarvolymer som understeg 200 000 år 2015.
Storleken på flygplatsen är viktig eftersom den påverkar möjligheten att få lönsamhet i verksamheten.
Inrikesflyget nådde sin hittills högsta nivå år 1990 med 8,72 miljoner (avresande) passagerare. År 2015 var passagerarantalet 7,47 miljoner, det vill säga 86 procent av 1990 års nivå. År 2015 hade utrikesflyget 26,97 miljoner (avresande och ankommande) passagerare motsvarande 300 procent av 1990 års nivå.10
Bakom utrikesflygets utveckling finns flera förklaringar. Med
undantag av några enstaka linjer är konkurrensen från land- och sjötransporter obetydlig. Folkmängden har ökat kraftigt, hushållens
disponibla inkomster ökar kontinuerligt och utrikesflyg har hög
inkomstelasticitet. Passagerarvolymen vad gäller utrikesresor stiger i
takt med ökande BNP, medan detta samband har varit mycket svagt
för inrikesflyget de senaste 25 åren. Ett antal andra faktorer har
också betydligt större effekt på utrikesflyget, till exempel biljettpriser och bakom detta oljepriser, bilaterala avregleringar och fram8

Trafikverket, Promemoria till Inriktningsunderlag 2018–2029, Luftfart, 2015.
Transportstyrelsens passagerarstatistik för linjefart och ej regelbunden trafik för 2015.
10
Trafikverket, Resandeprognos för flygtrafiken 2040 – Trafikverkets Basprognoser 2016-04-01.
9
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komsten av effektivare flygplan.11 Det totala antalet avresande och
ankommande passagerare på samtliga flygplatser med linjefart och
chartertrafik uppgick till nästan 34,5 miljoner passagerare år 2015.12
Framtidsutsikterna för det svenska inrikesflyget är något osäkra
men indikerar ändå en svag ökning. Antalet passagerare (avresande
x 2) uppskattas öka till drygt 16 miljoner år 2040. För utrikesflyget
till och från Sverige pekar prognoserna på en fortsatt ökning,
antalet passagerare (avresande och ankommande) beräknas uppgå
till drygt 49 miljoner år 2040. Sammantaget innebär detta en passagerarökning på nationell nivå om 1,8 procent per år och totalt
56 procent under perioden 2015–2040.13

4.3

Transportstyrelsen

Inom luftfartsområdet är Transportstyrelsen en central myndighet.
Transportstyrelsens huvuduppgift är att svara för regelgivning, tillståndprövning och tillsyn inom transportområdet.14 För luftfarten
innebär det att myndigheten utfärdar tillstånd för flygföretag, piloter,
utbildningsorganisationer, underhållsorganisationer, flygtrafiktjänster, flygplatser med mera, utövar tillsyn över tillståndshavare och
ansvarar för samt förvaltar luftfartygsregistret och inskrivningsregistret.
Transportstyrelsen arbetar även med regelgivning och regelutveckling inom luftfarten. I Transportstyrelsens föreskriftsserie
(TSFS) finns föreskrifter som reglerar luftfarten i Sverige. Regelverket inom luftfarten är emellertid till stor del internationellt. Transportstyrelsen bistår regeringen med arbetet inom Internationella
luftfartsorganisationen (Icao), Europeiska Civila Luftfartskonferensen (Ecac), Europeiska organisationen för luftfartssäkerhet (Eurocontrol) och EU.
Transportstyrelsen har ytterligare ett antal uppgifter. Exempel på
sådana är myndighetsansvar för flygtrafiktjänst för civil och militär
luftfart, hantering av det gemensamma avgiftsutjämningssystemet

11

a.a.
Trafikanalys, Luftfart 2015, Statistik 2016:7.
13
Trafikverket, Resandeprognos för flygtrafiken 2040 – Trafikverkets Basprognoser 2016-04-01.
14
Förordningen (2008:1300) med instruktion för Transportstyrelsen.
12
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för säkerhetskontroll av passagerare och deras bagage (GAS) samt
tvister om flygplatsavgifter.
4.3.1

Principer för finansieringen av Transportstyrelsen

Sedan år 2011 gäller enhetliga principer för finansieringen av Transportstyrelsens verksamhet inom alla trafikslag.15 Principerna innebär att kostnaderna för tillståndsprövning och annan ärendehandläggning, tillsyn samt registerhållning i huvudsak bör täckas med
avgifter, medan kostnaderna för regelgivning och andra verksamheter som inte är kopplade till någon motprestation från myndighetens sida inte ska finansieras med avgifter. De intäkter som
Transportstyrelsen erhåller från dessa offentligrättsliga avgifter ska
av myndigheten redovisas mot inkomsttitel.
För att åstadkomma denna ordning har Transportstyrelsen
bemyndigats att meddela föreskrifter om avgifter genom bestämmelser i flera lagar och förordningar. Avgifterna är i grunden beräknade
utifrån den tid som går åt för att handlägga respektive produkt eller
tjänst. Huvudprincipen är därmed att varje enskild tillståndshavare
ska betala den avgift som motsvarar de kostnader som ärendet
genererar. Avgifterna ska i princip beräknas så att full kostnadstäckning uppnås.
För Transportstyrelsen gäller vidare att alla myndighetens kostnader för verksamheten ska finansieras via myndighetens förvaltningsanslag, som är uppdelat i anslagsposter för avgiftsbelagd respektive skattefinansierad verksamhet. Det innebär att, oavsett om en
avgift tas ut för att täcka en viss verksamhets kostnader eller inte, så
finansieras verksamheten från Transportstyrelsens förvaltningsanslag.
År 2016 uppgår Transportstyrelsens förvaltningsanslag till drygt
2 miljarder kronor.16

15
16

Prop. 2010/11:30, bet. 2010/11:TU6, rskr. 2010/11:58 och rskr. 2010/11:59.
Prop. 2015/16:1 utgiftsområde 22.
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Transportstyrelsens avgifter

Inom luftfartsområdet tar Transportstyrelsen ut avgifter för tillståndsprövning, tillsyn och registerhållning – i det följande kallade
direkta avgifter.17 Vissa är fasta avgifter medan andra avgifter debiteras utifrån tidsåtgång. Vidare tas en myndighetsavgift ut för att
finansiera sådan verksamhet som inom Transportstyrelsens övriga
trafikslag – väg, järnväg och sjöfart – täcks av anslagsposten för
skattefinansierad verksamhet, samt för att finansiera undantag från
full kostnadstäckning, se vidare avsnitt 4.3.4.
Förutom detta finns vissa avgifter som Transportstyrelsen disponerar för att finansiera verksamhet inom myndigheten, det vill säga
intäkter som myndigheten får behålla för att finansiera verksamhet
direkt och inte med myndighetens förvaltningsanslag. Transportstyrelsen disponerar intäkter av transfereringskaraktär från två
avgifter, GAS-avgiften och undervägsavgiften. Det gemensamma
avgiftsutjämningssystemet för säkerhetskontroll av passagerare och
deras bagage (GAS) administreras av Transportstyrelsen och innebär
att den avgift som flygoperatörerna betalar för säkerhetskontrollen
är densamma per passagerare oavsett från vilken flygplats avresa sker.
Under år 2015 inbringade GAS drygt 700 miljoner kronor, varav
Transportstyrelsen disponerade 4 miljoner kronor för att täcka kostnaderna för förvaltning av systemet.
Undervägsavgiften tas ut för flygplan med en maximal vikt över
2 000 kilogram som flyger i luftrum där Sverige bedriver flygtrafiktjänst. Den baseras på luftfartygets vikt, sträckans längd samt en
enhetsavgift. Undervägsavgiftens storlek bestäms av den mellanstatliga organisationen Eurocontrol18 och Transportstyrelsen kungör
avgiften i en föreskrift.19 Transportstyrelsens andel av undervägsavgiften, cirka 27 miljoner kronor per år, finansierar myndighetens
kostnader för tillsyn av flygtrafiktjänster i svenskt luftrum. Utöver
Transportstyrelsens egna kostnader tillkommer den medlemsavgift

17

Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2015:46) om avgifter inom luftfartsområdet.
Genom Eurocontrolkonventionen, som trädde i kraft 1963, skapades en ”Europeisk
organisation för luftfartens säkerhet” (European Organisation for the Safety of Air Navigation,
Eurocontrol). Sverige är medlem i Eurocontrol sedan 1995. Sammanlagt har 41 stater tillträtt
Eurocontrolkonventionen.
19
Transportstyrelsens tillkännagivande (TSFS 2015:78) av Eurocontrols beslut om undervägsavgifter inom svenskt luftrum och beslut om dröjsmålsränta.
18
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som Sverige betalar för medlemskapet i Eurocontrol, cirka 120–
140 miljoner kronor per år.
4.3.3

Undantag från finansieringsprinciperna

Som anges i avsnitt 4.3.1 är huvudprincipen att Transportstyrelsen
ska bestämma avgifternas storlek så att full kostnadstäckning uppnås.
Baserat på en analys av Transportstyrelsen20 beslutade emellertid
regeringen den 28 november 2013 om undantag från detta krav i
bemyndigandena för avgifter för tillståndsprövning och annan
ärendehandläggning, tillsyn samt registerhållning avseende vissa delområden som bedömdes inte kunna bära självkostnadsbaserade avgifter. Transportstyrelsen har därför sedan den 1 januari 2014 rätt
att frångå full kostnadstäckning för vissa områden. Inom luftfartsområdet gäller detta kulturhistorisk verksamhet, drifttillstånd för
kommersiella flygtransporter med helikopter och luftballong, bruksflygtillstånd, utbildningstillstånd samt underhålls- och luftvärdighetsorganisationer med tillstånd.
Transportstyrelsen har tillämpat rätten att göra avsteg från full
kostnadstäckning på olika sätt för olika trafikslag och områden.
Gemensamt för samtliga områden är att Transportstyrelsen inledningsvis har gjort en analys av vilka avgifter de olika verksamheterna
kan bära utan att det leder till allvarliga konsekvenser. Därigenom
har möjligheterna att frångå full kostnadstäckning i vissa fall lett till
att avgifter sänkts, och i andra fall till att en avgiftsnivå som inte
når full kostnadstäckning behållits.
Inom luftfartsområdet har möjligheterna att frångå full kostnadstäckning medfört att Transportstyrelsen inte har behövt göra
annars nödvändiga höjningar av avgifter i syfte att uppnå full kostnadstäckning. Samtliga undantag från full kostnadstäckning inom
luftfart har finansierats med myndighetsavgiften.

20

Dnr N2013/1368/TE.
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Särskilt om myndighetsavgiften

Som ovan nämns tar Transportstyrelsen ut en myndighetsavgift
inom luftfartsområdet.21 Syftet med avgiften är att finansiera verksamhet inom luftfart som inte finansieras av direkta avgifter. Huvudsakligen har avgiften använts till att täcka kostnader för regelgivning,
men också till att finansiera undantag från full kostnadstäckning för
avgifter inom särskilt utpekade områden som till exempel utbildningsorganisationer, verkstäder och luftvärdighetsorganisationer.
År 2015 uppgick finansieringen av dessa undantag från full kostnadstäckning till cirka 8 miljoner kronor. På samma sätt som för övriga
intäkter redovisas myndighetsavgiften mot inkomsttitel och de
verksamhetskostnader som täcks av avgiften finansieras med anslagsposten för avgiftsfinansierad verksamhet på Transportstyrelsens
förvaltningsanslag.
Myndighetsavgift tas från och med den 1 januari 2016 ut med
5 kronor per avresande passagerare av flygföretag som transporterar
passagerare från en svensk flygplats med luftfartyg vars maximala
startmassa är 10 000 kilogram eller mer. Undantagna från avgiften är
passagerare i transfer, passagerare i transit, barn under 2 år, besättningsmedlemmar som i anslutning till tjänsteutövning utför tjänsteresa i det egna företagets flygplan, och passagerare vid förnyad start
efter det att luftfartyget har återvänt till flygplatsen på grund av
tekniska störningar eller väderhinder.
Både svenska och utländska företag debiteras avgiften. År 2014
stod de utländska företagen för cirka hälften av de sammanlagda
intäkterna från dessa avgifter.
Som redogörs för i avsnitt 4.3.1 ska Transportstyrelsens verksamhet i form av tillsyn, ärendehandläggning och registerhållning
sedan den 1 januari 2011 i huvudsak finansieras med avgifter. Från
detta datum gäller också principen att regelgivning inte finansieras
med avgifter. I budgetpropositionen för 2012 (prop. 2011/12:1)
sattes målet att Transportstyrelsens avgiftsfinansiering av regelgivning skulle vara helt utfasad från och med år 2014. Detta sköts
21
Myndighetsavgiften infördes för att delvis finansiera den dåvarande luftfartsmyndigheten,
Luftfartsstyrelsen, som inrättades den 1 januari 2005. När den då nya avgiften skulle införas
var det enligt regeringen naturligt att utgå från en passagerarbaserad avgift eftersom luftfarten i första hand transporterar passagerare (prop. 2004/05:1). Luftfartsstyrelsen avvecklades när Transportstyrelsen inrättades den 1 januari 2009.
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emellertid upp eftersom en avveckling av myndighetsavgiften och
höjning av de direkta avgifterna redan år 2014 skulle drabba flygbranschen. Det berodde på att de myndighetskostnader som skulle
finansieras med avgifter inte bedömdes nå en långsiktig och lägre
nivå förrän år 2015 då planerade effektiviseringsinsatser uppskattades
få fullt genomslag. En senarelagd avveckling skulle enligt myndigheten möjliggöra en jämnare och mer stabil utveckling av avgiftsnivåerna.22
För att ställa om till full kostnadstäckning genom avgifter har
Transportstyrelsen emellertid höjt de direkta avgifterna och sänkt
den del som finansieras av myndighetsavgiften. Avgiften har sänkts
från 9,50 kronor per passagerare år 2011 till 5 kronor per passagerare år 2016. Eftersom både svenska och utländska företag betalar
myndighetsavgiften, medan de direkta avgifterna endast betalas av
svenska tillståndshavare, har en omfördelning av kostnaderna skett
mellan svenska och utländska företag. Generellt sett har de totala
avgifterna ökat för de svenska flygföretagen medan de utländska
företagens avgifter till Sverige har minskat.23
Riksdagen har riktat två tillkännagivanden till regeringen som
rör Transportstyrelsens avgifter. Den 25 mars 2015 beslutade riksdagen ett tillkännagivande om att se över möjligheterna för flygbranschen att bära kostnaderna för tillsyn.24 Den 15 december 2015
beslutade riksdagen ett tillkännagivande om att regeringen bör
genomföra en generell översyn av Transportstyrelsens tillsynsavgifter med incitament till att nå ökad effektivitet.25 Regeringen
avser att hantera återstående frågor kring Transportstyrelsens avgifter i kommande regleringsbrev och genom ändringar i förordningar.26

22

Se prop. 2012/13:1 utgiftsområde 22.
Transportstyrelsen, Luftfartens avgifter, En översikt över de avgifter som flygföretag
betalar till statliga aktörer, februari 2015, TSG 2015-2093.
24
Bet. 2014/15:TU7, mom. 5, rskr. 2014/15:144.
25
Prop. 2015/16:1, bet. 2015/16:TU1, mom.2, rskr. 2015/16:98.
26
Prop. 2016/17:1 utgiftsområde 22 s. 78.
23
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Transportstyrelsens uppdrag att följa upp tillämpningen
av bemyndiganden för vissa offentligrättsliga avgifter

Regeringen gav den 10 september 2015 Transportstyrelsen i uppdrag
att följa upp tillämpningen och konsekvenserna av de bemyndiganden som sedan år 2011 gäller för myndighetens avgiftsuttag. I uppdraget ingick att redovisa hur avgiftsnivåerna har utvecklats, hur
undantag från kravet på full kostnadstäckning för några delmarknader har utvecklats och hur subventioner av avgifterna har finansierats och redovisats. Uppdraget redovisades den 31 mars 2016.
Transportstyrelsen bedömer i redovisningen av uppdraget att de
möjligheter till undantag från full kostnadstäckning som finns inom
luftfartsområdet är nödvändiga att behålla eftersom ett avgiftsuttag
med full kostnadstäckning riskerar att slå ut hela eller delar av
branscher och hota tillgängligheten till näringsidkare.
Transportstyrelsen identifierar också ytterligare områden där ett
avgiftsuttag med full kostnadstäckning riskerar att leda till att företag avslutar verksamheter, vilket i förlängningen leder till försämrad
tillgänglighet och innebär kännbara konsekvenser för medborgare
och näringsliv. Myndigheten föreslår därför i redovisningen av uppdraget att även följande områden undantas från kravet på full kostnadstäckning:
 tillsyn av flygläkare,
 tillsyn av kontrollanter, och
 tillsyn av delegerad verksamhet.
Förutom detta föreslår Transportstyrelsen att bemyndigandet att ta
ut avgifter tas bort för vissa områden. Det är områden där ett avgiftsuttag strider mot internationell reglering eller praxis:
 tillståndsprövning trafiktillstånd, och
 inspektion av utländska luftfartyg.
Transportstyrelsen bedömer att undantagen från full kostnadstäckning som föreslås, såväl befintliga som nya, totalt uppgår till cirka
27 miljoner kronor årligen under perioden 2017–2020.
Samtliga undantag från full kostnadstäckning har redovisats mot
anslagsposten för avgiftsbelagd verksamhet och har finansierats av
myndighetsavgiften. Transportstyrelsen föreslår till regeringen att
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finansieringen för dessa verksamheter sker med anslagsposten för
skattefinansierad verksamhet givet att myndighetens anslagsram för
anslagsposten utökas med 27 miljoner kronor, med motsvarande
minskning av anslagsposten för avgiftsbelagd verksamhet. I annat fall
bedömer myndigheten att undantagen behöver finansieras med
myndighetsavgiften och anslagsposten för avgiftsbelagd verksamhet.

4.4

Flygplatsernas avgifter

Alla flygplatser som bedriver reguljär trafik i form av linjefart och
chartertrafik finansieras huvudsakligen genom avgifter, vilka betalas
av flygföretagen och resenärerna. Varje flygplatsägare, statlig, kommunal eller privat, är i stort sett fri att fastställa sina egna avgifter.
Sverige har dock gjort vissa internationella åtaganden som påverkar
flygplatshållarnas möjligheter att helt fritt bestämma sina avgifter.
Bland annat har Icao utformat rekommendationer om principer för
prissättning gällande internationell luftfart. Dessa principer innebär
framför allt att avgifterna inte får vara diskriminerande, samt att prissättningen ska vara baserad på flygplatsernas kostnader.
Även Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/12/EG av den
11 mars 2009 om flygplatsavgifter innehåller vissa övergripande
principer för avgiftssättningen på flygplatser samt hur avgifterna ska
fastställas. Avgifterna får inte diskriminera mellan flygplatsanvändarna (flygföretagen) och ska vara transparenta. Direktivet ska tillämpas på flygplatser med mer än 5 miljoner passagerare per år eller, om
en sådan flygplats inte finns i en medlemsstat, på den största flygplatsen i medlemsstaten. För Sveriges del berörs följaktligen endast
flygplatserna Stockholm/Arlanda och Göteborg/Landvetter.
Direktivet har genomförts i Sverige genom lagen (2011:866) om
flygplatsavgifter som trädde i kraft den 1 augusti 2011.
4.4.1

Avgifter vid de regionala flygplatserna

För de icke statliga flygplatserna finns inga särskilda regler för
avgifterna. I dagsläget finns inte heller någon sammanställning över
hur avgifterna ser ut. Ingen av de regionala flygplatserna tillämpar
dock differentiering kopplad till utsläpps- eller bullerprestanda. Den
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avgift för säkerhetskontroll och myndighetsavgiften som nämnts
ovan är dock generell och tas ut vid samtliga flygplatser.
4.4.2

Avgifter vid de statliga flygplatserna

Swedavia införde år 2014 en ny prismodell som grundar sig på en
gemensam produktstruktur och strategier för hela bolagets nätverk
av flygplatser. Ett stort antal tjänster erbjuds vid flygplatserna och
för varje tjänst tas en kostnadsbaserad avgift ut. Avgifterna tas främst
ut i anslutning till användandet av flygplatser och flygtrafikledning
och utgörs av passageraravgift, startavgift, avgasavgift, bulleravgift,
parkeringsavgift för flygplan och terminaltjänstavgift.
Genom avgas- och bulleravgiften premieras användandet av flygplan med mindre buller- och klimatpåverkan. Samtliga flygplan med
en startvikt över 5 700 kilogram debiteras avgasavgiften. Den finansierar kostnader för system och mätprogram för avgasutsläpp samt
åtgärder för att minska föroreningar. Avgiftens storlek varierar med
motorernas utsläpp av kväveoxider och kolväten under den så
kallade LTO-cykeln, det vill säga flygplanets rörelser i anslutning
till flygplatsen under 3 000 fot (cirka 915 meter) inklusive så kallad
taxning (när planet körs på marken). År 2016 är avgiften 50 kronor
per kilogram kväveoxider.
Bulleravgiften baseras på flygplanens certifierade bullernivå utifrån Icao:s databas och varierar mellan flygplatser. Avgiften varierar
med nivå på buller (högre buller, högre avgift) och omfattning av
exponering för flygplatsens buller. Flygplan med en maximal vikt
överstigande 9 000 kilogram debiteras bulleravgiften som används
till bullermätningar och bullerisolerande åtgärder.
Terminaltjänstavgiften finansierar delar av flygtrafikledningstjänster, system för kommunikation, navigering och övervakningstjänster samt meteorologiska tjänster och verktyg. Avgiften debiteras
vid samtliga flygplatser men är bara reglerad för Stockholm/Arlanda.27
När det gäller flygplatsen Stockholm/Arlanda administreras avgiften av Transportstyrelsen i enlighet med Kommissionens genom-

27
Sverige har valt att utnyttja möjligheten att enligt artikel 1.5 i EU-förordning 391/2013
undanta övriga svenska flygplatser från avgiftsregleringen gällande flygtrafiktjänster.
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förandeförordning (EU) nr 391/2013 av den 3 maj 2013 om inrättande av ett gemensamt avgiftssystem för flygtrafiktjänster.
Förutom avgifterna som nämns ovan tas en avgift ut för assistansservice för resenärer med funktionshinder och nedsatt rörlighet och
vid vissa flygplatser tas olika avgifter ut för marktjänstinfrastruktur.
De statliga flygplatsernas verksamheter och infrastruktur finansieras alltså till stor del med intäkter som kommer direkt eller indirekt från flygföretagen och resenärerna. Swedavia har emellertid de
senaste åren kontinuerligt sänkt sina avgifter mot flygföretagen. Den
1 april 2015 sänktes avgifterna med 3,7 procent och från och med
den 1 april 2016 skulle avgifterna sänkas med ytterligare 0,8 procent
enligt Swedavias prisbeslut för flygplatsavgifter 2016. På grund av ett
överklagande av Swedavias beslut kunde sänkningen inte genomföras
i sin helhet från och med den 1 april 2016. Efter besked från Transportstyrelsen meddelade Swedavia i maj 2016 att prissänkningen för
år 2016 kan fullföljas.28

28

Informationen om Swedavias avgifter är hämtad från Swedavias hemsida www.swedavia.se,
den 4 oktober 2016.
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5.1

Inledning

Flyget spelar en viktig roll för Sverige och de stora avstånden i landet
gör att ett fungerande inrikesflyg är viktigt. Sveriges avlägsna placering gör även att ett väl utbyggt flygnät till resten av världen är en
förutsättning för såväl näringslivets tillväxt som privatpersoners
möjlighet att resa. Dessutom är försvarsmaktens beredskap, sjuktransporter och insatser vid naturkatastrofer beroende av ett
fungerande flyg och lättillgängliga flygplatser. En väl fungerande
flygplatsinfrastruktur har också betydelse för besöksnäringen och
möjligheterna att ta emot ökad turism från den övriga världen.
I detta kapitel behandlas inledningsvis flygets betydelse i Sverige.
Sedan redogörs för de svenska flygplatsernas ekonomiska situation.
Därefter beskrivs olika former av offentligt stöd till icke statliga
flygplatser och upphandling av flygtrafik. Avslutningsvis beskrivs
översiktligt EU:s regler och riktlinjer om statligt stöd till flygplatser och flygbolag.

5.2

Flygets betydelse i Sverige

I propositionen Framtidens resor och transporter – infrastruktur för
hållbar tillväxt (prop. 2008/09:35) framhåller regeringen att flyget
har stor betydelse för att tillgodose behovet av långväga resande
och för att uppnå målet för den regionala tillväxtpolitiken. Enligt
regeringen är det statens uppgift att ta ansvar för att flyget ges goda
förutsättningar för en långsiktigt hållbar utveckling. Detta ska ske
med utgångspunkt i de transportpolitiska målen, en trafikslagsövergripande ansats och med beaktande av den utveckling som sker
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i samhället i stort, inte minst inom miljöområdet, och inom transportsektorn.1
I enlighet med ett förslag i den ovan nämnda propositionen
Framtidens resor och transporter – infrastruktur för hållbar tillväxt
fattade regeringen våren 2009 beslut om ett nationellt basutbud av
flygplatser.2 Basutbudet utgör stommen i ett effektivt och långsiktigt hållbart flygtransportsystem och ska säkerställa en grundläggande interregional tillgänglighet i hela landet, liksom en god
internationell tillgänglighet.
Vid sidan av det nationella basutbudet av flygplatser finns
regionala flygplatser. De regionala flygplatserna utgör i många fall en
viktig grund för näringslivsetableringar, utvecklingen av den lokala
arbetsmarknaden och konkurrenskraften genom att flygplatsen
möjliggör effektiva och snabba transporter till och från den aktuella
regionen. Merparten av de regionala flygplatserna har emellertid
stora svårigheter att ekonomiskt klara driften och redovisar underskott.

5.3

De svenska flygplatsernas ekonomiska situation

I dag bedrivs linjefart och chartertrafik vid 38 flygplatser i Sverige.
De flesta av flygplatserna är offentligt ägda av staten eller enskilda
kommuner, i vissa fall av flera kommuner, och ibland av kommuner
tillsammans med regioner/landsting. Undantagen utgörs av flygplatserna Ängelholm som är helägd av PEAB, Stockholm/Skavsta
som ägs till 90,1 procent av ett amerikanskt företag och resterande
del av Nyköpings kommun samt Hemavan-Tärnaby som ägs av
kommunen till cirka 55 procent och i övrigt av privata ägare.
Huvuddelen av de kommunala flygplatserna drivs i form av kommunala aktiebolag, men exempelvis Pajala och Vilhelmina utgör en
del av den kommunala förvaltningen. De tio statliga flygplatserna ägs
och drivs av aktiebolaget Swedavia.3
De regionala flygplatserna är i de flesta fall små med en flygtrafik som i få fall är tillräcklig för att nå kommersiell lönsamhet. I
1

Se prop. 2008/09:35 s. 201 f.
N2009/2391/TR.
3
Swedavia AB bildades år 2010 genom att flygplatsverksamheten vid Luftfartsverket överfördes till bolaget, se prop. 2009/10:16.
2

82

SOU 2016:83

Offentligt stöd till flyget

Trafikanalys rapport Inför en flygstrategi – ett kunskapsunderlag4
uppmärksammas att de allra flesta icke statliga flygplatserna med
linjetrafik redovisar ett ekonomiskt underskott, vilket gör dem
beroende av olika former av offentligt stöd. Ett skäl till detta är
enligt Trafikanalys det så kallade nav–ekersystemet som innebär att
det enbart finns några enstaka ortpar med en direktlinje, medan alla
andra förbindelser kräver byte på någon av navflygplatserna
Stockholm/Arlanda eller Stockholm/Bromma. I rapporten konstateras att behovet av täta förbindelser mellan ett stort antal orter
som var för sig har ett begränsat resenärsunderlag ligger bakom
uppkomsten av ett nav–ekersystem. Flygplatsernas möjlighet att ta
ut avgifter varierar stort mellan navet och ekrarna. Det möjliga
avgiftsuttaget är stort i naven dels för att många passagerare slussas
dit, dels för att navet kan ta ut något högre avgifter än de flesta
övriga flygplatser. De kommersiella intäkterna per passagerare ökar
också med passagerarvolymen. I rapporten konstateras vidare att
utrikestrafiken tenderar att dras till navet eftersom underlaget för
transfertrafik är störst där. Det finns också stordriftsfördelar
kopplade till flygplatsverksamhet. Enligt Trafikanalys utgör detta
stora delar av förklaringen till att merparten av de icke statliga flygplatserna varje år redovisar driftsunderskott medan flygplatssystemet som helhet visar överskott. En grov tumregel är att det krävs
omkring 400 000 passagerare för att nå ett nollresultat, men på flygplatser som domineras av lågkostnadsflyg krävs större passagerarvolymer.5 Trafikanalys konstaterar i rapporten att det endast var
elva flygplatser som uppnådde sådana volymer år 2014 och att de
statliga flygplatserna inom ramen för Swedavia har möjlighet att
korssubventionera varandra och uppvisar ett överskott. Trafikanalys
konstaterar vidare att det är mycket ovanligt att de icke statliga
flygplatserna redovisar överskott. Till undantagen hör flygplatserna
Skavsta och Ängelholm som har redovisat ett litet överskott sedan
år 2012, medan övriga i huvudsak uppvisar underskott.

4

Rapport 2016:4.
Trafikverket, Underlag avseende offentligt stöd till flygplatser och flygbolag, Trv
2014/78430, 2014.
5
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Bidrag till icke statliga flygplatser

För att täcka delar av underskott i flygplatsens drift kan icke statliga flygplatser med flygtrafik som omfattas av allmän trafikplikt
(se vidare nedan) ansöka om årligt statligt bidrag.6 Det är Trafikverket som beslutar om fördelningen av bidraget i enlighet med
förordningen (2006:1577) om statsbidrag till icke statliga flygplatser7 och Trafikverkets föreskrifter (TRVFS 2013:2) om driftbidrag till icke statliga flygplatser.
Syftet med bidraget är att bidra till att säkerställa en interregional
flygtrafikförsörjning i hela landet. Bidraget beräknas enligt en fördelningsmodell som bygger på ett antal kostnads- och intäktsfaktorer
som tilldelas schablonvärden för att avspegla flygplatsernas verkliga
kostnader och intäkter. Bidraget kan aldrig bli högre än det verkliga
underskottet. Tanken är att modellen ska vara transparent och
enkel i sin utformning och samtidigt ge incitament till effektivisering
av flygplatsdriften. Ansökan om bidrag från flygplatsens huvudman
ska ha kommit in till Trafikverket senast den 15 januari det aktuella
bidragsåret.
Stöd som via Trafikverket betalas ut till icke statliga flygplatser
är sammanfattningsvis
– bidrag (103 miljoner kronor per år, varav 63 miljoner kronor är
öronmärkta till flygplatser med statligt upphandlad flygtrafik
och övriga 40 miljoner kronor fördelas via länsplanerna),8
– investeringsbidrag till investeringar i flygplatsanläggning via
länsplanerna där stödet varierar årligen beroende på prioriterad
stödåtgärd, och
– beredskapsavtal för 24 timmars öppethållande på tio svenska
flygplatser varav två är icke statliga regionala flygplatser (cirka
7 miljoner kronor per år).

6

1 § förordningen (2006:1577) om statsbidrag till icke statliga flygplatser.
Som villkor för bidrag enligt förordningen gäller sedan den 1 april 2016 att flygplatsen omfattas av ett förordnande i enlighet med Europeiska unionens regler om tjänster av allmänt
ekonomiskt intresse.
8
Förordningen (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur.
7
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År 2015 fick flygplatserna i Arvidsjaur, Gällivare, Hagfors,
Hemavan-Tärnaby, Lycksele, Sveg, Torsby, Pajala och Vilhelmina
driftbidrag enligt förordningen om driftbidrag till icke statliga flygplatser.9 Samma år hade flygplatserna i Borlänge, Halmstad, Karlstad,
Jönköping, Kalmar, Kramfors-Sollefteå, Kristianstad, Mora,
Skellefteå, Trollhättan-Vänersborg, Växjö och Örnsköldsvik rätt till
stöd genom regionala länsplaner.
Vid sidan av de statliga bidragen från flygplatsens huvudman
bidrar även kommuner och landsting genom ägartillskott och bidrag
för att täcka flygplatsernas förluster. Utan dessa tillskott skulle fortsatt drift vid de kommunala flygplatserna utan allmän trafikplikt inte
vara möjlig.10

5.5

Upphandling av flygtrafik

Trafikverket ansvarar sedan år 2011 för upphandling av transportpolitiskt motiverad flygtrafik där det saknas förutsättningar för
kommersiell drift.11 Det ankommer alltså på Trafikverket att utföra
det som åligger Sverige enligt artiklarna 16 och 17 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008 av den 24 september
2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i
gemenskapen (omarbetning), det vill säga utreda behov av allmän
trafikplikt, fatta beslut om allmän trafikplikt och om inte kommersiella krafter gör att trafiken kommer till stånd, upphandla flygtrafik.12

9

Rubriken till förordningen (2006:1577) om driftbidrag till icke statliga flygplatser ändrade
lydelse till förordningen om statsbidrag för icke statliga flygplatser från och med den 1 april
2016.
10
Trafikanalys, Inför en flygstrategi – ett kunskapsunderlag, Rapport 2016:14.
11
Förordningen (1994:1808) om behöriga myndigheter på den civila luftfartens område och
förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket.
12
En medlemsstat får inom sitt territorium införa allmän trafikplikt för regelbunden trafik
till ett ytterområde, ett utvecklingsområde eller på en flyglinje med låg trafikintensitet, det
senare om flyglinjen anses väsentlig för den ekonomiska och sociala utvecklingen i den
region som flygplatsen betjänar. Trafikplikten ska införas endast i den utsträckning som är
nödvändig för att på flyglinjen säkerställa ett minimiutbud av regelbunden lufttrafik som
uppfyller fastställda normer för kontinuitet, regelbundenhet, prissättning eller minimikapacitet. Även artikel 16.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008
påverkar möjligheterna och omfattningen av den allmänna trafikplikt som kan införas.
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För perioden 2015–2019 upphandlar Trafikverket flygtrafik på
nedanstående sträckor
 Pajala – Luleå
 Hemavan – Vilhelmina – Arlanda.
 Lycksele – Arlanda
 Östersund – Umeå
 Torsby – Hagfors – Arlanda
 Sveg – Arlanda.13
Trafiken ska i princip motsvara två dubbelturer på vardagar och en
dubbeltur på söndagar. Upphandlingen innebär att staten ersätter
transportpolitiskt motiverad flygtrafik med närmare 95 miljoner
kronor per år.
På flyglinjen Arvidsjaur–Stockholm har kommersiell anmälan
lämnats in. Denna kommer därför att trafikeras enligt den allmänna
trafikpliktens villkor men utan ensamrätt och utan ersättning från
Trafikverket. Flyglinjen Gällivare-Stockholm har trafikerats kommersiellt men operatören har lämnat besked att flyglinjen kommer
att avslutas av den. Trafikverket har därför gått ut med upphandling för den sträckan och sista dag för att lämna anbud är den
15 november 2016 (med trafikstart den 18 december 2016).14

5.6

EU:s regler och riktlinjer om statligt stöd
till flygplatser och flygbolag

Som framgår av avsnitt 3.9.2 begränsas möjligheten att med offentliga medel stödja en viss verksamhet, exempelvis drift av en flygplats, av reglerna om statligt stöd som finns i artiklarna 107–109 i
EUF-fördraget. Där fastställs att statligt stöd är förbjudet om det
inte uppfyller vissa på förhand bestämda undantag.
13

För sträckan Torsby–Hagfors–Arlanda har trafiken upphandlats för två år med en option
på ytterligare två år. För de övriga sträckorna har trafiken upphandlats till och med den
26 oktober 2019.
14
Uppgifterna om upphandlad flygtrafik är hämtade från Trafikverkets hemsida
www.trafikverket.se, den 22 september 2016.
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Offentligt stöd till flyget

EU:s regler om statligt stöd ger emellertid möjlighet att bevilja
stöd i form av ersättning för tjänster av allmänt ekonomiskt
intresse enligt artikel 106.215 i fördraget och domen i Altmarkmålet16. Är Altmark-kriterierna uppfyllda föreligger ingen förmån
och det är därför inte fråga om statligt stöd eftersom samtliga
kriterier i artikel 107.1 i EUF-fördraget inte är uppfyllda. Villkoren
för att bevilja stöd anges i kommissionen riktlinjer för statligt stöd
till flygplatser och flygbolag17 och reglerna för tjänster av allmänt
ekonomiskt intresse.18 Det kan nämnas att även utan förordnande
av en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse kan stöd ges till flygbolag enligt kommissionens förordning (EU) 1407/2013 om
tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska
unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse, dock begränsat
till högst 200 000 euro under tre år. På grund av beloppsbegränsningen är det sällan aktuellt att tillämpa förordningen i detta sammanhang eftersom flygplatserna ofta får bidrag både från kommunen
och från Trafikverket.
Statligt stöd måste som utgångspunkt anmälas till kommissionen
för godkännande innan det beviljas. Driftstöd till flygplatser kan
även ges på de villkor som anges i kommissionens riktlinjer för
statligt stöd till flygplatser och flygbolag19 och då krävs inget för15

Företag som anförtrotts att tillhandahålla tjänster av allmänt ekonomiskt intresse eller som
har karaktär av fiskala monopol ska vara underkastade reglerna i fördragen, särskilt konkurrensreglerna, i den mån tillämpningen av dessa regler inte rättsligt eller i praktiken hindrar att de särskilda uppgifter som tilldelats dem fullgörs. Utvecklingen av handeln får inte
påverkas i en omfattning som strider mot unionens intresse.
16
Mål C-280/00, Altmark Trans GmbH och Regierungspräsidium Magdeburg mot
Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH (Altmark-domen), REG 2003, s. I-7747, punkterna 86–93.
17
Meddelande från Kommissionen, Riktlinjer för statligt stöd till flygplatser och flygbolag,
2014/C 99/03 (EUT C99, 4.4.2014, s. 3–34).
18
1) Meddelande från kommissionen om tillämpningen av Europeiska unionens regler om
statligt stöd på ersättning för tillhandahållande av tjänster av allmänt ekonomiskt intresse,
del 2.1 (EUT C 8, 11.1.2012, s. 4), 2) Kommissionens förordning (EU) nr 360/2012 av den
25 april 2012 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska
unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse som beviljas företag som tillhandahåller
tjänster av allmänt ekonomiskt intresse (EUT L 114, 26.4.2012, s. 8), 3) Kommissionens
beslut 2012/21/EU av den 20 december 2011 om tillämpningen av artikel 106.2 i fördraget
om Europeiska unionens funktionssätt på statligt stöd i form av ersättning för allmännyttiga
tjänster som beviljas vissa företag som fått i uppdrag att tillhandahålla tjänster av allmänt
ekonomiskt intresse (EUT L 7, 11.1.2012, s. 3) och 4) Meddelande från kommissionen –
Europeiska unionens rambestämmelser för statligt stöd i form av ersättning för offentliga
tjänster (2011) (EUT C 8, 11.1.2012, s. 15).
19
Avsnitt 5.1.2 i riktlinjerna för statligt stöd till flygplatser och flygbolag, 2014/C 99/03
(EUT C99, 4.4.2014, s. 3–34).
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ordnande av tjänst av allmänt ekonomiskt intresse. Ett sådant stöd
måste dock godkännas av kommissionen innan bidrag ges.
5.6.1

Kommissionen har godkänt stöd till flygplatserna
Sundsvall-Timrå och Skellefteå för tjänster av allmänt
ekonomiskt intresse

Efter det att Sverige till EU-kommissionen anmält sin avsikt att ge
flygplatserna Sundsvall-Timrå och Skellefteå i uppdrag att utföra en
tjänst av allmänt ekonomiskt intresse godkände kommissionen den
19 januari 2016 att flygplatserna Sundsvall-Timrå och Skellefteå får
offentligt stöd.
Enligt kommissionens undersökning skulle en brist på godtagbara förbindelser mellan Västernorrland respektive Västerbotten
och Stockholm och resten av Europa på ett betydande sätt försämra invånarnas levnadsstandard och minska verksamheten och
affärsutsikterna i dessa regioner. Detta skulle allvarligt hämma den
sociala och ekonomiska utvecklingen i områdena. Kommissionen
fastställde också i överensstämmelse med riktlinjerna för statligt
stöd till flygplatser och flygbolag att ersättningen inte får användas
för att subventionera flygbolag som strävar efter att utveckla kommersiella flygtransporttjänster.
Detta är första gången som kommissionen har bedömt en tjänst
av allmänt ekonomiskt intresse i samband med förvaltningen av en
flygplats genom att samtidigt tillämpa kriterierna i 2014 års riktlinjer för statligt stöd till flygplatser och flygbolag och 2012 års
rambestämmelser om offentliga tjänster.20 Noteras bör emellertid
att det handlar om endast den variant av tjänster av allmänt ekonomiskt intresse som kräver anmälan och godkännande av kommissionen. För flygplatser som har färre än 200 000 passagerare
krävs, om villkoren i kommissionens beslut 2012/21/EU är uppfyllda, ingen anmälan.

20

Meddelande från kommissionen – Europeiska unionens rambestämmelser för statligt stöd
i form av ersättning för offentliga tjänster (2011) (EUT C 8, 11.1.2012, s. 15).
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6.1

Inledning

Enligt direktiven ska utredningen analysera uppbyggnaden och
utformningen av modeller för uttag av flygskatt i andra medlemsstater. I uppdraget ingår också att analysera medlemsstater som har
haft men avskaffat flygskatt eller undersökt men valt att inte införa
flygskatt.
I EU finns det flera länder som tar ut skatt för avresande flygpassagerare, exempelvis Tyskland och Storbritannien. Andra länder,
till exempel Danmark och Nederländerna har haft men avskaffat
flygskatt. I Portugal föreslogs år 2014 en flygskatt men regeringen
valde att inte införa den.
Det finns även länder utanför EU som tar ut skatt för flygpassagerare, exempelvis Bosnien, Serbien och Sydafrika. Dessa kommer emellertid inte att beröras i det följande. Även Norge tar ut en
flygskatt för avresande passagerare. Eftersom Norge är ett grannland till Sverige finns det enligt utredningens mening anledning att
titta på uppbyggnaden och utformningen av den flygskatt som
gäller där, även om Norge inte är en medlemsstat i EU.1
I detta kapitel finns det inledningsvis anledning att påpeka att
språkbruket vad gäller begreppen skatt och avgift skiljer sig åt
mellan länderna. Det som betecknas skatt i ett land kan rubriceras
som avgift i ett annat land, även om syfte, inriktning och utformning i stort sett överensstämmer.
I Sverige har man strävat efter att åstadkomma en strikt tillämpning av de båda begreppen skatt och avgift (se avsnitt 10.3). I exempelvis Norge är emellertid bruket av begreppen skatt och avgift inte
1

Norge är medlemsland i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), som innefattar
de 28 EU-länderna och 3 av de 4 Efta-länderna: Norge, Island, Liechtenstein och Schweiz
(Schweiz är inte med i EES).
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alls entydigt. Skatt består i Norge av direkta och indirekta skatter.
Indirekta skatter är ”merverdiavgift og særavgifter”, vilka i Sverige
motsvaras av mervärdesskatt och punkskatter. Begreppet avgift
används i Norge också för så kallade sektorsavgifter. Dessa intäkter
är öronmärkta för särskilda ändamål, som till exempel ”luftfartsavgiftene” som ska finansiera Avinors2 verksamhet.
I det följande kommer huvudsakligen begreppen flygskatt eller
skatt att användas om inte den nationella benämningen används.

6.2

Danmark

I Danmark infördes en skatt för vissa flygresor redan år 1991 – lov
nr. 389 af 6. juni 1991 om afgift af visse flyrejser. Inledningsvis omfattades endast passagerare som reste utomlands med flyg från en
dansk flygplats av lagen. Efter påpekande från EU-kommissionen i
december 1996 om att lagen stod i strid med fördragsbestämmelserna om fri rörlighet för tjänster och fri rörlighet för personer
ändrades den till att omfatta även inrikespassagerare. Från och med
den 1 januari 1998 togs därför en skatt om 75 danska kronor ut för
både inrikes- och utrikespassagerare. Vissa passagerare undantogs
från skatten, exempelvis barn under 2 år, flygpersonal på tjänsteresa
och transit- och transferpassagerare. Många danska passagerare
valde att resa från flygplatser i Sverige till följd av skatten, och på
grund av skattens negativa effekter på den danska ekonomin samt
turistnäringen avskaffades den år 2007.3
Under sommaren 2011 föreslog den danska regeringen att en
passagerarskatt om 75 danska kronor åter skulle införas. Planerna
fullföljdes dock inte.4

2

Norges största ägare av flygplatser.
Gordijn, H., Kolkman, J., Effects of the Air Passenger Tax, Behavioral responses of passengers,
airlines and airports, KiM Netherlands Institute for Transport Policy Analysis, 2011.
4
Informationen är hämtad från webbsidan www.hallbartflyg.se/blogg/gladjande-nyheterom-dansk-passageraravgift/, den 20 april 2016.
3
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6.3
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Frankrike

Frankrike har sedan den 1 januari 1999 en flygskatt – Taxe de
l'Aviation Civile, även kallad TAC – som tas ut för varje kommersiell
flygning.5
Skatten baseras på antalet passagerare som flyger från Frankrike,
de franska utomeuropeiska departementen samt Saint-Barthélemy
och Saint-Martin. Skattskyldig är det kommersiella luftfartsföretag,
oberoende av nationalitet och juridisk status, som transporterar
passagerare på franskt territorium. Skattskyldigheten inträder när
passageraren stiger ombord på flygplanet.
Skattens storlek bestäms utifrån passagerarens slutdestination.
För passagerare som flyger till destinationer inom EES och Schweiz
tas skatt ut med 4,44 euro och för passagerare som flyger till övriga
destinationer tas 8 euro ut. I lagen undantas flera kategorier passagerare från skatteplikt, bland andra flygbesättning, barn under 2 år,
direkttransitpassagerare och passagerare som fortsätter sin flygning
efter en nödlandning på grund av tekniska problem, ogynnsamma
väderförhållanden eller annan force majeure.
Från och med den 1 januari 2016 undantas även transferpassagerare från skatteplikt. Undantaget infördes för att förbättra konkurrensförhållandena för luftfarten.6 Avsikten är att det inte ska
vara en högre beskattningsnivå vid flygning från Paris än om man
flyger från Frankfurt eller London.
Förutom TAC har Frankrike sedan den 1 juli 2006 en så kallad
solidaritetsskatt – taxe de solidarité sur les billets d’avion – som tas
ut på alla kommersiella flygningar från flygplatser i Frankrike. Skatt
tas ut för passagerare i trafikflygplan. Skattenivån beror på passagerarnas slutdestination och klassen av resor. Skattenivån för passagerare som reser inom EES och Schweiz är för närvarande 11,27 euro
i klass ”Première” eller ”Affaires” och 1,13 euro i normalklass. För
passagerare som reser till alla andra destinationer ligger skattenivån
beroende på reseklass som ovan på 45,07 euro respektive 4,51 euro.

5
L’article 51 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 Décembre 1998) och l'article
302 bis K du Code Général des Impôts.
6
Informationen är hämtad från webbsidan www.air-journal.fr/2015-04-02-les-compagniesexonerees-a-50-de-la-taxe-de-laviation-civile-pour-les-passagers-en-correspondance5142076.html, den 20 april 2016.
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När det gäller undantag från skatteplikt följer dessa samma regler
som TAC, se ovan. Skattenivåerna för både solidaritetsskatten och
TAC ändras årligen.

6.4

Irland

Irland hade till och med utgången av år 1999 en passagerarskatt på
både flyg- och båtresor till enbart utländska destinationer, men den
avskaffades efter påpekande från EU-kommissionen.
Den 30 mars 2009 införde Irland åter en flygskatt – Air travel
tax – som togs ut för varje passagerare som reste från en flygplats i
Irland (med undantag för flygplatser med färre än 10 000 passagerare
per år och sedermera, från och med den 3 juni 2009, 50 000 passagerare per år).7 Skattskyldig var i första hand flygoperatören och skattskyldigheten trädde in när en passagerare reste från en irländsk
flygplats i ett flygplan som hade kapacitet för mer än 20 passagerare
och som inte användes för statliga eller militära ändamål.
Vid införandet av flygskatten låg skattenivån på 2 euro vid en
flygning från en flygplats i Irland till en destination som låg högst
300 kilometer från Dublins flygplats. För flygningar till övriga
destinationer togs en skatt om 10 euro ut. I praktiken innebar det
att nästan alla gränsöverskridande flygningar omfattades av den
högre skatten, medan samtliga inrikesflyg omfattades av den lägre
skatten. Efter påpekande från EU-kommissionen om att differentieringen kunde utgöra hinder mot den fria rörligheten för
tjänster8 ändrade Irland skatten till ett fast belopp om 3 euro per
passagerare oavsett destination från den 1 mars 2011.
Skatten avskaffades från och med den 1 april 2014 på grund av att
konsekvenserna för den irländska ekonomin ansågs vara för stora.

7

Section 55 of the Finance (No. 2) Act 2008 (No. 25 of 2008), as amended by section 18 of
the Finance Act 2009 and section 48 of the Finance Act 2011.
8
Informationen är hämtad från webbsidan http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11734_en.htm, den 20 april 2016.
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6.5

Flygskatter i EU

Nederländerna

I Nederländerna infördes en flygskatt den 1 juli 2008 som en del i ett
grönare skattesystem. Skatten togs ut för passagerare som reste från
nederländska flygplatser och delades upp i två avståndsintervall. För
flygning till destinationer inom EU samt andra destinationer på ett
avstånd om högst 2 500 kilometer från Nederländerna, var skattenivån 11,25 euro och för flygningar till alla andra destinationer var
skattenivån 45 euro.
Flygskatten i kombination med den globala finanskrisen ledde
till att antalet avresande passagerare från flygplatser i Nederländerna minskade kraftigt. Vissa utländska flygplatser, flygföretag
och researrangörer drev också en målinriktad marknadsföring för
att dra nytta av människors önskan att slippa undan flygskatten.
Detta bidrog till att nederländska passagerare i ökad omfattning
valde att resa från vissa flygplatser i Tyskland och Belgien. Flygplatserna Weeze/Niederrhein, Düsseldorf och Charleroi såg sina
nederländska passagerarvolymer öka medan passageravolymen vid
flygplatsen Schiphol sjönk med 1,4 miljoner passagerare, eftersom
resenärerna valde att flyga från grannländerna. Det rapporterades
även om att flygskatten orsakade stor ekonomisk skada i flyg- och
turistbranschen.
Med anledning av de negativa effekterna i flyg- och turistbranschen sattes skatten på flygresor ned till 0 euro från och med den
1 juli 2009 för att helt avskaffas från och med den 1 januari 2010.9

6.6

Norge

I Norge infördes år 1978 en skatt på charterresor med flyg. Skatt
togs ut med 100 norska kronor per passagerare. År 1994 bytte
skatten namn till ”avgift på flyging av passasjerer till utlandet”, och
skattesatsen sattes till 60 norska kronor per passagerare. I april
1995 utvidgades skatteplikten till att också gälla inrikesresor. I april
1998 ändrades skatten till en skatt baserad på antalet passagerarsäten i flygplanet, oavsett om sätena användes under den aktuella
flygningen eller inte. I juni 1999 ändrades skatten åter till en skatt
9

Detta avsnitt bygger i huvudsak på studien Effects of the Air Passenger Tax, KiM Netherlands Institute for Transport Policy Analysis, 2011.
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på passagerare. Skattesatsen var då 228 norska kronor för utrikesflygningar och 114 norska kronor för vissa inrikesflygningar.
Skatten avskaffades från och med den 1 april 2002. Anledningen till
avskaffandet var bland annat att skattebefrielsen för vissa inrikesresor inte var förenlig med EFTA-traktatet.
Den norska regeringen aviserade i oktober 2015 införandet av en
ny skatt på flygresor. Stortinget antog förslaget den 14 december
2015. Tid för införandet av flygskatten planerades till den 1 april
2016 men ”flypassasjeravgiften” infördes först den 1 juni 2016.10
Alla kommersiella flygningar med passagerare från norska flygplatser omfattas av flygskatten, med vissa i föreskriften angivna
undantag. Med kommersiell flygning avses alla flygningar utom
militär luftfart och flygning i räddnings-, nödhjälps- eller ambulanstjänst. Skatteplikten inträder när flygningen påbörjas och beräknas
per passagerare som börjar en skattepliktig flygning.
För år 2016 är skattesatsen 80 norska kronor11 per passagerare
med undantag av flygbolagens anställda som är på tjänsteresa, barn
under två år, transit- och transferpassagerare. För transit- och
transferpassagerare ställs krav på att den påföljande flygningen ska
påbörjas inom 24 timmar efter den föregående och stå i direkt förbindelse med denna. Det krävs även resedokumentation innehållande
vissa i föreskrifterna angivna uppgifter. Skattskyldiga flygföretag ska
vara registrerade hos beskattningsmyndigheten. Utländska flygföretag kan endast vara registrerade och rapportera samt betala
flygskatt genom en representant i Norge.
Syftet med flygskatten är först och främst fiskalt. Skatten förväntas dra in över 1 miljard norska kronor per år till statskassan.
Som en konsekvens av den norska flygskatten har styrelsen för
Moss flygplats Rygge, som är en bas för lågprisflyg och regionala
linjer, meddelat att den kommersiella flygtrafiken kommer att
läggas ned från och med den 1 november 2016.12

10

Bestämmelserna om ”flypassasjeravgiften” finns i kapitel 3–22 i ”Forskrift om særavgifter”.
På norska inrikesresor tillkommer en mervärdesskatt om 10 procent, se Stortingets
”vedtak om merverdiavgift § 4”. Utrikesresor från Norge beläggs inte med mervärdesskatt,
se ”merverdiavgiftsloven § 6–28”.
12
Informationen är hämtad från Rygge flygplats hemsida
www.ryg.no/artikkel/505/Moss-lufthavn-Rygge-legges-ned, den 5 oktober 2016.
11
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6.7
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Portugal

Sommaren 2014 föreslog den portugisiska regeringen som en del av
en grön skattereform (Anteprojeto de Reforma da Fiscalidade
Verde) att en flygskatt för passagerare om 3 euro skulle införas i
syfte att luftfarten skulle kompensera samhället för dess förorenande inverkan. I september 2014 lade regeringen fram ett något
ändrat förslag innebärande att skatt inte skulle tas ut för passagerare som reser till flygplatser inom EES utan endast för passagerare i inrikesflyg med 3 euro och för passagerare som reser till
destinationer utanför EES med 15 euro. Förslaget förväntades godkännas av regeringen tillsammans med budgetlagen för år 2015.
Den portugisiska regeringen beslutade dock att inte inkludera
flygskatten i den gröna skattereformen. Som motiv härför framfördes att en flygskatt var en åtgärd som skulle vara kontraproduktiv och äventyra tillväxten i den sektor som visade bäst resultat i
den portugisiska ekonomin. Dessutom skulle den internationella
luftfarten snart komma att omfattas av en global mekanism. Utöver
detta sades att skatten slutligen uteslutits från den gröna reformen,
trots att den kunde ha genererat intäkter om 33 miljoner euro, på
grund av att intresset för portugisiska flygplatser skulle komma att
minska. I ljuset av den kampanj som regeringen förde för att locka
flygbolag till Portugal skulle en flygskatt ha varit kontraproduktiv.13

6.8

Storbritannien

Sedan den 1 november 1994 har Storbritannien en skatt – Air
Passenger Duty, förkortad APD – som tas ut per flygpassagerare
som reser från en flygplats i Storbritannien, det vill säga England,
Wales, Skottland och Nordirland.14 Isle of Man och Kanalöarna är
inte del av Storbritannien i detta hänseende.
Systemet för APD har ändrats flera gånger. Ursprungligen togs
en skatt om 5 brittiska pund ut för resor inom ”European Economic Area” och 10 brittiska pund för övriga resor. Den 1 november
13

Avsnittet bygger på publikationen Anteprojeto de Reforma da Fiscalidade Verde av
Comissão para a Reforma da Fiscalidade Verde och information från International Air
Transport Association (Iata) per e-post den 6 oktober 2016.
14
Den primära lagen återfinns i Finance Act 1994.
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2009 genomfördes en större reformering av systemet. Dels infördes
fyra avståndsklasser, dels gjordes en åtskillnad mellan ”Standard rate”
och ”Reduced rate”, där den senare gäller för ekonomiklass och den
förra för övriga, dyrare klasser. Avståndsintervallen var 0–2 000 miles,
2 001–4 000 miles, 4 001–6 000 miles och över 6 000 miles.
Efter parlamentsvalet år 2010 meddelade den då nya regeringen
att man tänkte reformera skatten från att gälla per passagerare till
att gälla per flygplan. Skatten skulle differentieras efter flygplanens
vikt och avstånd. Man menade att detta skulle ge en bättre korrelation mellan skattenivå och utsläpp, genom att stimulera en högre
beläggningsgrad. I sitt budgettal år 2011 sa emellertid finansminister George Osborne följande:
Let me be straight with the House: we had hoped that we could
replace the per passenger tax with a per plane tax. We have tried every
possible option, but have reluctantly had to accept that all are
currently illegal under international law.

I den brittiska regeringens samrådsdokument talades relativt lite
om de rättsliga hindren för att införa en skatt per flygplan. Det
noterades helt enkelt att Storbritannien har undertecknat 1944 års
Chicagokonvention och har luftfartsavtal med över 150 länder samt
att många aktörer hade uttryckt oro över lagligheten och möjligheten att införa en skatt per plan enligt gällande internationella
regler.15
Under åren har reseorganisationer och flygbolag i Storbritannien
konsekvent framfört att APD bör avskaffas men utan framgång. I
budgettalet för år 2014 meddelade emellertid finansminister George
Osborne att APD skulle ändras till två avståndsklasser och storleken
på skatten avsevärt ökas för affärsjetplan från den 1 april 2015.
Systemet reformerades som utlovat.
Skattens storlek bestäms utifrån flygresans slutdestination. Från
och med den 1 april 2016 gäller följande indelningar och belopp för
APD.16

15

Seely, A., Air passenger duty: recent debates and reform, 2016.
Skattenivåerna för resor över 2 000 miles från London höjs från och med den 1 april 2017 i
respektive klass till 75 pund, 150 pund och 450 pund.
16
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Samtliga belopp är angivna i brittiska pund.

Flera kategorier passagerare undantas från APD, exempelvis besättningsmedlemmar eller personer som utför reparation, underhåll
eller säkerhetsarbete samt transit- och transferpassagerare. APD tas
inte heller ut för passagerare som flyger från de skotska regionerna
Highlands och Islands.17 Tidigare gällde även ett undantag för barn
under 2 år som inte hade eget säte. Åldersgränsen för barn har
emellertid höjts under senare år för att hjälpa familjer att sänka
kostnaderna för barn som färdas i lägsta reseklassen.18 Från och
med den 1 maj 2015 gällde undantag för barn under 12 år och från
och med den 1 mars 2016 gäller undantag för barn under 16 år som
reser i ekonomiklass.
Betalningsansvarig för APD är luftfartygsoperatören. En operatör, som sannolikt kommer att göra mer än tolv flygningar per år
från brittiska flygplatser eller med ett årligt skatteansvar för mer än
5 000 brittiska pund, och som inte har någon verksamhet eller
andra fasta etableringen i Storbritannien, måste utse en skatterepresentant i Storbritannien.
När det gäller Nordirland har den nordirländska församlingen
(NIA) fått befogenhet att bestämma storleken på APD på direkta
långdistansflygningar som avgår från flygplatser i Nordirland. Med
verkan från den 1 januari 2013 har NIA satt nivån till 0 brittiska
pund.
Även Skotland har numera befogenhet att besluta om en skatt
på flygpassagerare som ska ersätta APD och gälla från april 2018.
17
Se Kommissionens beslut av den 16 maj 2006, N 169/06 – Förenade kungariket – Stöd av
social karaktär på lufttransportområdet i de skotska regionerna Highlands och Islands
(EUT C 272, 9.11.2006, s. 10).
18
Informationen är hämtad från brittiska regeringens webbsida
www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/385184/TIIN_22 8
.pdf, den 20 april 2016.
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Den skotska regeringen planerar för en minskning av flygskatten
med 50 procent. Regeringen avser att utforma och strukturera en
flygskatt som bättre stödjer målet att öka Skottlands internationella
anslutning och generera hållbar tillväxt. Det kan enligt regeringen
bidra till att skapa nya direktlinjer, upprätthålla befintliga linjer och
öka turismen.19
Regionala flygplatser i England har uttryckt oro över den
påverkan som decentraliseringen kan ha på deras konkurrenskraft,
om den skotska regeringen beslutat att minska eller avskaffa
APD.20
Det finns studier på effekterna av den brittiska flygskatten.
Seetaram med flera21 skattar inkomst-, pris- och skatteelasticiteter
för tio destinationsländer med avresa från Storbritannien. Författarna finner att införandet av den brittiska flygskatten har
påverkat efterfrågan på flygresor negativt till fem av de tio utvalda
destinationerna som studeras. Ett problem som påpekas i studien är
att det är svårt att särskilja skatteförändringen från prisförändringen, då skatten är en del av priset. För efterfrågan på långväga
resor – Australien och Förenta staterna – finner studien ingen
effekt av skatten. Författarnas slutsats är att den brittiska skatten
endast haft en marginell effekt på efterfrågan på flygresor och
därtill hörande utsläpp av koldioxid.
I en motsvarande studie av Mayor och Tol22 studeras förväntade
effekter av en dubblering av nivåerna av den brittiska flygskatten.
Dessutom studeras ett alternativ där skatten tas bort helt. I studien
exkluderas flygresande inom Storbritannien liksom tjänsteresenärer. Resultaten av studien pekar på att en skatt baserad på avresande passagerare och avståndsband kan ha en negativ effekt på
utsläppen av koldioxid från flyget. Anledningen till resultatet är att
flygskatten förändrar relativpriserna mellan kort- och långväga
resor, där priset för långväga resor påverkas mindre, i procentuella
termer. Det innebär att långväga resor blir relativt mer attraktiva
när en sådan skatt införs. Effekten i den skattade modellen är att
19
Informationen är hämtad från webbsidan www.gov.scot/Topics/Government/Finance/sco
ttishapproach/airpassengerduty, den 5 oktober 2016.
20
Seely, A., Air passenger duty: recent debates and reform, 2016.
21
Seetaram, N, Song, H och Page, J., Air passenger duty and outbound tourism demand
from the United Kingdom, Journal of Travel Research, vol 53(4), 476–487, 2014.
22
Mayor, K och Tol, R. S. J., The impact of the UK aviation tax on carbon dioxide emissions
and visitor numbers, Transport Policy, vol 14(6), 507–513, 2007.
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efterfrågan på långväga resor ökar när skatten införs, medan efterfrågan för kortväga resor minskar, ett resultat som dock inte stöds
av exempelvis Seetaram med flera. En tydlig svaghet med studien är
att resultaten baseras på simuleringar, inte faktiska utfall.

6.9

Tyskland

Tyskland har sedan den 15 december 2010 en flygskatt som tas ut
för passagerare som reser från tyska flygplatser i flygplan eller
helikopter – Luftverkehrsteuergesetz. Införandet av skatten har
motiverats med både fiskala skäl och miljöskäl.
Skattenivån är differentierad efter avståndet till de största kommersiella flygplatserna i destinationslandet från Tysklands största
flygplats – Frankfurt am Main. Olika skattenivåer tillämpas beroende
på flygresans slutdestination. Inrikesflyg och flyg till länder som
framgår av bilaga 1 till lagen (EU- och EFTA-medlemsstaterna,
EU-kandidatländerna och Turkiet, Ryssland, Marocko, Tunisien
och Algeriet) beskattas med 7,38 euro per passagerare. Resor till
länder som anges i bilaga 2 till lagen på ett avstånd upp till högst
6 000 kilometer från Frankfurt am Main (andra länder i Nord- och
Centralafrika, Mellanöstern och länder i Centralasien) beskattas
med 23,05 euro per passagerare. Passagerare som reser till länder
med ett avstånd längre än 6 000 km från Frankfurt am Main
beskattas med 41,49 euro.
I lagen görs flera undantag från skatteplikt, exempelvis för
passagerare som medföljer vid förnyad avgång efter ett tekniskt
stopp på tysk mark eller en nödlandning efter att ha lyft från en
tysk flygplats, passagerare i militärflyg, barn under 2 år som inte har
eget säte och flygpersonal. Tyskland har också fått godkännande av
EU-kommissionen att reducera storleken på skatten med 20 procent
på flygningar till vissa öar i Nordsjön.23
Skattskyldiga är endast kommersiella operatörer och skattskyldigheten inträder när en passagerare avreser från en tysk flygplats.
Luftfartygsoperatör som inte har sitt säte i Tyskland eller någon
annan medlemsstat i EU måste utse en skatterepresentant i Tysk-

23

EU-kommissionens beslut den 20 december 2012 (C (2012) 9451).
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land. Operatör inom EU får, men måste inte, utse en skatterepresentant i Tyskland.
Det finns en del studier avseende effekterna av den tyska flygskatten. Fichert24 med flera estimerar i en studie att efterfrågan på
flygresor har minskat med mellan 1,2 och 2,8 procent till följd av
att skatten har införts. Tidigare studier, Thiessen med flera25, har
inte funnit någon sådan effekt. Fichert med flera argumenterar för
att orsaken till att tidigare studier inte har funnit någon effekt är att
efterfrågeförändringen måste ses från antalet avresande passagerare
i Tyskland, inte det totala antalet passagerare som även inkluderar
både transit- och transferpassagerare.
Thiessen med flera argumenterar i sin studie även för fler konsekvenser än för endast efterfrågan på flygresor, som inte tycks
påverkas av en skatt. Författarna finner att efterfrågan på resor med
lågprisflygbolag är mer priskänslig, vilket troligtvis innebär att de
påverkas i större utsträckning av skatten. Utvecklingen i fråga om
antalet passagerare på flygplatser som trafikeras av lågprisbolag
talar även för det påståendet, då utvecklingen där har varit mindre
stark än på andra flygplatser, och i vissa fall negativ. Författarna
finner inga bevis för att gränsnära flygplatser har drabbats i större
utsträckning än övriga flygplatser. Tillväxten är förvisso lägre vid
dessa flygplatser, men så var fallet även innan skatten infördes.
Skillnaden kan i stället förklaras av strukturella omvandlingar där
fler resor sker från stora flygplatser. Vidare finner författarna att
skatten på flygresor har en effekt på sysselsättningen i så mån att
arbetstillfällen flyttar mellan sektorer, men inte att de försvinner.

6.10

Österrike

Österrike införde en flygskatt den 1 april 2011 – Flugabgabegesetz –
efter den tyska modellen. Den österrikiska flygskatten gäller
emellertid för både kommersiella och icke-kommersiella luftfartygsoperatörer. Flygskatt tas ut för passagerare som reser från de sex
stora österrikiska flygplatserna Wien, Salzburg, Linz, Innsbruck,
24

Fichert, F., Forsyth, P. och Niemeier, H-M., Auswirkungen der deutschen Luftverkehrsteur auf das Passagieraufkommen – Eine Zwischenbilanz, 2014.
25
Thiessen, F., Haucke, A. och Wosnitza, A., Auswirkungen der Luftverkehrsteuer auf die
Entwicklung des Luftverkehrs in Deutschland, 2013.
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Klagenfurt och Graz i flygplan med en tillåten vikt om minst
2 000 kilogram.
Storleken på skatten beror på det geografiska avståndet till
destinationen från Österrike. Det finns tre avståndsklasser; kort-,
medel- och långdistansflyg. För kortdistansflygningar – till Europa,
Ryssland och de flesta nordafrikanska länder – tas en skatt om
7 euro per passagerare ut, för medeldistansflygningar – till destinationer i Mellanöstern, andra afrikanska länder, Indien och Förenade
Arabemiraten – tas en skatt om 15 euro per passagerare ut och för
långdistansflygningar – till Förenta staterna, Kanada, Brasilien,
Kina med flera – tas en skatt om 35 euro per passagerare ut. Lagen
innehåller ett antal undantag från skatteplikt, bland annat för barn
under 2 år som inte har eget säte, besättningsmedlemmar, utbildningsflyg, transit- och transferpassagerare, avgångar i militärt,
medicinskt eller humanitärt syfte och avgångar efter en oplanerad
landning.
Det är flygoperatören som är skyldig att redovisa och betala
skatten. Även ägaren av den inhemska flygplatsen är ansvarig för
skatten. Om flygoperatören inte har någon verksamhet eller fast
driftställe i Österrike måste denne utse en skatterepresentant. För
operatörer inom EU är det valfritt att utse en skatterepresentant i
Österrike.
Den österrikiska flygskattens effekter har inte studerats i någon
större utsträckning. Shönpflug med flera26 har studerat om en
eventuell överflyttning av passagerare från österrikiska flygplatser
till flygplatser i närbelägna länder har skett sedan skatten infördes.
Författarna kommer i studien fram till att det inte har skett någon
större flykt av passagerare, vilket förklaras med att Tyskland har en
liknande skatt.

26

Shönpflug, K, Paterson, I och Sellner, R., Evaluierung der Flugabgabe Update zur IHS
Studie 2012, Institute for advanced studies, Vienna, 2014.
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Utformningen av ett system
för skatt på flygresor

7.1

Inledning

Utredningens uppdrag är att ta fram ett förslag till skatt på flygresor
som syftar till att minska flygets klimatpåverkan. I Sverige har det
vid ett par tillfällen förekommit att skatt tas ut i direkt anslutning till
flygresor. En särskild skatt på charterresor1 togs ut under åren
1978–1993 och under perioden mars 1989–december 1996 fanns
det en miljöskatt på inrikesflyg.2 Under våren 2006 fattade riksdagen beslut om att införa lagen (2006:909) om skatt på flygresor.
Lagen skulle träda i kraft den dag regeringen bestämde. Av skäl
som anges i avsnitt 3.2 föreslog emellertid regeringen att lagen
skulle upphävas och riksdagen beslutade i enlighet med detta.3
Det är alltså länge sedan någon form av skatt på flygresor togs
ut. Detta innebär att ett nytt system med skatt på flygresor ska
utformas. Systemet bör enligt utredningens mening vara enkelt och
okomplicerat, utan att de förväntade effekterna för den skull uteblir. En grundläggande utgångspunkt är att skatten ska vara förenlig med unionsrätten. I detta kapitel behandlas närmare de förutsättningar som bör vara uppfyllda för att en god acceptans av systemet ska uppnås.

1

Lagen (1978:144) om skatt på vissa resor.
Lagen (1988:1567) om miljöskatt på inrikesflyg.
3
Prop. 2006/07:1, bet. 2006/07:FiU1, rskr. 2006/07:9.
2
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7.2

Krav som bör ställas på ett system för skatt
på flygresor

7.2.1

Förutsättningar för acceptans

Om en skatt på flygresor införs kommer flygbranschen och de
konsumenter som reser med flyg att påverkas på olika sätt. Även
turismbranschen och andra aktörer i samhället kan komma att
påverkas. Det är därför viktigt att skapa en tillräcklig acceptans för
ett sådant skattesystem. Acceptansen är i hög grad kopplad till hur
systemet är utformat och hur införandet förbereds. Vad intäkterna
används till, hur hög skatten är, vad flygföretagen och konsumenterna känner till om syftet med skatteuttaget och effekterna av
alternativa åtgärder är andra faktorer som påverkar acceptansen av
ett system med skatt på flygresor. Det krävs att systemet är i bruk
under en någorlunda lång tid för att systemets långsiktiga påverkan
på flygtrafiken, resmönster, klimatet med mera, ska kunna utvärderas.
Nedan redogörs för de viktigaste kriterierna som ett system
med skatt på flygresor bör uppfylla för att acceptansen av systemet
ska bli så stor som möjlig. Vissa av de uppräknade kriterierna är
emellertid delvis motstridiga. När ett system med skatt på flygresor
skapas måste det därför göras avvägningar mellan kriterierna och
alla dessa kan inte beaktas fullt ut.
7.2.2

Huvudsyftet bör återspeglas i systemet

Det är från acceptanssynpunkt viktigt att utformningen av systemet återspeglar huvudsyftet att minska flygets klimatpåverkan
genom att uppmuntra konsumenter att välja mer miljövänliga alternativ och motivera flyget till effektivare transporter. Detta innebär
exempelvis att skatt bör tas ut för flygresor som utförs i stor omfattning och därmed har störst påverkan på klimatet. Vidare bör
storleken på skatten om möjligt differentieras efter flygresornas
längd.
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Systemet bör vara lätt att förstå och använda

Det bör ställas stora krav på att ett nytt system med skatt på flygresor är enkelt och okomplicerat. Systemet bör vara lätt att förstå
och använda för flygföretagen och konsumenterna. Detta ställer
krav på att informationen om systemet är tydlig och lättillgänglig.
7.2.4

Systemet bör vara effektivt och pålitligt

Det system som används vid uttag av skatt på flygresor bör, liksom
andra system som används för skatteuttag, uppfylla högt ställda
krav på säkerhet. Som exempel kan nämnas att höga krav bör ställas
på att de som berörs av systemet inte utsätts för felaktiga debiteringar eller liknande. Vidare bör systemet i möjligaste mån förhindra att den enskilde resenären eller flygföretaget oriktigt kommer undan skattskyldighet.
7.2.5

Systemet bör vara rättvist

De differentieringar av skattebeloppen som systemet kan innehålla
bör grundas på omständigheter som är direkt hänförliga till syftet
med systemet, det vill säga att minska flygets klimatpåverkan. Systemet får inte innebära att några resenärer eller flygföretag drabbas av
högre kostnader än vad som är motiverat av dessa skäl. Det får inte
heller innebära att andra, av skäl som uppfattas som godtyckliga, får
lägre kostnader eller helt eller delvis undantas från skattskyldigheten.
7.2.6

Hanteringskostnaderna för systemet bör vara rimliga

Ett system med skatt på flygresor får inte innebära alltför stora
påfrestningar vare sig för flygföretagen eller för det allmänna. Eftersom syftet med att införa en skatt på flygresor är att med hjälp av
ekonomiskt styrmedel påverka konsumenterna och flygföretagen att
agera på ett visst sätt – att avstå från flygresan alternativt välja mer
miljövänligt transportslag respektive genomföra effektivare transporter – måste systemet innehålla ett ekonomiskt incitament för
konsumenter och flygföretag att agera på önskvärt sätt.
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Vad gäller kostnaderna för det allmänna kan man utgå från att
ett skattesystem inte skulle accepteras om kostnaderna för systemet är för höga i förhållande till intäkterna och därmed innebär
ytterligare en pålaga för de enskilda medborgarna.

7.3

Modeller för uttag av skatt på flygresor

Utredningen har övervägt fyra modeller för utformningen av det
system som ska styra hur skatten för flygresor beräknas och redovisas. Nedan behandlas de olika modellerna.
7.3.1

Flygplanets vikt som skattebas

Inledningsvis har utredningen diskuterat möjligheten att ta ut skatt
med flygplanets vikt som skattebas. Fråga blir då om en skatt på
flygplan. Ett exempel på en skatt som bygger på vikt är den svenska
fordonsskatten på tunga fordon, traktorer, motorredskap och släpvagnar.4 Enligt direktiven ska emellertid utredningen utforma en
skatt på flygresor. Utredningen har därför valt att inte utreda denna
modell vidare. Den bedöms falla utanför utredningens uppdrag.
7.3.2

Flygbiljetten som skattebas

Denna modell bygger på att skatt tas ut direkt på biljetten för flygresan från Sverige. Inledningsvis uppkommer då frågan om vem som
ska vara skyldig att redovisa och betala skatten – biljettköparen eller
biljettförsäljaren – och när skattskyldigheten ska inträda.
I ett system med biljettköparen som direkt skattskyldig blir antalet
skattskyldiga mycket stort och dessa bor inte endast i Sverige, utan
även runt om i världen. Att införa ett deklarationsförfarande skulle
föra med sig stora administrativa svårigheter. Det skulle inte heller
vara pålitligt och effektivt utan lätt kunna missbrukas av den som
vill undvika skatt. Dessutom skulle ett sådant förfarande medföra
ett krav på kontrolluppgifter från biljettförsäljarna som i sig skulle
vara svårt att kontrollera efterlevnaden av. Ett annat alternativ är
4

Vägtrafikskattelagen (2006:227).
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att samla in boardingkort från resenärerna vid avresan från Sverige
för debitering eller återbetalning av skatt i efterhand. Detta ställer
dock krav på stora administrativa insatser och utveckling av nya
system till höga kostnader. Mot den bakgrunden anser utredningen
att det inte finns skäl att vidare utveckla modellen med biljettköparen som skattskyldig.
I ett system med biljettförsäljaren som skattskyldig torde skattskyldigheten inträda när betalning för flygresan tas emot. Även
med denna utgångspunkt finns många svagheter i modellen. Mängden skattskyldiga skulle bli omfattande eftersom flygbiljetter säljs
av många flygföretag och resebyråer, i Sverige och andra länder
samt genom internet. Det skulle kräva en komplicerad och kostsam
administrations- och kontrollapparat för det allmänna. Kraven på
effektivitet och pålitlighet skulle därmed bli svåra att uppfylla.
Fördelen med ett system som bygger på att flygbiljetten används
som skattebas är att det troligen skulle ha en god styrande effekt på
flygresandet, eftersom fördyringen blir direkt synlig för konsumenten. Konsumenten kan då välja ett annat transportslag eller avstå
från flygresan, vilket kan bidra till minskning av flygets klimatpåverkan. Däremot skulle systemet förmodligen inte utgöra något
incitament för flygföretagen att vidta några miljöförbättrande åtgärder.
7.3.3

Passagerare som skattebas

I denna modell tas skatt ut för varje passagerare som reser från en
flygplats i Sverige. Skattskyldig är det flygföretag som utför flygningen. Antalet skattskyldiga blir därmed begränsat. Skattskyldigheten inträder när planet lyfter från marken. Från skatteplikt kan
undantag göras för exempelvis barn, flygpersonal och passagerare
som transporteras i ambulansflyg eller militärflyg. För att få en så
god överensstämmelse som möjligt mellan skattenivån och de utsläpp flyget orsakar kan den differentieras efter olika avståndsintervall.
Skatten är i denna modell en punktskatt. Flygföretaget ska vara
registrerat hos Skatteverket och deklarera skatten på flygresor. Det
allmännas kostnader för administration kan hållas nere eftersom det
redan finns system för administration av punktskatter hos Skatte-
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verket som kan användas för att administrera ytterligare en punktskatt.
I kapitel 6 redovisar utredningen hur regleringen av flygskatt
utformats i några andra länder. Gemensamt för dessa är att skatt tas
ut per avresande passagerare.
En klar fördel med modellen att ta ut skatt per avresande passagerare är att den är enkel och beprövad. Det innebär att det redan
bör finnas system för hantering av redovisning och betalning av
sådan skatt hos flera flygföretag som utför flygningar från Sverige.
Redan i dag samlar flygföretagen in och lagrar uppgifter om hur
många passagerare som flyger med företaget, varför den ytterligare
administrativa bördan blir begränsad till att överföra informationen
i ett deklarationsförfarande till Skatteverket. Flygföretagets kostnad för hantering av skatten bör därför inte bli påfallande hög.
En skatt som grundas på avresande passagerare saknar direkt
koppling till utsläppsmängder av växthusgaser. Den kan därför inte
användas för att särskilja flygplan med olika bränsleförbrukning
och utsläppsdata. Det betyder emellertid inte att en passagerarskatt
behöver sakna miljöeffekt. Om skatten medför att konsumenter
avstår från vissa flygresor eller väljer transportslag med mindre utsläpp av växthusgaser, kan den leda till mindre utsläpp och minska
flygets klimatpåverkan.
Nackdelen med modellen är att den inte i någon större utsträckning uppmuntrar flyget till effektivare transporter, att utveckla
flygplanen eller att vidta andra miljöanpassande åtgärder.
7.3.4

Flygstol som skattebas

Enligt denna skattemodell beskattas varje flygstol i flygplan som
transporterar passagerare. Liksom i modellen med passagerare som
skattebas är det flygföretaget som utför flygningen som är skattskyldigt. Antalet skattskyldiga blir därmed begränsat. Skattskyldigheten inträder när planet lyfter från marken. Det finns möjlighet
att undanta vissa flygstolar från skatt, exempelvis sådana som är
installerade i räddningsflyg eller militärflyg. Skatten tas ut med
samma belopp per flygstol. För att inte komma i konflikt med det
rådande förbudet att beskatta flygbränsle eller EU:s regler om
statligt stöd (se avsnitt 3.9) kan inte skattens storlek differentieras

108

SOU 2016:83

Utformningen av ett system för skatt på flygresor

efter flygplanstyp, avstånd, vikt eller utsläpp. Hanteringskostnaderna för flygföretagen skulle inte bli alltför höga.
Skatten är en punktskatt. Flygföretaget ska vara registrerat hos
Skatteverket och deklarera skatten på flygresor. Som nämns i föregående avsnitt kan det allmännas kostnader för administration
hållas nere eftersom det redan finns system för administration av
punktskatter hos Skatteverket som kan användas för att administrera ytterligare en punktskatt.
Fördelarna med ett system enligt denna modell är att det skulle
vara lätt att förstå och använda samt att skatten skulle få en något
bättre korrelation med utsläpp än en skatt per passagerare och
stimulera flygföretagen att förbättra beläggningsgraden, vilket i sin
tur kan leda till att antalet flygningar hålls nere. En tillämpning av
modellen med flygstolar som skattebas skulle kunna styra flygföretagen till att genomföra effektivare transporter genom att
använda planen bättre genom färre, men mer fyllda, avgångar och
därigenom minska flygets klimatpåverkan.
En skatt som baseras på flygstolar leder troligen till större utsläppsminskningar än en skatt som tas ut per passagerare, men det
finns även nackdelar. För det första kan det ifrågasättas om skatten
i denna modell är att se som en skatt på flygresor. Det ligger närmare till hands att betrakta den som en skatt på flygplan. Vidare
skulle en skatt som baseras på varje flygstol jämförd med en skatt
per passagerare kunna slå hårdare mot flyglinjer till glest befolkade
områden eftersom dessa ofta har låg beläggning. Avgångar kan
glesas ut, framför allt på flyglinjer med litet reseunderlag och medföra konsekvenser inte bara för flygbranschen utan även för
turistbranschen och andra aktörer i samhället som berörs av luftfarten. En skatt som baseras på flygstolar skulle även kunna föra
med sig att flygföretag börjar använda i och urtagbara stolar för att
undgå skatt.5

5

Leicester, A. och O´dea, C. Aviations taxes, i Chote, R. m.fl., The IFS Green Budget
January 2008, The Institute for Fiscal Studies.
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Utredningens val av modell för ett system
med skatt på flygresor

När det gäller vilka krav som bör ställas på ett system för uttag av
skatt på flygresor ska det framhållas att de i avsnitt 7.2 redovisade
egenskaperna inte är uppställda i någon inbördes rangordning. Om
kraven inte går att helt förena kan det bli nödvändigt att något
önskemål får stå tillbaka för att något annat ska kunna tillgodoses.
I en sådan situation måste man göra en prioritering.
Det viktigaste vid utformningen av ett system med skatt på
flygresor är givetvis att det uppfyller de rättsliga kraven men också
att det utformas på ett effektivt sätt med hänsyn till sitt primära
mål – att minska flygets klimatpåverkan. Eftersom det är fråga om
en miljöskatt ska den sättas så nära källan som möjligt. Flyget är av
stor betydelse för många och det är därför viktigt att en skatt på
flygresor upplevs som adekvat för dem som ska bära den. Systemet
ska också vara administrativt hanterligt och inte medföra orimliga
kostnader för vare sig den skattskyldige eller det allmänna. Frågan
är då vilken av de beskrivna modellerna som bäst skulle tillgodose
de krav som bör ställas på ett system för uttag av skatt på flygresor.
Vad först gäller modellen med flygplanets vikt som skattebas
anser utredningen att en sådan skatt är att se som en skatt på flygplan (se avsnitt 7.3.1). Enligt direktiven ska utredningen utforma
en skatt på flygresor. En skatt med flygplanets vikt som skattebas
bedöms därför falla utanför utredningens uppdrag.
Vidare är utredningen av den uppfattningen att modellen med
flygbiljetten som skattebas inte är lämplig att använda vid utformningen av ett system för att ta ut skatt på flygresor. Nackdelarna
överväger klart. Exempelvis skulle systemet bli ohanterligt på grund
av en omfattande mängd skattskyldiga runt om i världen och medföra orimliga administrativa kostnader för det allmänna. Den enda
egentliga fördelen med ett system med flygbiljetten som skattebas är
att det kan ha god styrande effekt på konsumenters resande med
flyg eftersom fördyringen blir direkt synlig för den enskilde resenären. Resenären kan då välja ett annat transportslag eller att avstå
från flygresan, vilket kan bidra till minskning av flygets klimatpåverkan.
I valet mellan de två återstående modellerna anser utredningen att
ett system som bygger på modellen med passagerare som skattebas

110

SOU 2016:83

Utformningen av ett system för skatt på flygresor

är att föredra. Detta med hänsyn till att systemet med skatt på
flygresor ska vinna någorlunda acceptans och upplevas rättvist samt
att hanteringskostnaderna för systemet ska vara rimliga. Systemet
bedöms bli administrativt enkelt och kontrollvänligt.
Såväl modellen med passagerare som skattebas som modellen
med flygstol som skattebas kan i och för sig sägas uppfylla kraven
på lättförståelighet och användarvänlighet. En skatt som tas ut för
passagerare har emellertid den fördelen att den är väl beprövad i
andra medlemsstater, och även i Sverige när lagen om skatt på
charterresor var i kraft.
Gemensamt för båda modellerna är att systemet väntas bli administrativt enkelt och överblickbart genom att flygföretaget som
utför flygningen pekas ut som ansvarigt för skatten. Antalet skattskyldiga bedöms därför bli begränsat. Kan flygföretaget vidare
använda redan befintligt redovisningssystem, med viss anpassning,
för hantering av skatten, kan dessutom kostnaderna hållas nere.
Genom att använda ett registreringsförfarande hos beskattningsmyndigheten bör inte heller det allmännas administrativa kostnader
bli särskilt påfrestande.
Det som klart talar för en modell som bygger på passagerare
som skattebas är att den är lätt för flygföretagen och resenärerna
att förstå, rättvis eftersom skatt tas ut för alla som väljer att resa
med flyg och pålitlig eftersom risken för feldebitering kan antas
vara liten. En tillämpning av denna modell skulle bidra till uppfyllandet av syftet att minska flygets klimatpåverkan genom att
styra resenären till att avstå från resan eller byta till ett mer miljövänligt transportslag. Det finns även möjlighet att differentiera
skattenivån för resor inom och utom EU.
En klar nackdel med ett system som bygger på passagerare som
skattebas är att det inte kan väntas ha mer än ringa styrande effekt
på flygföretagen. En tillämpning av modellen med flygstolar som
skattebas skulle däremot kunna styra flygföretagen till att genomföra
effektivare transporter genom att använda planen bättre genom färre,
men mer fyllda, avgångar och därigenom minska flygets klimatpåverkan. Detta skulle troligen leda till större utsläppsminskningar
än vid en skatt som grundas på antal passagerare.
Ett par omständigheter som talar starkt mot en skatt baserad på
flygstolar är dels att den kan uppfattas som en skatt på flygplan –
och inte som en skatt på flygresor – dels att den kan upplevas som
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orättvis eftersom skattens storlek skulle vara densamma för alla
flygstolar, oavsett i vilket plan de är installerade och destinationen
för flygningen. Det skulle vidare bli svårt att få acceptans för ett
system som grundas på flygstolar, med hänsyn till de konsekvenser
en skatt som bygger på den modellen kan väntas föra med sig i
glesbygd med utglesade flyglinjer. Dessa utglesade flyglinjer skulle
i sin tur påverka inte bara flygbranschen utan även turismbranschen
och andra aktörer som berörs av luftfarten.
I kapitel 9 lämnar utredningen förslag på hur ett system för skatt
på flygresor bör utformas utifrån den valda modellen.
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8.1

Inledning

Resandet med flyg har under de senaste 25 åren utvecklats olika vad
gäller inrikes- och utrikesresor. I diagram 8.1 presenteras resandet
för både inrikes- och utrikesflyget. Medan inrikesflyget har stagnerat
och hållit sig på en jämn nivå sedan tidigt 1990-tal har antalet
passagerare på utrikesflyget ökat från år till år med i genomsnitt
4,5 procent.
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Vad gäller prisutvecklingen för inrikes och utrikes flygresor
saknas pålitlig prisstatistik för inrikes resor för perioden 1980–
2015. Enligt en rapport från Konkurrensverket1 har emellertid
biljettpriserna för inrikesflyget minskat med 10–20 procent under
perioden 2001–2012. Tillgänglig prisstatistik hos SCB visar en liknande förändring av biljettpriserna för utrikesflyget. Vidare ökade de
svenska hushållens disponibla inkomster med 43 procent under
perioden 1991–2013. Om inga större förändringar sker i fråga om
priset på flygresor och med fortsatt höjda reallöner är det mycket
sannolikt att flygandet fortsätter att öka kraftigt.
Det ökande flygresandet är positivt i den bemärkelsen att det
tyder på en förbättrad tillgänglighet. Det följer dock vissa negativa
effekter med ökat flygresande. Flyget ger bland annat upphov till
utsläpp av växthusgaser och buller. Dessa negativa effekter kan
reduceras genom införandet av styrmedel. Man brukar tala om fyra
olika typer av styrmedel: ekonomiska, administrativa (till exempel
lagar), information samt forskning och utveckling. Genom att
införa olika typer av styrmedel eller kombinationer av styrmedel
kommer som en följd av dem olika åtgärder att vidtas.
Utredningen har i uppdrag att lämna förslag på hur en skatt på
flygresor kan utformas, det vill säga ett styrmedel för att minska
flygets klimatpåverkan. En skatt på flygresor måste samverka med
andra styrmedel och åtgärder för att målet Begränsad miljöpåverkan
ska nås. I uppdraget ingår därför att beskriva andra åtgärder som
kan vara ändamålsenliga för att uppnå målet, till exempel metoder
som stimulerar användning av biobränslen i flyg, energieffektivisering och teknikutveckling.
I detta kapitel diskuteras inledningsvis hur mycket flyget bör
betala för sina utsläpp av växthusgaser. Därefter beskrivs olika
styrmedel och åtgärder som används och kan användas för att
minska klimatpåverkan från flyget. Avslutningsvis beskrivs EU:s
flygstrategi och regeringens arbete med den svenska flygstrategin.

1

Nilsson, Jan-Eric, Regelförändringar i transportsektorn, Effekter av omregleringen inom
inrikesflyg, taxi, kommersiell tågtrafik och bilprovning, Uppdragsforskningsrapport 2012:6.
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Hur mycket bör flyget betala för sina utsläpp
av växthusgaser?

För att bestämma hur en skatt på flygresor bör utformas behövs en
förståelse för vad skatten förväntas medföra. Enligt direktiven kan
flyget genom en skatt på flygresor i högre utsträckning bära sina
egna klimatkostnader, det vill säga betala för sin klimatpåverkan. I
detta avsnitt behandlas det skatten kan förväntas medföra och
vilken klimatvärdering som kan göras i fråga om de utsläpp av
växthusgaser som flyget ger upphov till. Med utgångspunkt i den
bedömning som görs i fråga om klimatvärdering följer avslutningsvis ett resonemang om hur nivåerna för en skatt på flygresor kan
bestämmas.
8.2.1

Flyget ska bära sina egna klimatkostnader

De negativa externaliteter i form av klimatpåverkan som flyget ger
upphov till kan reduceras med hjälp av exempelvis en skatt som
motsvarar den samhällsekonomiska kostnaden för de negativa
externaliteterna. Man talar då om att man har internaliserat den
externa kostnaden. När en externalitet ska internaliseras genom en
skatt är det viktigt att veta vad kostnaden för externaliteten är.
Annars riskerar man att bestämma en skattenivå som i ett samhällsekonomiskt perspektiv är för låg eller för hög. En skatt som är för
låg förskjuter inte kostnaden i tillräckligt stor utsträckning för att
företagen och konsumenterna ska styras till ett ändrat agerande på
sätt som eftersträvas, medan en för hög skatt resulterar i en större
förändring i agerandet än vad som bedöms samhällsekonomiskt
effektivt. Externaliteten uppstår som en konsekvens av att den som
orsakar till exempel klimatpåverkan inte betalar den fulla kostnaden
klimatpåverkan orsakar samhället.
Ett sätt att få den aktuella aktören att betala de samhällsekonomiska kostnader denne orsakar är således att införa en skatt som
motsvarar skillnaden i kostnad för aktören och samhället.
I detta sammanhang kan nämnas att Sverige är en aktiv del av
Carbon Pricing Leadership Coalition, en frivillig koalition mellan
nationer och aktörer från både privata och offentliga sektorer.
Koalitionen arbetar med det långsiktiga målet att införa ett globalt
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prissättningssystem för koldioxid. Arbetet sker genom att utbyta
erfarenheter av prissättning av koldioxidutsläpp.
8.2.2

Vad kostar flygets klimatutsläpp?

För att på ett korrekt sätt kunna internalisera en extern kostnad
måste trovärdiga och riktiga beräkningar av kostnaden finnas till
hands. Vad gäller beräkningar av klimatkostnader för utsläpp av
koldioxid finns det många olika ansatser och den beräknade kostnaden varierar kraftigt mellan dem.
Den svenska koldioxidbeskattningen är 1,12 kronor i 2016 års
prisläge per kilogram koldioxid. Uppräknat till 2018 års prisläge,
givet förväntningar om inflation, innebär det ett pris per kilogram
koldioxid om 1,15 kronor. Det är dock viktigt att skilja på den
svenska koldioxidskatten och den ”sanna” klimatkostnaden (som är
okänd), vilka inte nödvändigtvis är lika med varandra. Det råder
nämligen en stor osäkerhet om vilken klimatkostnad koldioxidutsläpp ger upphov till. Osäkerheten är delvis naturvetenskaplig
eftersom det råder osäkerhet om vilken skada en viss mängd koldioxid faktiskt ger upphov till. En ytterligare faktor som påverkar
beräkningarnas resultat är de antaganden som görs vid beräkning av
klimatkostnaderna. Vissa studier använder höga diskonteringsräntor, vilket innebär att kostnader som ligger långt fram i tiden ses
som låga i dag, medan andra använder lägre diskonteringsräntor.
Sannolikheter för framtida mycket allvarliga effekter inkluderas i
vissa rapporter, medan andra inte alls tar hänsyn till dem. Exempelvis har Stern med flera i sin rapport om klimatförändringar2 räknat
på kostnader mellan 60 och 240 öre per kilogram koldioxid, medan
Ackerman och Stanton3 beräknar skadekostnaden till mellan 5 och
9 kronor per kilogram koldioxid.
I en rapport från VTI som behandlar kostnaden för koldioxid
från svenska transporter föreslås en kostnad om 66 öre per kilo
koldioxid.4
2

Stern med flera, Stern Review: The economics of climate change, Vol. 30, Cambridge:
Cambridge University Press, 2006.
3
Ackerman, F. och Stanton, E. Climate Risks and Carbon Prices: Revising the Social Cost
of Carbon, Economics: The Open-Access, Open-Assessment E-Journal, vol. 6, 2012.
4
Se VTI:s hemsida: www.vti.se/sv/publikationer/pdf/vardering-av-koldioxidutslapp-fransvenska-transporter–en-kommentar.pdf
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Den ”sanna” klimatkostnaden för utsläpp av koldioxid kan därför
sägas vara okänd, vilket innebär att beräkningar av internalisering
med nödvändighet bygger på förutsättningar och val av antaganden
som kan diskuteras. Utredningens bedömning är att det är lämpligt
att utgå från den svenska koldioxidbeskattningen, eftersom den
används vid beskattning av andra trafikslag i Sverige.
8.2.3

Storleken på flygskatt kan bestämmas genom
klimatvärdering

Syftet med att införa en skatt på flygresor är att flyget i större utsträckning ska bära sina egna klimatkostnader. Skattens storlek bör
därför utgå från de klimatkostnader som flyget ger upphov till.
Såsom beskrivs i föregående avsnitt råder det dock en stor osäkerhet
om hur stora klimatkostnaderna är för till exempel utsläpp av koldioxid. Utredningens bedömning är att den svenska koldioxidbeskattningen om 1,12 kronor i 2016 års prisläge per kilogram koldioxid bör användas som utgångspunkt för en värdering av de klimatkostnader som flyget ger upphov till. Notera att beräkningarna
således inte med nödvändighet kommer att motsvara de ”sanna”
klimatkostnaderna för flyget. De ”sanna” klimatkostnaderna är, som
påpekas ovan, okända.
Trafikanalys har i en promemoria sammanställt flygets marginalkostnader bland annat för emissioner.5 För koldioxidberäkningarna
använder Trafikanalys 1,08 kronor per kilogram koldioxid i 2010
års prisläge, motsvarande den svenska koldioxidskatten.
Trafikanalys presenterar värderingar för emissioner för tre typresor, Arlanda–Landvetter, Arlanda–Madrid och Arlanda–Bangkok.
Värderingen för emissioner för respektive resa beräknades till
196 kronor, 572 kronor och 3 250 kronor per resenär. Därtill
presenteras avgifter och internaliseringsgrad av externa kostnader
baserat på värderingen, det vill säga hur stor del av den värderade
externa kostnaden som täcks av redan existerande avgifter. Genom
antaganden om kabinfaktor6 tar Trafikanalys fram klimatvärderingar per passagerarkilometer för de tre typresorna. För inrikes
resor – som representeras av Arlanda–Landvetter – är värderingen
5
6

Trafikanalys, Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader – bilagor 2016, PM 2016:2.
Kabinfaktorn beskriver antalet passagerare i förhållande till antalet flygstolar.
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av klimatkostnaden 49 öre per passagerarkilometer. Av dessa
bedömer Trafikanalys att mellan 39 och 43 öre inte täcks av nuvarande avgifter. För långväga flygresor utanför EU/EES värderar
Trafikanalys klimateffekten till 39 öre per passagerkilometer. Det är
dock inte helt oproblematiskt att överföra klimatvärderingen från
dessa exempelsträckor till att gälla för andra sträckor. Klimatvärderingen för en given sträcka varierar exempelvis med flygplanstyp och
antaganden om kabinfaktor. Det finns därför inget självklart sätt att
räkna fram en klimatvärdering.
Johannes Österström skriver i en VTI-rapport om Luftfartens
klimatkostnader.7 I underlaget finns beräkningar som beskriver
klimatvärderingar för en rad sträckor beroende på vilka flygplanstyper som används. Den samlade värderingen av flygets miljöeffekt
(innefattande både klimateffekter och hälsoeffekter) inkluderar
utsläpp av koldioxid, vattenånga, kolväten, kväveoxider, svaveldioxid
och partiklar samt den särskilda effekt vissa av dem har på hög höjd.
I rapporten presenteras värderingar av klimatkostnaderna per kilometer. De skiljer sig något från Trafikanalys beräkningar. För att
räkna om värderingen till en värdering per passagerarkilometer
behövs ett antagande om kabinfaktor. De beräkningar som utredningen kommer att använda sig av rör genomsnittliga värderingar för
olika destinationer med olika flygplanstyper. En genomsnittlig
inrikes resa med flyg ger enligt Österström i rapporten Luftfartens
marginalkostnader upphov till en kostnad på 17,30 kronor per
kilometer. Österströms beräkningar utgår från ett kalkylvärde för
koldioxid om 1,14 kronor per kilogram. Då är koldioxid och övrig
klimatpåverkan medräknad. Värderingen varierar kraftigt mellan
sträckor beroende av flygplanstyper, såsom jet- eller turbopropellerflygplan.
I tabell 8.1 sammanställs klimatvärderingar för utvalda inrikesflyglinjer. Den kortaste regelbundet trafikerade flygsträckan i Sverige
är Stockholm/Bromma–Visby (190 kilometer) medan den längsta
flygsträckan är Göteborg/Landvetter–Luleå (1 019 kilometer). Utöver dessa flygsträckor presenteras i tabellen två vanligt trafikerade
linjer, Stockholm/Arlanda–Göteborg/Landvetter (395 kilometer)
och Stockholm/Arlanda–Malmö/Sturup (533 kilometer). Eftersom
7

Österström, Luftfartens klimatkostnader – En delrapport inom Samkost 2, VTI rapport
907, 2016.
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avstånden som beräknas är de kortaste avstånden mellan flygplatser
läggs en felmarginal till, då flygplan oftast inte flyger den rakaste
vägen. Icao:s rekommendation är att göra ett påslag på avståndet
enligt följande. För flygsträckor kortare än 550 kilometer rekommenderas ett påslag om 50 kilometer, för sträckor längre än
550 kilometer men kortare än 5 500 kilometer rekommenderas ett
påslag om 100 kilometer och för sträckor längre än 5 500 kilometer
rekommenderas ett påslag om 125 kilometer.8
I tabell 8.1 presenteras avstånden med påslag enligt rekommendationen från Icao tillsammans med klimatvärderingen baserat på
Trafikanalys och Österströms beräkningar, vilka redogörs för tidigare
i detta avsnitt. Alla värderingar har räknats upp till 2018 års förväntade prisläge, motsvarande en koldioxidskatt om 1,15 kronor per
kilogram koldioxid. Kostnaden per passagerare har beräknats utifrån
antalet passagerare på den flygplanstyp som oftast trafikerar Stockholm/Bromma–Visby, ATR-75, som tar 62–74 passagerare. Utredningen använder i sina beräkningar antalet 74 passagerare och kabinfaktorn antas vara 60 procent, vilket är samma antagande som Trafikanalys gör.

Klimatvärderingen baseras på svensk koldioxidbeskattning, 2018.
Källa: Trafikanalys (2016), Österström (2016) Greatcirclemapper.net, samt utredningens egna
beräkningar.

8

Se Icao:s hemsida:
www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Documents/Methodology_ICAO_Car
bon_Calculator_v9_2016.pdf
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Syftet med tabell 8.1 är att ge en överblick över hur flygets klimatutsläpp kan värderas, vilket är viktigt för att bestämma skattens
storlek. Den flygsträcka som resulterar i lägst klimatvärdering är
Stockholm/Bromma–Visby. Värderingen baseras på en genomsnittlig
flygplanstyp för inrikes resor. Sträckan Stockholm/Bromma–Visby
flygs dock i stor utsträckning med turbopropellerflygplan av typen
ATR-75. Turbopropellerflygplan har enligt Österström lägre klimatpåverkan än jetflygplan varför beräkningen här blir något missvisande för sträckan Stockholm/Bromma–Visby. En mer korrekt
värdering som tar hänsyn till vilket flygplan som används på
sträckan, ger en klimatvärdering om ungefär 60 kronor per passagerare.
Flygsträckan Stockholm/Bromma–Visby resulterar alltså i den
lägsta klimatvärderingen. Denna värdering ska, som ovan beskrivs i
avsnitt 8.2.3, på grund av den stora osäkerhet som råder för att
beräkna klimatkostnader, inte ses som den ”sanna” klimatkostnaden för flygsträckan. Klimatvärderingen kan dock användas som
utgångspunkt för att bestämma en transportpolitiskt rimlig nivå för
skatten för inrikes resor. Eftersom det inte finns någon möjlighet
att differentiera skattenivån inom EU/EES måste samma skattenivå
gälla inom EU/EES som för inrikes resor. Avståndsdifferentiering
är endast möjlig för flyg med slutdestination utanför EU/EES.
I tabell 8.2 presenteras klimatvärderingar för några utvalda flygsträckor mellan Stockholm/Arlanda och destinationer utanför
EU/EES. Den värdering som Trafikanalys presenterar i sin rapport
är 39 öre i 2010 års prisläge per passagerarkilometer. I tabellen är
värderingen från Trafikanalys uppräknad till 2018 års prisläge. Motsvarande värdering från Österström i rapporten Luftfartens marginalkostnader är 36,2 öre i 2016 års prisläge. I tabellen nedan är värderingen uppräknad till 2018 års prisläge motsvarande en koldioxidskatt
på 1,15 kronor per kilogram koldioxid. Värderingen från Österström
beskriver genomsnittet för flygresor utanför EU/EES. De antagna
värderingarna per passagerarkilometer gäller oavsett destination. För
att räkna om värderingen från Österström till att gälla per passagerare görs ett antagande om att flygresorna genomförs med en
Boeing 737–800 som tar 163 passagerare. Kabinfaktorn antas av
utredningen vara 70 procent. Beräkningsansatserna syftar till att ge
en bild av den genomsnittliga klimatvärderingen för olika sträckor.
Klimatvärderingen speglar inte en klimatvärdering som utgår från
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utsläpp av en viss flygplanstyp. Kabinfaktorer och flygplanstyper
kan variera stort mellan destinationer.

Klimatvärderingen baseras på svensk koldioxidbeskattning, 2018.
Källa: Trafikanalys (2016), Österström (2016), Greatcirclemapper.net, samt utredningens egna
beräkningar.

Flygsträckan från Stockholm/Arlanda till St. Petersburg är den
kortaste och resulterar således i den lägsta klimatvärderingen. Skillnaden i klimatvärderingarna för destinationer utanför EU/EES är
stor. Klimatvärderingen för flyg från Stockholm/Arlanda till St.
Petersburg bedöms av utredningen, baserat på Trafikanalys och
Österströms rapporter, ligga i storleksordningen 250 kronor till
330 kronor. En flygresa till Sydney, som är en av de mest avlägsna
destinationerna från ett svenskt perspektiv, genererar en klimatvärdering som är betydligt högre än klimatvärderingen för
Stockholm/Arlanda till St. Petersburg, nämligen mellan 5 000 och
6 500 kronor per avresande passagerare.
Eftersom den faktiska klimatkostnaden inte är känd är det
komplicerat att tala om internaliseringsgrad. Om målet är att internalisera delar av klimatkostnaden utifrån svenska kalkylvärden är de
här beräkningarna av klimatvärderingar rimliga utgångspunkter.
Beräkningarna kan på samma sätt som för inrikes resor ligga som
grund för en transportpolitiskt motiverad storlek av skatten. Vid en
nivå av skatten för resor utanför EU/EES i intervallet 250 kronor till
330 kronor kommer inte någon flygsträcka att beskattas högre än
sträckans klimatvärdering.
Det stora spannet i klimatvärderingarna för flygsträckor utanför
EU/EES kan motivera en differentiering av skatten utifrån avstånd.
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Vilka länder som enligt utredningen bör omfattas av avståndsbaserade klasser och vilka nivåer av skatten som kan anses lämpliga
beskrivs i avsnitt 9.6.

8.3

Skatt på flygbränsle

En global koldioxidskatt på flygbränsle skulle sannolikt, åtminstone
om den inte är allt för låg, vara ett effektivt styrmedel mot energieffektivitet och användande av fossilfritt bränsle. I Chicagokonventionen från år 1944 har emellertid signatärstaterna enats om att inte
beskatta bränsle som redan befinner sig ombord på ett annat lands
flygplan som flyger till eller från avtalsslutande stat eller genom
dess luftrum. Överenskommelsen har befästs genom att skattebefrielsen skrivits in i en mängd bilaterala avtal som reglerar luftfarten mellan Icao:s medlemsstater, inklusive Sverige. Den vanligaste förpliktelsen är att staterna för internationell luftfart ömsesidigt förpliktar sig att inte belägga in- och utförsel av flygbränsle
respektive tillförsel av flygbränsle (tankning) med skatter eller
avgifter. Standardskrivningen i de bilaterala avtalen är sanktionerad
i Icao:s policyriktlinjer till konventionsstaterna (Icao:s Policies on
Taxation in the Field of International Air Transport, Doc 8632C/968).
Som framgår av avsnitt 3.9.1 är det energiskattedirektivet
2003/96/EG9 som styr hur medlemsstaterna i EU kan beskatta flygbränsle. Direktivet har länge ansetts föråldrat och EU-kommissionen
presenterade år 2011 ett förslag till revidering. Förslaget drogs
dock tillbaka under år 2014 eftersom förhandlingarna mellan EU:s
medlemsstater inte var framgångsrika.10
Enligt energiskattedirektivet får medlemsstaterna som huvudregel inte beskatta flygbränsle för annan luftfart än privat nöjesflyg
(artikel 14.1). Medlemsstaterna får dock beskatta flygbränsle på
inrikes flygningar samt mellan medlemsstater på grundval av bilaterala avtal (artikel 14.2). Direktivet tillåter emellertid inte beskattning av flygbränsle i flygplan som går till tredje land.
9

Direktiv 2003/96/EG av den 27 oktober 2003 om en omstrukturering av gemenskapsramen
för beskattning av energiprodukter och elektricitet (EUT L 283, 31.10.2003, s. 51).
10
Trafikanalys, Inför en flygstrategi – ett kunskapsunderlag, Rapport 2016:4.
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De bränslen som förbrukas i flygplan är främst flygfotogen och
dessutom flygbensin.11 I Sverige gäller att båda dessa bränslen är
mervärdesskattebefriade. Om flygplanet används för annat än privat
ändamål, är bränslet också befriat från energi-, koldioxid- och
svavelskatt. En skatt som direkt eller indirekt kopplas till förbrukningen av bränsle strider mot EU-rätten, om skatten belastar internationella flygningar eller flygningar inom EU,12 och det inte finns
något bilateralt avtal som anger annat. Likaså torde en skatt baserad
på prestanda beträffande energianvändning och emissioner bedömas
som en skatt på flygbränsle.
Som framgår ovan gäller alltså skattefrihet för flygbränsle över
hela världen. Ett lågt pris på flygbränsle bidrar emellertid till det
ökande internationella flygresandet, vilket är negativt ur klimatsynpunkt. Med en skatt på bränslet hade flygresan blivit mindre attraktiv. En skatt på flygbränsle skulle även styra mot en utveckling av
bränslesnålare motorer och energieffektivare teknik i övrigt. Det
finns mot denna bakgrund skäl för Sverige att, som Miljömålsberedningen har föreslagit i betänkandet En klimat- och luftvårdsstrategi
för Sverige (SOU 2016:47), inom Icao driva att Chicagokonventionen bör ändras för att styra mot att minska flygets klimatpåverkan.

8.4

Mervärdesskatt på flygresor

En mervärdesbeskattning av gränsöverskridande flygresor skulle
kunna leda till en minskad konsumtion av flygresor, vilket i sin tur
skulle leda till minskade utsläpp och mindre klimatpåverkan.
Enligt mervärdesskattelagen (1994:200) beskattas inrikes persontransporter med flyg men inte persontransporter som till någon del
genomförs i ett annat land.13 Det innebär att mervärdesskatt ska
redovisas i Sverige om persontransporten genomförs i Sverige men
inte om persontransporten till någon del genomförs i ett annat
land.14 En mervärdesskatt om 6 procent läggs på biljettpriset för in11

Även biobränsle används som drivmedel för flygplan.
Mål C-346/97, Braathens Sverige AB mot Riksskatteverket, REG 1999 I-3419.
13
5 kap. 9 § första stycket mervärdesskattelagen.
14
Bestämmelser om beskattningsland för persontransporter i mervärdesskattedirektivet
finns i artikel 48. Det finns vissa skillnader mellan artikeln och 5 kap. 9 § ML. Till skillnad
från mervärdesskattelagen beskattas gränsöverskridande transporter enligt mervärdesskatte12
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rikes flygresor. Skattenivån är densamma som för andra inrikes
persontransporter.

8.5

Ett globalt marknadsbaserat klimatstyrmedel
för det internationella flyget

Icao har till uppgift att underlätta flygning mellan världens länder
och bidra till ökad flygsäkerhet. Icao inrättades genom Chicagokonventionen, som undertecknades i Chicago i december 1944.
Diskussionerna om hur det internationella flygets klimatpåverkan
ska regleras har pågått inom Icao sedan år 1998 och intensiva förhandlingar har pågått sedan Icao år 2013 beslutade att utveckla ett
globalt marknadsbaserat styrmedel. Parisavtalet, som undertecknades i december 2015, innehåller skärpta globala klimatmål, men
ställer inte några specifika krav på internationellt flyg. Avtalet ökade
trycket på Icao att enas om att begränsa utsläppen.
Den 6 oktober 2016 fattade Icao beslut om att införa ett globalt
styrmedel avseende klimatpåverkan från internationellt flyg. Beslutet
inom Icao innebär att det internationella flygets koldioxidutsläpp
ska stabiliseras på 2020-års nivå. Om flygets utsläpp fortsätter att
öka efter år 2020 ska dessa utsläpp kompenseras genom att flygföretagen måste köpa utsläppskrediter som bidrar till att minska
utsläppen inom andra sektorer. Med tanke på osäkerheten kring
hur den globala marknaden för utsläppskrediter kommer att se ut
efter år 2020 är det viktigt att det fortsatta arbetet inom både Icao
och Förenta Nationernas ramkonvention om klimatförändringar
(United Nations Framework Convention on Climate Change,
förkortad UNFCCC), inbegriper krav på hur dubbelräkning av
utsläppskrediter ska kunna undvikas.
Det nya systemet kommer att inledas med en frivillig fas först år
2021 och blir obligatoriskt från och med år 2027 för alla länder,
förutom för de länder som tydligt undantas från deltagande. Prisnivåerna för utsläppskrediterna som ska ingå i systemet är i dagsläget okända. Redan i oktober 2016 har 66 stater aviserat att de
direktivet. EU har dock i anslutningsfördraget medgett att Sverige tills vidare får tillämpa
skattebefrielser för bland annat tillhandahållande av persontransporter (artikel 380 i kombination med bilaga X del B 10 i mervärdesskattedirektivet, prop. 2009/10:15 s. 103).
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kommer att delta i systemet från början, vilket är nära 87 procent
av den internationella flygtrafiken.15 Grundprincipen i systemet är
att samma förutsättningar ska gälla för alla flygföretag som flyger
på samma flyglinjer, för att minska uppkomsten av negativ konkurrens.

8.6

EU:s system för handel med utsläppsrätter

Sedan år 2012 har flyget varit inkluderat i EU:s utsläppshandelssystem – EU ETS.16 Den ursprungliga planen var att allt flyg med
antingen start eller landning i EU:s medlemsländer skulle omfattas
av handelssystemet. Förslaget mötte dock så stor kritik internationellt att kommissionen valde att undanta flyg som inte har
både start och landning inom EES.
Eftersom internationellt flyg inte innefattas i de åtaganden som
beslutades i samband med Kyotoprotokollet, infördes en handelsbarriär i och med flygets införande i EU ETS. Utsläppsrätter som är
öronmärkta för flygsektorn får endast användas av flygsektorn.
Flyget har dock möjlighet att köpa övriga icke öronmärkta utsläppsrätter.17 Det medför att priset för utsläppsrätter för flyget inte kan
bli högre än priset för övriga utsläppsrätter inom handelssystemet.
Antalet tonkilometer18 för hela flygbranschen uppskattas, efter
flygets inkluderande i EU ETS, växa med 133 procent till år 2020
jämfört med år 2005. Uppskattningen om flyget inte ingår i EU ETS
är 138 procents tillväxt i antalet tonkilometer. Dessa beräkningar
utgår från ett pris om 30 euro per utsläppsrätt.19 Priserna har dock
legat under 10 euro per utsläppsrätt. Priset hösten 2016 är knappt
4 euro per ton, vilket motsvarar knappt 4 öre per kilogram koldioxid.
Att delar av flyget ingår i EU ETS utesluter inte att den skatt
som utredningen föreslår införs. Om priset för utsläppsrätter inom

15
16

Läget per den 18 oktober 2016.
European Emissions Trading Scheme.

17
Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om
ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen
(2003/87/EG).
18

Tonkilometer beskriver ett fordons vikt multiplicerat med sträcka.

Sköld, C., Utsläppshandeln får vingar, Vad händer när flyget införlivas i EU ETS?
FORES Policy Paper 2013:1.
19
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EU ETS avsevärt skulle stiga kraftigt kan det emellertid finnas
anledningen att se över skattenivåerna.
Flyg med avgång inom EES men med ankomst utanför EES,
eller omvänt, undantas från EU ETS till och med år 2016 i väntan
på Icao:s beslut om ett nytt globalt klimatstyrmedel för det internationella flyget (se vidare avsnitt 3.6.3). Vad som härefter händer
inom EU ETS är i dagsläget okänt. Sverige bör emellertid, som
Miljöberedningen föreslår i betänkandet En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige (SOU 2016:47), vara pådrivande inom EU för
att åtgärder vidtas för att minska utsläppen från flyg.

8.7

Andra styrmedel och åtgärder

Vid sidan av regleringar, införandet av skatter eller utsläppstak finns
även andra möjligheter att nå reduktioner i utsläpp och klimatpåverkan. Det kan exempelvis vara förbättrad teknik avseende de
flygplan som används, förnybara bränslen eller effektiviseringar av
flygrutter.
Att ett handelssystem för utsläppsrätter finns på plats är inget
som utesluter införandet av en skatt på flygresor. Kvantitetsregleringar – exempelvis handelssystem med utsläppsrätter – och prisregleringar – en skatt på flygresor – syftar båda till att nå samma mål,
en reduktion av utsläppen.
8.7.1

Nya flygplan och bränsle

Reduktion av utsläpp från flyget kan ske genom att mer energieffektiva flygplan tas i bruk. Den generella trenden är att flygplan
blir mer och mer energieffektiva, mätt som energianvändning per
passagerarkilometer. IPCC nämner i en specialrapport om flyg att
nya flygplansmodeller är allt mer energieffektiva. Två bidragande
orsaker till det är mer energieffektiva motorer och mer effektivt
utformade flygplan.20
Det är även möjligt att åstadkomma reduktioner av utsläppen
genom att övergå till användande av biobränsle. Biobränsle är
20

IPCC, Aviation and the global atmosphere, 1999.
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dyrare att framställa än fossila bränslen vilket leder till priser som
är betydligt högre än dem för konventionellt bränsle. EU-initiativet, flightpath, syftar till att möjliggöra en snabbare övergång till
biobränsle. EU-kommissionen arbetar för detta genom att dels
söka finansiärer för att säkerställa tillverkningen av biobränsle i
Europa, dels verka för upprättande av avtal med branschen om att
köpa och använda biobränsle.
8.7.2

Kvotplikt för inrikesflyget

För att stimulera ökad användning av biodrivmedel föreslog Utredningen om fossilfri fordonstrafik i betänkandet Fossilfrihet på väg
(SOU 2013:84) att frågan om kvotplikt för flygbränslen som
används för inrikestrafik ska utredas. Miljömålsberedningen har
föreslagit det samma.21
Kvotplikt för inblandning av biobränsle skulle resultera i en
minskad användning av fossila bränslen för flyget. I Norge har Stortinget beslutat att införa en 25-procentig rabatt på landningsavgiften
på norska flygplatser för flyg som använder minst 25 procent
förnybart bränsle. Från år 2018 vill man också införa en obligatorisk kvot för inblandning av biobränsle i flygbränsle.22 Norge har
redan i dag en koldioxidskatt på inrikesflyg.
Andra miljöåtgärder som skulle kunna vara ändamålsenliga för
att nå målet Begränsad klimatpåverkan kan således vara att, liksom i
Norge, rabattera flygplatsavgifter för flyg som delvis använder förnybart bränsle och införa kvotplikt för flygbränsle som används för
inrikesflyg.
8.7.3

Skatt på flygbränsle genom bilaterala avtal

En skatt som utgår från avresande passagerare som skattebas skapar
ringa, om något, incitament till energieffektivisering, forskning och
utveckling i form av till exempel nya typer av motorer, nya flygplanstyper och alternativa bränslen för att på andra sätt minska
21

En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige (SOU 2016:47).
Energimyndigheten, Marknaderna för biodrivmedel 2015, Tema: Förnybara flygbränslen,
ER 2015:31.
22
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flygets miljöpåverkan. En skatt på flygbränsle skulle emellertid
kunna ge sådana önskvärda incitament eftersom den direkt kopplar
till förbrukningen av bränsle och därmed också till utsläppen. Som
anges i avsnitt 3.9.1 och 8.3 begränsas dock möjligheten att beskatta
flygbränsle av Chicagokonventionen och EU:s energiskattedirektiv.
Energiskattedirektivet öppnar dock för möjligheten att medlemsstaterna ingår bilaterala luftfartsavtal med varandra och gör
undantag från skattebefrielsen för flygbränsle för flygtransporter
mellan medlemsstaterna. Att inte bevilja luftfarten mellan vissa
länder skattebefrielse för bränsle kan förväntas höja transportkostnaden mellan de aktuella länderna. Effekten av en skatt skulle
kunna bli en högre energieffektivitet för luftfarten. Detta alternativ
skulle innebära att Sverige behöver förhandla om de ingångna
bilaterala avtalen med respektive medlemsstat. Utgången av en
sådan, mycket omfattande, förhandlingsrunda är dock oviss. Effekten av ändrade bilaterala överenskommelser ser sannolikt olika ut
beroende på vilka och hur många länder som kan antas ingå i ett
sådant system. För att undvika bränslebeskattning kan det också bli
aktuellt med så kallad ekonomitankning.23 Det betyder en samhällsekonomisk merkostnad och att avsedd styreffekt inte uppnås.
Utsikterna att nå framgång med att genom bilaterala avtal mellan
Sverige och andra medlemsstater få till stånd en beskattning av
flygbränsle och därigenom skapa incitament till energieffektivisering,
forskning och utveckling får mot bakgrund av det ovan angivna,
anses som begränsade.
8.7.4

En koldioxidstandard för flygsektorn

I februari 2016 meddelade Icao att medlemsstaterna enats om en
standard för certifiering av koldioxidutsläpp för flygfarkoster (Icao
Assembly Resolution A38-18) för nya flygplan från och med år
2020. I praktiken innebär det att varje flygplanstyp får ett gränsvärde i form av bränsleförbrukning per kilometer (på marschhöjd)
som flygplanstypen inte får överstiga.
23
Begreppet ekonomitankning står för ett systematiskt tillvägagångssätt där flygföretagen
undviker att tanka på orter med relativt sett höga bränsle- och bränslerelaterade kostnader.
Det innebär alltså att tankning undviks på flygplatser med höga flygbränslepriser och i stället
sker på andra flygplatser med lägre bränslepriser.
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Gröna flygningar

Gröna flygningar innebär, till skillnad från förbättringar i flygplansflottan eller användandet av andra bränslen, att effektivisera flygningen. Effektiviseringar kan göras dels under inflygningen genom
så kallad EcoDescend, dels under flygresans gång genom att
planera rakare flygrutter, Green Connection.
När ett flygplan går in för landning på en flygplats behöver det
passas in bland andra flygplan som ska landa. Det medför att flygplan riskerar att få vänta i luften i väntan på sin tur. EcoDescend,
eller gröna inflygningar, effektiviserar förfarandet och medför att
flygplanen kan glida in mot landning. Detta kan göras med väldigt
lite motorpådrag till skillnad från när ett flygplan behöver cirkulera
över en flygplats, då fullt motorpådrag behövs. Gröna inflygningar
används till viss del på flygplatsen Stockholm/Arlanda, men det
kan i dagslägen endast användas under lågtrafik. Det har visat sig
att bränslebesparingen kan uppgå till 150 kilogram bränsle som
motsvarar en reduktion på upp till 450 kilogram koldioxid per inflygning.
Green Connection syftar till att förkorta sträckan för hela flygningen. Detta görs med hjälp av satellitbaserad teknik, vilket innebär
att man kan flyga storcirkelvägen. Hittills har tester endast genomförts på flygsträckan mellan Stockholm/Arlanda och Göteborg/Landvetter. Det finns dock begränsningar i att genomföra
sådana flygningar internationellt på grund av till exempel olika flygledningssystem. En av huvudprioriteringarna i EU:s luftfartsstrategi
är att underlätta mer direkta flygsträckor.
8.7.6

Fly Green Fund

Fly Green Fund är ett initiativ för att öka tillgången av biobränsle för
flyget i Norden. Fly Green Fund är en icke-vinstdrivande ekonomisk
förening som grundades av SkyNRG, Karlstad flygplats och NISA
(Nordic Initiative Sustainable Aviation). Det finns även flera samarbetspartners, bland andra Swedavia, SAS och KLM.
Fly Green Fund söker lösa problemen med låg tillgång och höga
priser på biobränsle för flyget genom att fungera som en plattform
där enskilda resenärer kan köpa biobränsle för sin flygresa. Insamlade

129

Styrmedel och åtgärder

SOU 2016:83

medel går till att köpa biobränsle till flyg (75 procent) och till att
stötta initiativ till tillverkning av biobränsle i Norden (25 procent).
8.7.7

Forskning, utveckling, demonstration
och marknadsintroduktion

Forskning inklusive utveckling, demonstration och marknadsintroduktion kan vara ett lämpligt och verkningsfullt styrmedel vid
situationer när det till exempel inte finns några bra alternativ tillgängliga med till exempel mindre klimatpåverkan, men där det finns
förhoppningar om att det går att utveckla sådana alternativ. En
annan lämplig situation är då det finns alternativ, men där dessa
behöver stöd för att slå igenom på marknaden. Det finns en potential
för att minska flygets klimatpåverkan genom att till exempel
utveckla energieffektivare motorer, flygplan med mindre luftmotstånd och produktionen av biodrivmedel för flyg. En koldioxidskatt
skulle utgöra ett incitament för en sådan utveckling och forskning
skulle kunna bidra till att snabba på utvecklingen ytterligare. I
avsaknad av ett styrmedel med ett sådant incitament som en koldioxidskatt har, kan forskning inklusive utveckling, demonstration
och marknadsintroduktion vara särskilt betydelsefullt.
Forskning och utveckling avseende flyget är en globalt viktig
fråga, men Sveriges insatser på området är inte betydelselösa. Regeringen kan via forskningsfinansiärer som utgör myndigheter under
regeringen stödja forskning som kan bidra till minskad klimatpåverkan från flyget. Det kan ske både på nationell nivå och EUnivå och det kan ske genom den så kallade Tripple Helix-modellen,
vilken innebär ett samarbete mellan staten, akademin och näringslivet. Ett exempel inom transportområdet är FFI-Fordonsteknisk
forskning och innovation. Det är ett samarbete mellan staten och
fordonsindustrin om att gemensamt finansiera forsknings-, innovations- och utvecklingsaktiviteter inom vägtransportområdet med
fokus på områdena klimat och miljö samt säkerhet.24 I Trafikverkets regleringsbrev från regeringen uppges att myndigheten ska

24
Satsningen innebär forskning och utvecklingsverksamhet för cirka 1 miljard kronor per år
varav näringslivet står för hälften av kostnaden, se hemsidan www.vinnova.se/sv/ffi/.

130

SOU 2016:83

Styrmedel och åtgärder

avsätta minst 50 miljoner kronor årligen för planeringsperioden
2014–2025 till forskning och innovation inom luftfartsområdet.25
Forskningen kan också inriktas mot till exempel beteendeförändringar och hur vi kan ändra vår konsumtion av till exempel
flygresor så att klimatpåverkan minskar.26 En annan forskningsinriktning som kan vara fruktsam är att studera och utveckla vilka
styrmedel som är effektiva för att minska flygets klimatpåverkan
och hur man kan undanröja de hinder som gör dem svåra att införa
på internationell nivå. Sammantaget handlar det om att ta fram
kunskap som kan bidra till att skapa förutsättningar för såväl
teknik- och systemskiften som beteendeförändringar.
8.7.8

Klimatkompensation för myndighetspersonal

I förordningen (2009:1) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för
myndigheters bilar och bilresor ställs krav på att de personbilar som
en myndighet köper in eller ingår leasingavtal om ska vara miljöbilar. Staten tar en påtaglig merkostnad för denna miljöanpassning.
En parallell förordning skulle även kunna vara tänkbar för flygresor
som genomförs av myndighetspersonal.
Ett initiativ avseende myndigheters flygresande och klimatanpassning har tagits av Miljömålsrådet som den 1 mars år 2016 aviserade
att man – tillsammans med ett antal myndigheter – ska undersöka
om myndigheter kan delta i finansieringen av Fly Green Fund.
Ett alternativ till direkt finansiering av Fly Green Fund skulle
kunna vara att erbjuda myndigheter möjligheten att genomföra sina
flygresor med så kallad biobiljett i de fall de finns tillgängliga, eller
att på annat sätt klimatkompensera för den utförda flygresan.
För att ett sådant system ska fungera effektivt är det troligen
nödvändigt att staten upphandlar möjligheten för myndighetspersonal att genomföra sina flygresor på ett klimatneutralt vis.
25

Se webbsidan
www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Forskning-och-innovation/Trafikverkets-Strategi-ochplaner-for-Forskning-och-innovation/Portfolj-9–FOI-inom-luftfartsomradet/
26
Regeringen gav Naturvårdsverket i uppdrag att kartlägga åtgärder för att minska miljöpåverkan från konsumtion. Förslag till åtgärder för en mer hållbar konsumtion – redovisning av ett regeringsuppdrag, se webbsidan
www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Regeringsuppdrag/
Redovisade-2014/Hallbar-konsumtion1/
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Klimatkompensering

När man klimatkompenserar för en flygresa betalar man en extra
avgift som går till projekt (främst i utvecklingsländer) som ska
minska utsläppen av koldioxid motsvarande de utsläpp som flygresan orsakat. Projekten behöver inte vara kopplade till transportsektorn utan kan exempelvis utgöras av plantering av träd eller
produktion av energi från solpaneler och vindkraftverk.
Vissa resebolag erbjuder i dag tjänster för klimatkompensering,
det vill säga kompensering för de utsläpp av koldioxid som en resa
orsakar. Resenären kan sedan välja att betala en extra summa för att
klimatkompensera för dessa utsläpp. Om man själv väljer att klimatkompensera för sin flygresa finns det fristående emissionsberäkningsmodeller, kompensationssystem och organisationer att använda
sig av. Då kan man, med hjälp av kalkylatorer, beräkna utsläppen
från resan och sedan betala en avgift motsvarande de utsläpp av koldioxid som resan beräknas orsaka.

8.8

EU:s luftfartsstrategi för Europa

EU-kommissionen har tagit fram en övergripande luftfartsstrategi
för Europa vars syfte är att stärka konkurrenskraften och hållbarheten inom luftfartssektorn. Luftfartsstrategin har tre huvudprioriteringar:
1.

Att utnyttja tillväxtmarknader genom bättre tjänster, marknadstillträde och investeringsmöjligheter i tredjeländer, och samtidigt
garantera lika villkor.

2.

Att hantera begränsningar av tillväxten i luften och på marken
genom minskade kapacitetsbegränsningar och bättre effektivitet och förbindelser.

3.

Att upprätthålla stränga säkerhets- och skyddsnormer i EU
genom att övergå till ett risk- och prestationsbaserat förhållningssätt.

EU:s arbete rörande den första huvudprioriteringen fokuserar på
att underlätta för aktörer inom den europeiska marknaden att ta sig
in på den växande marknaden i tredjeländer. Detta görs genom att
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upprätta bilaterala luftfartsavtal med tredjeländer. Avtal har slutits
med exempelvis Marocko, Kanada och USA samt länder på västra
Balkan. Erfarenheten har visat att sådana avtal ökar antalet resenärer i stor utsträckning.
Kopplat till huvudprioriteringarna behövs åtgärder på EU-nivå
som bidrar till att stärka den sociala agendan och skapa högkvalitativa arbeten inom luftfartssektorn, övergå till en ny era av innovation och digital teknik, skydda passagerares rättigheter samt
bidra till en motståndskraftig energiunion och en framåtblickande
klimatpolitik.
Det finns även problem inom EU som hindrar tillväxt inom luftfarten. I dagsläget använder EU:s medlemsstater sig av olika system
för flygtrafiktjänster. Detta leder till ökade risker för förseningar
samt till att flygsträckor blir längre då operatörer kan välja sträckor
som blir mindre administrativt krångliga i stället för att välja den
kortaste sträckan. Arbetet med den andra huvudprioriteringen
fokuserar på att komma till rätta med den här problematiken genom
ett harmoniserat system för alla medlemsländer.
Vad gäller säkerhetsarbetet föreslår kommissionen att grundförordningen om gemensamma bestämmelser för säkerheten inom den
civila luftfarten27 revideras. Behandlingen i rådet av kommissionens
förslag till ny flygsäkerhetsförordning har påbörjats.

8.9

Den svenska flygstrategin

Riksdagen har tillkännagivit för regeringen att den ska ta fram en
strategi för luftfarten.28 Det är en vision för flygets roll i transportsystemet både på kort och på lång sikt. Utgångspunkten för arbetet
har varit de transportpolitiska målen och regeringens mål om EU:s
lägsta arbetslöshet år 2020. Flygstrategin ska bidra till att tydliggöra
flygets roll som en del i transportsystemet och till att göra Sverige
till ett mer hållbart samhälle – både socialt, miljömässigt och ekono-

27

Europarlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 av den 20 februari 2008 om
fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av
en europeisk byrå för luftfartssäkerhet, och om upphävande av rådets direktiv 91/670/EEG,
förordning (EG) nr 1592/2002 och direktiv 2004/36/EG.
28
Bet. 2014/15:TU7, rskr. 2014/15:144.
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miskt. Avsikten är att beslut ska fattas om flygstrategin under
hösten 2016.29
Regeringen har valt ett arbetssätt där olika aktörer bjuds in att
medverka med olika synpunkter och erfarenheter. Som en del i
detta bjöd infrastrukturministern i oktober 2015 in bransch- och
myndighetsföreträdare till ett dialogmöte. Vid mötet diskuterades
utmaningar och möjligheter kopplade till sociala villkor, en utveckling av Stockholm/Arlanda som nav, miljö, energi och klimat,
forskning, utveckling och innovationer, främjande av svensk teknik
och svenska lösningar, regelverk och flygsäkerhet, tillgänglighet
samt konkurrenskraft och sysselsättning. Infrastrukturministern
bjöd därefter i februari 2016 åter in företrädare från olika delar av
flygbranschen samt myndigheter till ett andra möte i arbetet med
att ta fram en svensk flygstrategi. Vid mötet beskrev ministern bland
annat hur regeringen arbetar med flygrelaterade frågor och vilka
beslut regeringen har fattat sedan det första mötet om flygstrategin i
oktober 2015. Infrastrukturministern underströk både flygets
betydelse för tillgänglighet och att flyget har en klimatpåverkan som
måste hanteras för att flyget ska vara långsiktigt hållbart.
8.9.1

Inför en flygstrategi – ett kunskapsunderlag30

Regeringen uppdrog den 5 november 2015 åt Trafikanalys att till en
flygstrategi ta fram ett kunskapsunderlag med fakta och nulägesbeskrivningar samt information och statistisk om flygets roll och
funktion i transportsystemet. Syftet med rapporten är att belysa
flygets betydelse för tillgänglighet i hela landet och internationellt,
sysselsättning samt miljö- och klimatpåverkan. Uppdraget genomfördes i samråd med Transportstyrelsen, Luftfartsverket, Trafikverket, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Swedavia och Svenskt
Flyg och redovisades till Näringsdepartementet i mars 2016.
I rapporten ifrågasätts om den kraftiga tillväxten av flygtrafiken
är förenlig med Sveriges klimatpolitik. Flygtrafiken svarar för cirka
två procent av de globala utsläppen av koldioxid, men även till
exempel utsläpp av kväveoxider och vattenånga på hög höjd bidrar
29
30

Prop. 2016/17:1 utgiftsområde 22 s. 31 f.
Rapport 2016:4 av Trafikanalys.
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till klimatpåverkan. Dessa höghöjdseffekter leder enligt rapporten
till minst dubbelt så stor påverkan som effekten från enbart koldioxidutsläpp, vilket betyder att flygsektorn står för tre till fem procent
av den globala uppvärmningen. I rapporten konstateras att det pågår
arbete för att minska flygets klimatpåverkan på många fronter och
att till de viktigaste delarna i detta hör styrmedel, teknisk utveckling,
alternativa bränslen samt optimerad drift och utvecklad infrastruktur. Rapporten pekar även på handelssystemet med utsläppsrätter
som finns inom EU och att Icao inom kort förväntas anta ett globalt
marknadsbaserat styrmedel för internationellt flyg. Bland alternativa
bränslen anses andra generationens biobränslen ha störst potential,
men prisskillnaden mellan biobränslen och konventionella bränslen
försvårar biobränslets genomslag.
I rapporten konstateras vidare att det är tveksamt om de olika
åtgärderna är tillräckliga för att nå klimatmålen, och man pekar på
EU:s flygsäkerhetsmyndighet Easas, European Environment
Agencys och Eurocontrols slutsats att framtida teknikutveckling inte
kan väga upp utsläppen från framtida trafikökningar. Biobränslen
kan bidra till att minska utsläppen av koldioxid men minskar inte
höghöjdseffekterna, och i rapporten framförs att det därför kan
krävas åtgärder som dämpar efterfrågan på flygresor. Buller är det
mest påtagliga miljöproblemet i flygplatsens omgivning, och i rapporten konstateras att det finns tydliga målkonflikter mellan buller,
klimat och säkerhet som måste hanteras. Utformningen av flygvägssystemet har stor betydelse för bullrets spridning och störningarnas utbredning i flygplatsens närhet. När det gäller teknisk
utveckling pekar rapporten på att framstegen främst görs inom lättviktsområdet, luftmotstånd och effektivisering av motorer. Europeisk flygforskning räknar med att till år 2020 kunna utveckla
flygplan med 50 procents lägre bränsleförbrukning, 80 procents lägre
utsläpp av kväveoxider och halverat buller i jämförelse med flygplan
som produceras i dag.
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9.1

Inledning

Utredningen ska enligt direktiven ta fram ett förslag till en skatt på
flygresor som syftar till att minska flygets klimatpåverkan. Skatten
bör uppmuntra konsumenter att välja mer miljövänliga alternativ
och, om möjligt, även uppmuntra flyget till effektivare transporter
och minskad klimatpåverkan. I direktiven anges att en viktig utgångspunkt för ekonomiska styrmedel på miljöområdet är att de i
möjligaste mån ska vara kostnadseffektiva, teknikneutrala, enkla att
administrera och utformas så att förorenaren betalar för sin miljöpåverkan.1 Vidare anges att skattens utformning ska samverka med
de mål som finns för närings-, transport- och regionalpolitiken.
Skatten ska även utformas så att den är förenlig med EU-rätten.
Utifrån de förutsättningar som ges av unionsrätten ska utredaren
lämna förslag på skattepliktens omfattning, vem som ska vara
skattskyldig samt när skattskyldigheten ska inträda. Förslag på
skattenivåer ska också lämnas. Som utredningen har tolkat direktiven ingår inte utformning av en skatt på transport av post och
gods med flyg i uppdraget.
I avsnitt 7.4 har utredningen kommit fram till att det är mest
lämpligt att utforma en skatt på flygresor utifrån modellen med
passagerare som skattebas. Denna modell bygger på principen att
flygskatt ska betalas för passagerare som reser i flygplan med ett
kommersiellt flygföretag. Skattskyldigheten ska ligga på det flygföretag som utför flygningen, det vill säga det företag som i detta
sammanhang får pekas ut som förorenaren.

1

Principen att förorenaren ska betala innebär att den som orsakar skador i miljön ska betala
de samhällsekonomiska kostnader som uppstår.
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I detta kapitel presenterar utredningen sina överväganden och
förslag till en lag om skatt på flygresor.

9.2

Allmänt om regelverkets utformning

Utredningens förslag: Skatt på flygresor (flygskatt) ska betalas
till staten.
Bakgrund: I det svenska skattesystemet finns det direkta skatter och
indirekta skatter. Bland de direkta skatterna är inkomstskatterna helt
dominerande, men av central betydelse är även kapitalskatterna.
Bland de indirekta skatterna är mervärdesskatten den dominerande
skatteformen. Den är till sin natur en allmän konsumtionsskatt och
betalas på i princip all omsättning av varor och tjänster. Punktskatterna brukar också hänföras till kategorin indirekta skatter även
om exempel finns på punktskatt som har karaktär av direkt skatt.
Punktskatt brukar tas ut på särskilt utvalda varor eller tjänster.
Syftet med en punktskatt kan i vissa fall vara av fiskal karaktär, det
vill säga att stärka statens finanser. I andra fall kan det vara att
begränsa eller styra konsumtionen av de aktuella varorna eller
tjänsterna. För några av de punktskatter som finns i dag är syftet en
kombination av att förstärka statens finanser och att styra konsumtionen av varorna eller tjänsterna. Oavsett syftet med beskattningen leder punktbeskattningen vanligtvis till att den skattepliktiga varan eller tjänsten fördyras i konsumentledet genom att den
skattskyldige övervältrar kostnaden för skatteuttaget på den slutlige konsumenten.
I Sverige regleras punktskatter i separata punktskattelagar för
olika varugrupper och tjänster. Exempelvis regleras skatt på bekämpningsmedel i lagen (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel,
skatt på tobaksvaror i lagen (1994:1563) om tobaksskatt, skatt på
el, bränslen och andra energiprodukter i lagen (1994:1776) om skatt
på energi, och så vidare. Det finns flera likheter mellan de olika
lagarna, men det finns också betydande skillnader dem emellan. Var
och en av lagarna har utformats utifrån de särskilda förhållanden som
gäller för respektive bransch och varugrupp samt utifrån de syften
lagstiftaren har med respektive punktskatt.

138

SOU 2016:83

Lag om skatt på flygresor

Gemensamt för de olika punktskatterna är att beskattningen sker
som en ”ett-leds-beskattning”, där skatteuttaget sker en gång hos en
aktör som utpekas som skattskyldig. Ett tydligt mönster för svenska
punktskatter är att skattskyldigheten placeras så tidigt som möjligt
i handels- eller tjänstekedjan för att begränsa antalet skattskyldiga.
Detta underlättar administrationen och kontrollen av punktskatterna.
Skattskyldig är vanligtvis den som utför tjänsterna eller som tillverkar, importerar eller försäljer de punktskattepliktiga varorna på
visst sätt.
Skälen för utredningens förslag: Av direktiven följer att den
särskilda utredaren ska föreslå hur en skatt på flygresor kan utformas. Utredningen bedömer att det inte kan bli fråga om något
annat än en statlig skatt, närmare bestämt en punktskatt. Det är en
sådan skatt som kan ge önskad styrning, det vill säga påverka konsumenter att välja mer miljövänliga transportslag. På samma sätt
som föreskrivs beträffande bland andra trängselskatt, avfallsskatt
och lotteriskatt bör det i lagen om skatt på flygresor föreskrivas att
skatten ska betalas till staten.

9.3

Vilka flygresor ska lagen tillämpas på?

Utredningens förslag: Skatt på flygresor (flygskatt) ska betalas
för kommersiella flygresor. Begreppet kommersiella flygresor
definieras i lagen. Flygresor som utförs i militärflyg, annan stats
statsflyg, ambulansflyg, eftersöknings- och räddningsflyg, humanitärt flyg samt tull- och polisflyg faller utanför lagens tillämpningsområde.
Flyg för privat ändamål omfattas inte av lagen om skatt på
flygresor. Inte heller omfattas bruksflyg (aerial works), fraktflyg
och skolflyg av lagens tillämpningsområde eftersom den endast
reglerar skatt på flygresor.
Skälen för utredningens förslag: Skatt på flygresor (flygskatt) ska
tas ut för kommersiella flygresor, det vill säga transport av personer
i linjefart, charter, taxiflyg och annat flyg som utförs mot betalning.
Härvid finns det anledning att närmare titta på vilken gräns som
i lagen om skatt på flygresor bör dras gentemot icke kommersiellt
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flyg, det vill säga flyg för privat ändamål. Som viss vägledning för
denna gränsdragning bör den åtskillnad som görs mellan användning av luftfartyg i fråga om passagerartransporter för annat än
privat ändamål respektive för privat ändamål i lagen (1994:1776)
om skatt på energi, förkortad LSE, kunna fungera.2 Enlig 1 kap.
11 § LSE utgör användning av luftfartyg för transport av passagerare mot ersättning användning för annat än privat ändamål.
Ersättningen bör enligt förarbetena till lagen vara av en viss storlek
för att ändamålet ska vara kommersiellt (prop. 2014/15:40 s. 11).
Kundrabatter och lockpriser som förekommer inom det reguljära
linjeflyget kan dock aldrig innebära att dessa flygningar anses utförda för privat ändamål. Persontransport av flygföretag i linjetrafik,
taxiflyg och annan persontransport mot ersättning, till exempel
transport som företag utför inom den egna verksamheten mot
ersättning, är enligt förarbetena till LSE att anse som luftfart utförd
för annat än privat ändamål.3 Transport som företag utför inom den
egna verksamheten utan ersättning, är däremot att anses som utförd
för privat ändamål.4
Ett annat exempel på användning av luftfartyg för annat än privat
ändamål enligt 1 kap. 11 § LSE är offentliga myndigheters användning eller användning för offentliga myndigheters räkning. Detta
gäller även om ingen ersättning utgår eller om den ersättning som
utgår endast är avsedd att täcka kostnaderna för flygningen. Till
sådana flygningar hör till exempel militärt flyg, räddningstjänst,
skogsbrandsbevakning, trafikövervakning och inspektion av kraftledningar (prop. 2014/15:40 s. 12).
Med ledning av vad som ovan anges bör nedan angivna flygresor
anses som kommersiella enligt lagen om skatt på flygresor.
Enligt utredningen är det självklart att transporter av personer i
linjefart, chartertrafik, taxiflyg och annan persontransport i flyg
mot ersättning bör anses som kommersiella och omfattas av lagen.
Här bör dock understrykas att flygresor enligt lagen om skatt på
2

I LSE regleras om skattebefrielse för flygbränsle, se avsnitt 3.9.1.
I prop. 2014/15:40 s. 10 anges att bränsle som förbrukas vid bland annat persontransporter
av luftfartsbolag i internationell linjetrafik, taxiflyg och annan persontransport mot ersättning även fortsättningsvis bör omfattas av skattebefrielsen för flygbränsle. Detta innebär att
sådana flygningar anses utförda för kommersiellt ändamål.
4
Av de i avsnitt 3.9.1 angivna avgörandena från EU-domstolen följer att användning av luftfartyg i den egna verksamheten som inte sker mot ersättning är att anse som utförd för
privat ändamål.
3
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flygresor bör anses som kommersiella även om de utförs utan
direkt ersättning. Det kan exempelvis vara fråga om en resa som
utförs mot bonuspoäng eller ingår i ett kontrakt mellan flygpersonal och flygföretag.
Vidare bör även persontransporter i militärflyg, ambulansflyg,
eftersöknings- och räddningsflyg, humanitärt flyg samt tull- och
polisflyg anses som kommersiella. Dessa bör emellertid inte vara
föremål för flygskatt.
Inte heller utländskt statsflyg bör falla inom lagens tillämpningsområde, även om det kan betraktas som kommersiellt. En
sedan länge etablerad folkrättslig regel är att en främmande stat får
immunitet i civilrättsligt hänseende, det vill säga att en stat inte kan
instämmas till ett annat lands domstolar eller göras föremål för
ingripande från annat lands myndigheter. På skatteområdet har den
folkrättsliga regeln fått till följd att en främmande stat inte beskattas
i annan stat såvida inte den främmande staten bedriver näringsverksamhet från fast driftställe i den andra staten eller där innehar
näringsfastighet eller liknade egendom. Svenskt statsflyg bör emellertid omfattas av flygskatten.
Sammantaget anser alltså utredningen att all transport av passagerare i linjefart, chartertrafik, taxiflyg och annat flyg som utförs
mot ersättning ska omfattas av lagen samt att flygresor med militärflyg, ambulansflyg, eftersöknings- och räddningsflyg, humanitärt
flyg, tull- och polisflyg samt annan stats statsflyg ska falla utanför
lagens tillämpningsområde.
Frågan är nu på vilket sätt skattefriheten för de uppräknade flygen
ska åstadkommas. Ett sätt är att i lagen föra in undantag från skatteplikt för de aktuella flygen. Ett annat sätt är att föra in en legaldefinition av begreppet kommersiella flygresor som leder till att de
aktuella flygen utesluts från lagens tillämpningsområde.
Utredningen förespråkar den andra lösningen eftersom ett stort
antal undantag i en lag ofta medför att lagen blir svår att överblicka.
För att uppnå syftet med en definition av begreppet kommersiella
flygresor föreslår utredningen följande lydelse:
Med kommersiella flygresor avses transport av passagerare i
flygplan som inte sker för privat ändamål utom transport i militärflyg, annan stats statsflyg, ambulansflyg, eftersöknings- och räddningsflyg, humanitärt flyg samt tull- och polisflyg.
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I författningskommentaren, kapitel 12, utvecklas närmare vad
som avses med respektive flyg som undantas i definitionen av kommersiella flygresor. Varför persontransporter i helikopter inte
omfattas av lagen diskuteras i avsnitt 9.4.2.
Förslaget i denna del innebär att flygskatt inte ska tas ut på flygresor som utförs för privat ändamål. Avgränsningen mellan kommersiella flygresor och resor för privat ändamål är framför allt
föranledd av att det inte finns några reella möjligheter att i skattehänseende kontrollera privatflyget. Som privatflyg räknas all annan
civil flygverksamhet än flygtrafik mot betalning. Grundläggande
för privatflyget är alltså att piloten eller organisationen inte får ta
betalt för passagerare. Det finns en mängd mindre flygoperatörer i
Sverige som tillhör privatflyget men det finns inget system som
registrerar vem som utför privatflygningar och hur många som åker
med. Dessutom utförs ofta privatflygningar i okontrollerat luftrum, vilket innebär att flygtrafiken inte övervakas och leds av en
flygtrafikledning och därmed finns det inget krav på färdplan för
flygningar dagtid enligt de trafikregler som gäller för flygningar i
okontrollerat luftrum. Om flygningen sker utanför kontrollerat luftrum och utan färdplan blir den oftast inte heller känd och debiterbar
för undervägsavgift.5 Vidare dras i luftfartslagen (2010:500) en gräns
mellan tillståndskrävande och tillståndsfri luftfart. Denna gränsdragning sker med utgångspunkt i om luftfarten sker mot betalning
eller inte. Generellt kan sägas att luftfart som inte sker mot betalning, det vill säga privatflygning, är tillståndsfri.6
Åtskilliga flygningar med privatflyg kommer således sannolikt
aldrig in i något system för flygtrafiken. Att hantera många små
privata flygoperatörer vid sidan av de etablerade flygföretagen i ett
system för flygskatt skulle därför troligen medföra omfattande
administrativa och kontrollmässiga svårigheter för beskattningsmyndigheten.
5
Den svenska undervägsavgiften (en route) tas ut för flygplan över 2 000 kg som flyger i luftrum där Sverige bedriver flygtrafiktjänst. Undervägsavgiften och dröjsmålsräntan beslutas
årligen av medlemsstaterna inom Eurocontrol och Transportstyrelsen kungör avgiften i en
föreskrift. Undervägsavgiften inom svenskt luftrum framgår av Transportstyrelsens tillkännagivande (TSFS 2015:78) av Eurocontrols beslut om undervägsavgifter inom svenskt
luftrum och beslut om dröjsmålsränta.
6
Dock krävs det flygcertifikat för att få flyga privat, per den 2 juni 2016 fanns det 2 721
gällande privatflygarcertifikat för flygplan i Sverige. Uppgifterna är hämtade från Transportstyrelsens webbsida www.transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Statistik/Statistik-over-certifikat/,
den 5 oktober 2016.
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Som ovan framgår gäller den föreslagna lagen enbart för transport av passagerare. Bruksflyg (aerial work), som mot betalning
utför arbete med hjälp av luftfartyg – till exempel bogsering av segelflygplan, inspektioner, jordbruks- och skogsbruksflyg, flygfotografering och reklamflyg – faller alltså utanför lagens tillämpningsområde. Detsamma gäller fraktflyg.
Inte heller skolflyg omfattas av lagen tillämpningsområde. En
flygskola utför inte kommersiella flygresor. För att få transportera
betalande passagerare krävs att operatören har ett drifttillstånd och
en operativ licens, se avsnitt 9.7 och författningskommentaren till
2 § 2. Det har inte en flygskola, varför betalande passagerare inte
får transporteras i skolflyg.7

9.4

Skattepliktens omfattning

9.4.1

Flygplan som omfattas av skatteplikten

Utredningens förslag: Skatteplikt ska gälla för flygplan som är
godkänt för transport av fler än tio passagerare.
Förslaget innebär att huvudsakligen flygplan i linjefart och
chartertrafik omfattas av skatteplikt.
Skälen för utredningens förslag: För att tillämpning och kontroll
av systemet ska fungera måste det vara praktiskt möjligt att kunna
fastställa att ett visst flygplan omfattas av skatteplikt.
Som anges i avsnitt 9.3 finns det inte något system som registrerar persontransporter i privatflyg. Detsamma gäller för taxiflyg
och annat flyg mot betalning. Sådana flyg behöver inte heller nödvändigtvis använda sig av flygplatser som är öppna och bemannade.
Det kan således i efterhand vara svårt att kontrollera om transport i
dessa flyg har utförts så att skatt ska betalas. Taxiflyg och annat
flyg mot betalning ger dock, liksom övrigt flyg, upphov till utsläpp
av växthusgaser. Övervägande skäl talar emellertid för att lagen bör
avgränsas på så sätt att mindre flygplan, som ofta används för taxiflyg och annat flyg mot betalning, inte ska omfattas av skatteplikt.
7

För att få bedriva flygutbildning i Sverige krävs enligt 7 kap. 9 § luftfartslagen (2010:500)
ett utbildningstillstånd som är utfärdat i Sverige.
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Med mindre flygplan avses i detta sammanhang ett flygplan som
är godkänt för transport av högst tio passagerare eller med en högsta
startvikt som inte överskrider 5 700 kilogram.8 För det ändamål som
nu är aktuellt är det dock tillräckligt att i lagen om skatt på flygresor
enbart relatera till antalet passagerare. Utredningen föreslår således
att skatteplikt ska gälla för flygplan som är godkänt för transport av
fler än tio passagerare. Det innebär att huvudsakligen flygplan i
linjefart och chartertrafik kommer att omfattas av skatteplikt.
Här kan noteras att flygplan med en startvikt under 5 700 kg
också är undantagna från reglerna om utsläppshandel. Motsvarande
gräns återfinns även i Storbritanniens regelverk om flygskatt.
9.4.2

Ska helikoptrar omfattas av lagen?

Utredningens bedömning: Helikoptrar bör inte omfattas av
lagen om skatt på flygresor.
Skälen för utredningens bedömning: Eftersom helikoptrar ger
upphov till utsläpp av växthusgaser har utredningen övervägt om
även kommersiella persontransporter med helikoptrar ska omfattas
av flygskatt. Det finns emellertid få helikoptrar som är godkända
för mer än tio passagerare. Dessutom skulle det bli svårt att kontrollera efterlevnaden av skattereglerna eftersom en stor del av
helikoptertrafiken i Sverige bedrivs enligt visuellflygregler.9 Om
flygningen inte sker till en instrumentflygplats lämnas ofta ingen
färdplan och därmed finns inget underlag att hämta från färdplansdata. Helikoptrar är inte heller skyldiga att betala undervägsavgift. 10
Följaktligen finns inte heller i det faktureringssystemet något
underlag att hämta som kontrollunderlag vid beskattning.

8

Enligt Transportstyrelsens definition avses med taxiflygning i trafikalt hänseende icke
regelbunden luftfart med ett mindre luftfartyg, det vill säga ett luftfartyg som är typgodkänt
för befordran av högst 10 passagerare eller av frakt med luftfartyg vars högsta tillåtna startvikt inte överskrider 5 700 kg.
9
Svenskt luftrum är indelat i luftrumsklasser (kontrollerad och okontrollerad luft) som
ligger till grund för vilken trafik som får förekomma och vilka regler som gäller för trafiken.
I okontrollerat luftrum gäller visuellflygregler, Visual Flight Rules (VFR), se Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2014:71) om trafikregler för luftfart.
10
Om undervägsavgift, se not 5 i avsnitt 9.3.
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Med hänsyn till det angivna är det utredningens bedömning att
helikoptrar som utför kommersiella persontransporter inte bör
omfattas av flygskatt.
9.4.3

Behövs det en definition av ”flygplan”?

Utredningens bedömning: Begreppet flygplan bör inte definieras
i lagen om skatt på flygresor.
Skälen för utredningens bedömning: Begreppet flygplan är i detta
sammanhang ett mycket centralt begrepp. Utredningen har därför
övervägt om begreppet bör få en definition i lagen. Nedan ges ett
par exempel på hur begreppet definieras i andra sammanhang.
I Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 923/2012 av
den 26 september 2012 om gemensamma luftfarts- och driftsbestämmelser för tjänster och förfaranden inom flygtrafiken och om
ändring av genomförandeförordning (EG) nr 1035/2011 och förordningarna (EG) nr 1265/2007, (EG) nr 1794/2006, (EG) nr 730/2006,
(EG) nr 1033/2006 och (EU) nr 255/2010 definieras flygplan som
ett ”motordrivet luftfartyg som är tyngre än luften och som erhåller
sin lyftkraft under flygning främst genom aerodynamiska reaktioner
på ytor som förblir fasta under givna flygtillstånd”.
Luftfartsinspektionen definierade i sin definitionssamling flygplan enligt följande: ”(Aeroplane) Luftfartyg tyngre än luften, som
framdrivs av en kraftkälla och som erhåller sin lyftkraft under flygning huvudsakligen genom luftens reaktion mot ytor, vilka förblir
fasta under givna flygtillstånd.”
Luftfartslagen (2010:500) innehåller inte någon definition av
vare sig flygplan eller luftfartyg.
Det finns enligt utredningens mening inte någon anledning att i
lagen föra in en definition av begreppet flygplan som i sig kan vara
ganska svårförstådd. Utredningens uppfattning är att det inte heller
råder några tvivel om vad som avses med flygplan. Någon definition av begreppet flygplan behöver därför inte tas in i lagen om
skatt på flygresor.
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Passagerare och avresa från flygplats i Sverige
som förutsättningar för skatteplikt

Utredningens förslag: Flygskatt ska tas ut för passagerare som
reser i flygplan från en flygplats i Sverige. Begreppet ”flygplats”
definieras i lagen.
Skälen för utredningens förslag: En grundläggande förutsättning
för att skatteplikt ska uppkomma är att det är passagerare som transporteras i flygplanen. Detta ligger i linje med vad som gäller i fråga
om flygskatt i andra länder, exempelvis Norge och Storbritannien.
En skatt som baseras på passagerare saknar direkt koppling till
utsläppsmängder av växthusgaser. Den kan därför inte användas för
att särskilja flygplan med olika bränsleförbrukning och utsläppsdata. Det betyder dock inte att en sådan skatt behöver sakna miljöeffekt. Om skatten medför att konsumenter avstår från vissa flygresor eller väljer effektivare flygplan eller transportslag som genererar
mindre utsläpp av växthusgaser kan skatten leda till mindre utsläpp
och klimatpåverkan.
En annan förutsättning för att skatteplikt ska uppkomma är att
avresan sker från en flygplats belägen på svenskt territorium. Eftersom flygplats är ett i sammanhanget centralt och viktigt begrepp
bör en definition av begreppet flygplats tas in i lagen. Begreppet
flygplats bör ges samma innebörd som i luftfartslagen (2010:500).
Definitionen där motsvarar Icao:s definition av flygplats.
Utredningen har även diskuterat om flygskatt ska tas ut för
passagerare som ankommer till Sverige med flyg och kommit fram
till att detta inte är lämpligt. En sådan ordning skulle bland annat
kunna medföra att ett flygföretag får betala dubbla flygskatter för
en och samma flygresa, om en passagerare reser från ett land som
också tar ut flygskatt.
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Utredningens förslag: Flygskatt ska inte betalas för barn under
två år, passagerare som på grund av teknisk störning, väderförhållanden eller annan oförutsedd händelse inte har nått destinationsflygplatsen och som medföljer vid en förnyad avgång,
flygande personal som är i tjänst under flygningen och inte heller
för transit- och transferpassagerare.
Skälen för utredningens förslag: Samtliga flygningar med flygplan
ger upphov till den klimatpåverkan som man genom systemet med
en skatt på flygresor vill påverka. Det bör därför finnas så få undantag från skatteplikten som möjligt.
Barn under två år reser oftast i en vuxens knä. Dessa barn tar
inte upp något eget säte, varför någon flygskatt inte bör tas ut för
dem. För att undvika gränsdragningsproblem bör dock samtliga
barn under två år undantas från skatteplikt, oavsett om barnet har
ett eget säte eller inte. Barnet ska dock inte ha fyllt två år när
flygresan påbörjas för att undantaget ska gälla.
Om passagerare medföljer vid en förnyad start, på grund av
exempelvis teknisk störning, väderförhållande som dimma eller
storm, eller annan oförutsedd händelse, bör inte någon skatt tas ut.
Skatt i dessa fall ska alltså tas ut endast för en avgång till slutdestinationen. Motsvarande undantag finns avseende myndighetsavgiften inom luftfartsområdet11 och gemensam avgift för säkerhetskontroll (GAS).12
Skatt bör inte heller tas ut för flygande personal som är i tjänst
under en flygning. Begreppet flygande personal har valts framför
begreppet flygbesättning eftersom det förstnämnda begreppet
11

Se avsnitt 4.3.4.
På EU-nivå regleras säkerhetskontroll av Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 300/2008 av den 11 mars 2008 om gemensamma skyddsregler för den civila luftfarten och
om upphävande av förordning (EG) nr 2320/2002. Lagen om luftfartsskydd innehåller kompletterande bestämmelser till EU-förordningen på området. Systemet för utjämning av
avgifter för säkerhetskontroll (GAS) regleras i lagen (2004:1100) om luftfartsskydd och förordningen (2004:1101) om luftfartsskydd. Vidare regleras systemet av Transportstyrelsens
föreskrifter (TSFS 2012:113) om avgift för säkerhetskontroll av passagerare och bagage och
Luftfartsstyrelsens föreskrifter (LFS 2007:70) om trafikflygplatsers rapportering av uppgifter om flygtrafik.
12
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används inom EU-rätten för den civila luftfarten. För att klargöra
vilka personer som ska omfattas av undantaget bör begreppet
flygande personal definieras i lagen. Skatt bör inte tas ut för någon
person som arbetar för flygföretaget. Med denna utgångspunkt
föreslår utredningen att definitionen ges följande lydelse.
Flygande personal är de personer ombord på ett flygplan som
a)

flyger flygplanet,

b) tar hand om teknisk övervakning, underhåll eller reparation,
c) är ansvariga för säkerheten för passagerare i kabinen, eller
d) ger service till passagerarna.
Definitionen behandlas närmare i författningskommentaren.
Utredningen har övervägt om undantaget även ska innefatta
personal som är på väg till eller från utplaceringsort, men inte funnit
skäl för en sådan utvidgning.
Vidare bör flygskatt inte tas ut för passagerare som ankommit
till en flygplats i Sverige och därifrån fortsätter flygresan med samma flygplan (transitpassagerare). Detta gäller oavsett om linjenumret är detsamma eller annat. I författningskommentaren ges
olika exempel som illustrerar tillämpningen av detta undantag.
Även passagerare som ankommit till en flygplats i Sverige och
som därifrån fortsätter med annat flygplan (transferpassagerare) bör,
om den efterföljande flygningen påbörjas inom 24 timmar, undantas
från skatteplikt. Detta undantag är särskilt motiverat för passagerare
som reser till och från norrländska flygplatser eftersom de i många
fall måste byta flyg i Stockholm. Undantaget är även motiverat
utifrån att skattesystemet inte ska bli en konkurrensnackdel för
svenska nav. Tidsgränsen om 24 timmar överensstämmer med den
tidsgräns som gäller för transferpassagerare i avgiftssammanhang,
exempelvis myndighetsavgiften inom luftfartsområdet och GAS.
Förutom kravet på att den anslutande resan ska påbörjas inom
24 timmar från ankomsten till en flygplats i Sverige, måste det finnas
en sammanhängande resedokumentation som visar avgångsflygplats
och slutdestination samt datum och klockslag för avgång respektive ankomst. Av dokumentationen måste även tid och plats för
anslutande flyg framgå för att en passagerare ska kvalificeras för
transferundantaget. Se vidare författningskommentaren.
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Undantaget för transferpassagerare har sin motsvarighet i regelverken om flygskatt i Frankrike, Norge, Storbritannien, Tyskland
och Österrike. För att flygföretag som flyger på Sverige inte ska
lägga om flyglinjer till flygtrafiksnav i andra länder i allt för stor
utsträckning är det enligt utredningens mening av vikt att ha ett
undantag för transferpassagerare även i den svenska lagen om skatt
på flygresor.
Utredningen har vidare övervägt om skattebefrielse ska råda för
utländska beskickningar, diplomater, utländska konsulatmedlemmar
med flera. Av 2 § lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i
vissa fall, förkortad IPL, framgår att en främmande stats beskickning
och beskickningsmedlemmar, deras familjer och betjäning samt
diplomatiska kurirer har immunitet och privilegier enligt 1961 års
Wienkonvention. Det framgår vidare av 3 § IPL att även främmande staters konsulat och konsulatmedlemmar, deras familjer och
betjäning samt konsulära kurirer (med vissa undantag) har immunitet och privilegier enligt 1963 års Wienkonvention. Enligt 1961 och
1963 års Wienkonventioner är nämnda kategorier skattebefriade från
alla statliga skatter och pålagor med vissa undantag. Ett sådant
undantag är indirekta skatter som är inräknade i varornas eller
tjänsternas pris.
Enligt lagen om skatt på flygresor är det flygföretag som utför
flygningen skattskyldigt för skatten på flygresor. Av avsnitt 11.2
framgår att flygföretagen sannolikt kommer att föra över skattekostnaden direkt på passagerarna. Skatten kommer i så fall att vara
en sådan indirekt skatt som är inräknad i flygresan. Även om
skatten är specificerad eller debiteras särskilt är det inte diplomaten
eller konsulatmedlemmen eller annan person som omfattas av IPL,
som är skattskyldig. Mot den bakgrunden föreslår utredningen inte
något undantag från skatteplikt för personer som omfattas av IPL.
9.5.2

Undantag från skatteplikt för flygningar som utförs
med en viss inblandning av biobränsle

Utredningens bedömning: Det bör för närvarande inte införas
något undantag från skatteplikt för flygningar som utförs med
en viss inblandning av biobränsle.
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Skälen för utredningens bedömning: Genom en flygskatt kommer flyget i högre utsträckning att bära sina egna klimatkostnader.
Från miljösynpunkt skulle det vara önskvärt att utforma skatten så
att den skapar incitament för både resenärer och flygföretag att
välja flyg med mindre klimatpåverkan genom till exempel inblandning av biobränsle, lättare flygplan och bättre motorer. Det är dock
inte självklart hur incitament kan skapas för resenärerna eftersom
det är flygföretagen som är skattskyldiga och kan förväntas att, helt
eller delvis, övervältra skatten på resenärerna. Att skapa incitament
för flygföretagen skulle till exempel kunna göras genom att företag
undantas från skatteplikt vid flygningar som utförs med en viss
inblandning av biobränsle. Det skulle då behöva säkerställas att ett
sådant undantag inte strider mot EU:s statsstödsregler. Att utreda
om det är möjligt att göra undantag för flygningar som utförs med
viss inblandning av biobränsle kan vara ett sätt att utveckla skatten
i framtiden.
9.5.3

Statsstödsbedömning om regionalt avgränsat undantag
från flygskatt

Utredningens bedömning: Något regionalt avgränsat undantag
från flygskatt bör inte införas.
Skälen för utredningens bedömning: Sveriges geografiska struktur gör att vissa delar av landet är mer beroende av flyg än andra.
Det skulle därför kunna vara önskvärt att göra undantag från skatteplikt för passagerare som reser till och från flygplatser i områden i
Sverige där flyget spelar en betydande roll för att uppnå det transportpolitiska målet om tillgänglighet. Det står emellertid klart av
såväl Europeiska kommissionens statsstödsbeslut som rättspraxis
från EU-domstolen och tribunalen att en regionalt, differentierad
flygskatt skulle utgöra statligt stöd i EU-rättslig mening.
När det gäller ett regionalt undantag från flygskatt skulle stöd
kunna lämnas genom skatteundantag för hela eller för del av biljettpriset för boende i regionalstödsområden enligt villkoren i den
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allmänna gruppundantagsförordningen,13 förkortad GBER, eller
enligt kommissionens riktlinjer för statligt stöd till flygplatser och
flygbolag14 efter godkännande från kommissionen. Hela flygskatten
skulle därmed kunna kompenseras för de resenärer som är bosatta i
sådana områden. De områden där sådant stöd är möjligt har definierats för perioden 2014–2020 i ett särskilt beslut från kommissionen.15 Området omfattar stora delar av norra Sverige, dock inte
de större tätorterna, och öar utan landförbindelser (Gotland). Statligt
stöd skulle inte heller kunna lämnas till sådan flygtrafik som redan
upphandlats (upphandlade flyglinjer finns exempelvis i Hagfors,
Pajala, Hemavan, Vilhelmina, Lycksele, Östersund och Sveg).
En förutsättning för stödet skulle vara att flygföretagen kontrollerade resenärernas folkbokföring vid köp av en resa för att
avgöra om skatten skulle påföras priset eller inte. Ett sådant stöd
skulle kunna utformas enligt GBER och behöver då inte anmälas
till kommissionen för godkännande innan stödet genomförs.
Eftersom den så kallade regionalstödskartan som används för att
avgöra vilka områden som är glesbefolkade enligt GBER inte är
avsedd att tillämpas beroende på enskilda individers bosättningsort
kommer gränsdragningsproblem att uppstå och skatten kan komma att uppfattas som godtycklig.
Ett godkännande enligt flygriktlinjerna skulle förutsätta att
regeringen kan presentera ett underlag för kommissionen som visar
på följande förhållanden.
1.

Att flyglinjen inte garanteras via annat stöd eller upphandling.

2.

Att stödet förs vidare till konsumenterna.

3.

Att konsumenterna bor i glesbefolkade områden (i Sverige
regionalstödsområden enligt ett visst befintligt statsstödsbeslut, se ovan).

4.

Att stödet utbetalas oavsett vilket flygföretag som trafikerar
linjen.

13

Kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa
kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i
fördraget (EUT L 187/1, 26.06.14, s. 1).
14
EUT C 99, 4.4.2014, s. 3.
15
Beslutet om Sverige Regional stödkarta 2014–2020 finns att tillgå under ärendenummer
SA.37985 i registret för statligt stöd på EU-kommissionens webbsida
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?fuseaction=dsp_result.
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Eftersom samma resultat kan uppnås med åberopande av bestämmelserna i GBER utan någon prövning av kommissionen förefaller
en anmälan med hänvisning till flygriktlinjerna inte vara aktuell i
sammanhanget. Om passagerarnas hemvist inte kontrolleras av
operatörerna på flyglinjen, eller om stöd ska ges även för transport
av passagerare som inte har sin hemvist i aktuella regionalstödsområden, är det enda utrymmet för att ge stöd i form av en skattenedsättning det som beskrivs i kommissionens riktlinjer för statligt
stöd till miljöskydd och energi för 2014–2010, förkortade EEAG.16
Enligt EEAG får stöd ges i form av en skattenedsättning som inte
överstiger 80 procent av flygskatten. Någon möjlighet att helt undanta resor från skatten finns då inte.
Mer konkret måste regeringen kunna presentera ett underlag för
kommissionen som visar på följande förhållanden beträffande
respektive flyglinje som ska undantas.
1.

Att skatten i sig bidrar till miljömålen, utgör en miljöskatt.

2.

Att undantaget är nödvändigt för att miljöskatten ska kunna
införas, vilket betyder att följande villkor skulle behöva beläggas:

a)

Andra åtgärder får inte vara på plats som redan säkerställer
tillgängligheten.

b) Alla konkurrenter på den sträcka som undantas ska behandlas
lika, möjligtvis även andra transportslag.
c) Att skatten leder till en väsentlig ökning av produktionskostnaderna.
d) Att kostnaderna för skatten inte kan överföras till konsumenterna på respektive flyglinje.
e) Att stödmottagarna antingen måste betala minst 20 procent av
skatten eller åta sig att genomföra åtgärder som får motsvarande effekt på miljömålen.
En sådan statsstödsanmälan är en process som riskerar att ta lång
tid och det är osäkert om kommissionen skulle godkänna ett sådant
undantag för glesbefolkade delar av Sverige och Gotland med hän16
Meddelande från Kommissionen – Riktlinjer för statligt stöd till miljöskydd och energi för
2014–2010 (EUT C 200, 28.6.2014, s. 1).
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syn till de betydande skillnader som finns i förhållande till godkännandet av det tyska undantaget som redogörs för i avsnitt 3.9.5.
Oavsett om ett möjligt regionalt undantag från flygskatt grundas på GBER eller på ett förhandsgodkännande enligt EEAG tillkommer de krav på transparens och offentliggörande som nämns i
avsnitt 3.9.2. Det finns exempel på hur dessa tillkommande krav
kan hanteras inom ramen för svensk skattelagstiftning. Om statligt
stöd skulle lämnas genom avsteg från normen för den nu aktuella
flygskatten kan en administrativ ordning som motsvarar den som
skapats genom regeringens proposition Vissa statsstödskrav på
bränsleskatteområdet (prop. 2015/16:159), användas. Den innebär i
huvudsak att den som ska få del av nedsatt skatt måste ansöka hos
Skatteverket och intyga att den skattskyldige har rätt till statligt
stöd i enlighet med den stödordning som föreslås. Exempelvis
genom intyg visa att miljöåtgärder har vidtagits eller att folkbokföringen för resenärerna som får del av den lägre skattesatsen har
kontrollerats.
Företag i svårigheter och företag som inte har betalat tillbaka
otillåtet statligt stöd kan inte få del av undantaget från eller nedsättningen av skattesatsen. Därutöver måste kraven på rapportering
och offentliggörande beaktas i den lagstiftning som föreslås.
Med hänsyn till de administrativa kraven och de gränsdragningsproblem som skulle uppstå avseende ett eventuellt stöd till boende i
regionalstödsområden och på Gotland samt i avsaknad av ett underlag som visar att en nedsatt flygskatt till dessa områden skulle leva
upp till statsstödsreglernas krav är det utredningens bedömning att
något regionalt avgränsat undantag inte bör införas.

9.6

Skattens storlek

Utredningens förslag: Olika skattenivåer ska tillämpas beroende
på flygresans slutdestination. Flygskatt ska tas ut med 80 kronor
per passagerare som reser till en slutdestination i ett land som
anges i bilaga 1, med 280 kronor per passagerare som reser till en
slutdestination i ett land som anges i bilaga 2 och med 430 kronor
per passagerare som reser till en slutdestination i övriga länder.
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Skälen för utredningens förslag: Syftet med att införa en skatt på
flygresor är att flygets klimatpåverkan ska minska. Genom en skatt
kan flyget i högre utsträckning bära sina klimatkostnader. Skatten
ska dessutom motivera resenärer att välja andra, mer miljövänliga,
alternativ. Storleken på skatten bör därför i så hög grad som
möjligt spegla en rimlig klimatvärdering för flygresor. Det är samtidigt viktigt att skatten inte sätts till en sådan nivå att den ger
upphov till ett inte acceptabelt undvikande beteende. Den risken
finns så länge det finns länder som inte har flygskatt. Sådant undvikande beteende kan antingen ske genom att avresan sker från en
utländsk flygplats nära Sverige i ett land som inte har flygskatt eller
genom att resenärer väljer att köpa en flygbiljett till en utländsk
flygplats i ett land som inte har flygskatt och därifrån köper en
separat biljett till en destination utanför landet. I det senare fallet
undviker resenärerna att betala den högre skatten för längre flygresor. Dylika anpassningar innebär som regel en merkostnad för
resenären i form av längre restid, besvärligare bagagehantering och
är olämpliga i ett transportpolitiskt perspektiv. Det kan också innebära att resenärer väljer längre resvägar och fler delresor med ökad
klimatpåverkan som följd, vilket i så fall motverkar skattens syfte.
Hur priskänslig marknaden är och hur benägna resenärer är till den
här typen av anpassningar är svårt att veta. Det råder emellertid inte
något tvivel om att full internalisering av klimatkostnader för
längre resor skulle kunna medföra en betydande anpassning av
detta slag.
För att begränsa risken för undvikande beteende och för att
skatten inte ska få stora regionala konsekvenser, finns det enligt
utredningens mening skäl för att föreslå en skatt utan sekundära
negativa effekter.
För att skatten också ska vinna acceptans är det viktigt att skatten
upplevs som rättvis och att den är enkel att förstå. För att skatten
även ska få en styrande effekt, det vill säga att konsumenter uppmuntras att välja mer miljövänliga alternativ, bör skattenivån bestämmas utifrån flygresans totala längd, det vill säga slutdestination (se
vidare i författningskommentaren till 7 § om slutdestination). Denna
princip återfinns i både Storbritanniens och Tysklands regelverk
om flygskatt. En begränsning vid bestämmande av skattens storlek
är att skatt inte får tas ut med olika belopp inom EU/EES. En
differentiering är således endast möjlig för flyg med slutdestination
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utanför EU/EES. En differentiering av skatten för olika avstånd är
emellertid motiverad med tanke på att syftet med skatten är att
flyget ska bära en större del av sina klimatkostnader. Differentiering kan med fördel göras utifrån avstånd (inom avståndsklass) och i praktiken kan flera sådana bestämmas. Utredningen har
kommit fram till att det är lämpligt att föreslå tre avståndsklasser.
Utifrån angivna förutsättningar kan skattenivån för inrikes resor
med flyg bestämmas till 80 kronor per avresande passagerare. En
sådan nivå speglar ungefär den klimatvärdering per passagerare för
en flygning mellan Stockholm/Bromma och Visby (den i Sverige
kortaste flygsträckan som trafikeras av reguljärflyg) som i dag inte
täcks av befintliga avgifter utifrån en värdering baserad på svensk
koldioxidskatt (se avsnitt 8.2.3).
För en passagerare som reser till en slutdestination utom EU/EES
kan med samma resonemang skattenivån bestämmas till 280 kronor
per avresande passagerare. Den nivån motsvarar en klimatvärdering
per avresande passagerare som i dag inte täcks av befintliga avgifter
mellan flygplatsen Stockholm/Arlanda och St. Petersburg (den
kortaste flygsträckan utanför EU/EES).
För flygresor med slutdestination i länder utanför EU/EES
finns en större variation i klimatvärderingen jämfört med flygresor
inom samarbetsområdet. En tredje skattenivå bör därför gälla för
långa, interkontinentala, flygresor. Att bestämma skatten utifrån
den faktiska klimatvärderingen som uppstår under längre flygresor
(se tabell 8.2 i avsnitt 8.2.3) skulle dock med hög sannolikhet medföra ett omfattande undvikande beteende enligt ovan. En skattenivå
som motsvarar den faktiska klimatvärderingen skulle dessutom
kunna medföra betydande konsekvenser för tillgängligheten och
flygbranschen som inte skulle vara förenliga med det transportpolitiska målet respektive EU:s flygstrategi. För att skatten ändå
ska ha någon styrande effekt och samtidigt hamna på en rimlig
skattenivå bör en skatt om 430 kronor tas ut för resor till slutdestinationer inom den tredje avståndsklassen. Denna skattenivå är
jämförbar med Tysklands och Österrikes nivå för flygskatt för
långa, interkontinentala resor och bidrar till att internalisera de
klimatkostnader som interkontinentalt flyg orsakar.
Utredningen föreslår således att tre skattenivåer används. Den
skattenivå som ska gälla för medlemsstater i EU/EES bör gälla även
för andra länder som helt ligger i Europa, det vill säga länder som

155

Lag om skatt på flygresor

SOU 2016:83

inte ingår i EU/EES. Skatt bör alltså tas ut med 80 kronor för passagerare som flyger till ett land som helt ligger i Europa. För passagerare som reser till ett land som helt eller delvis ligger i en annan
världsdel än Europa och med ett avstånd om högst 6 000 kilometer
från flygplatsen Stockholm/Arlanda, bör en skatt om 280 kronor tas
ut. För passagerare som reser till något annat land, det vill säga ett
land som ligger i en annan världsdel än Europa och med ett avstånd
längre än 6 000 kilometer från flygplatsen Stockholm/Arlanda, bör
430 kronor tas ut.
Skattenivåerna har bestämts med beaktande av att flyget redan i
dag betalar för utsläppsrätter inom EU:s system för handel med
utsläppsrätter European Emissions Trading Scheme (EU ETS).
Hänsyn har emellertid inte tagits till det nya globala styrmedlet för
klimatutsläpp från internationellt flyg som Icao fattade beslut om i
oktober 2016 (se avsnitt 8.5). Anledningen är att det nya systemet
kommer att inledas med en frivillig fas först år 2021 och bli obligatoriskt år 2027 samt att prisnivåerna för de utsläppskrediter som
ska handlas inom systemet, är okända. Dessutom föreslår utredningen att den svenska flygskatten ska träda i kraft redan den
1 januari 2018 (se avsnitt 9.10), det vill säga flera år innan det globala
systemet inleder sin frivilliga fas.
Vilka länder som ska hamna inom skattenivå 1 (länder som helt
ligger i Europa) och skattenivå 2 (länder som ligger helt eller delvis i
en annan världsdel än Europa med ett avstånd om högst 6 000 kilometer från flygplatsen Stockholm/Arlanda) bör anges i bilagor till
lagen.
Genom att följa upp utfallet av skatten kan regeringen utvärdera
skattenivåerna och dess effekter och därefter kan nivåerna, om det
behövs, justeras, exempelvis om priserna avsevärt ändras i EU ETS.
9.6.1

Flygskatten bör inte differentieras utifrån serviceklass

Utredningens bedömning: Flygskatten bör inte differentieras
utifrån vilken serviceklass passageraren reser i.
Skälen för utredningens bedömning: Utredningen har övervägt
om det finns skäl att liksom i Storbritannien differentiera skatten
utifrån vilken serviceklass en passagerare reser i, eftersom en resa i
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exempelvis ”business class” ofta innebär ett större utrymme i planet.
Det medför i sin tur att en större del av flygets utsläpp kan hänföras
till en sådan resa jämfört med en resa i ekonomiklass.
Serviceklasser varierar emellertid mellan olika flygföretag. En
differentiering mellan olika serviceklasser skulle således bli komplicerad att tillämpa. Det finns alltid en risk för att det uppkommer
svårigheter att avgöra om en enskild flygning har en eller flera
klasser. Det finns inte heller en enhetlig definition av serviceklasser
och eftersom serviceklasserna varierar mellan flygföretagen torde
det vara svårt att ta fram en enhetlig definition. En serviceklassindelning medför dessutom en ökad administration för flygföretagen och en svårhanterlig administrations- och kontrollapparat för
beskattningsmyndigheten.
Mot denna bakgrund bedömer utredningen att det inte är möjligt
att differentiera skatten utifrån serviceklasser.

9.7

Skattskyldighet

Utredningens förslag: Skattskyldig ska vara det flygföretag som
utför flygningen. Begreppet kommersiella flygresor definieras i
lagen.
Skälen för utredningens förslag: För de flesta svenska punktskatter gäller att skattskyldigheten placeras så tidigt som möjligt
bland de aktörer som utför skattepliktiga tjänster. Därmed begränsas antalet skattskyldiga, vilket underlättar administration och
kontroll av skatten. Att antalet skattskyldiga begränsas är önskvärt
även vad gäller skatt på flygresor. Som utgångspunkt bör skattskyldigheten placeras hos den som först utför de skattepliktiga
tjänsterna i Sverige, nämligen olika flygföretag.
Utredningen har diskuterat frågan om vilket flygföretag som
blir ansvarigt för redovisning och betalning av flygskatten med
olika aktörer i flygbranschen samt Transportstyrelsen. Samstämmighet råder om att det flygföretag under vars Icao-kod flygningen
utförs också bör vara det flygföretag som ska vara skattskyldig för
flygskatten. Det innebär att ett flygföretag bör få ta ansvaret för
flygskatt för alla sina egna operationer som sker från Sveriges flygplatser i eget flygplan eller genom inhyrd kapacitet.
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Utredningen har studerat hur avgiftsuttaget fungerar i Transportstyrelsens regi för myndighetsavgiften och gemensam avgift
för säkerhetskontroll (GAS) och har funnit att det går att dra lärdom av principerna för Transportstyrelsens avgiftssystem för att
bestämma vilket flygföretag som ska ansvara för flygskatten.17
Dessa principer svarar också i stort mot flygföretagens önskemål.
Principerna innebär att en viss flygning ska ha endast ett enda
ansvarigt företag (eller person). Som utgångspunkt har man en Icaokod för flygföretag (Icao designator) i färdplanen.18 Ett flygföretags
Icao-kod kan härledas till flygföretagets tillståndsdokument, Air
Operator Certificate (AOC),19 och därigenom kan också en juridiskt ansvarig person bindas till verksamheten. För det fall någon
Icao-kod inte används i färdplanen används i stället flygplanets
registreringsbeteckning. Genom att tillämpa samma principer som
Transportstyrelsen blir skattesystemet igenkänningsbart för flygföretagen och beskattningsmyndigheten kan i kontrollhänseende
använda sig av uppgifter som rapporteras in till Transportstyrelsen
som underlag för avgiftsdebitering.
Genom att tillämpa ovanstående principer kan man i systemet få
flexibilitet men samtidigt klara gränser mellan de olika flygföretagens
aktiviteter. När det gäller inhyrning av andra flygföretag innebär
principerna att det inhyrande bolaget tar ansvaret för flygskatten. I
en så kallad wet lease-situation20 blir alltså det inhyrande företaget
skattskyldig eftersom flygningen utförs under dess Icao-kod. Vid

17

Transportstyrelsens avgifter inom luftfartsområdet beskrivs i avsnitt 4.3.2.
Bestämmelser om färdplaner finns i Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr
923/2012 av den 26 september 2012 om gemensamma luftfarts- och driftsbestämmelser för
tjänster och förfarande inom flygtrafiken och om ändring av genomförandeförordning (EU) nr
1035/2011 och förordningarna (EG) nr 1256/2007, (EG) nr 1794/2006, (EG) nr 730/2006,
(EG) nr 1033/2006 och (EU) nr 255/2010, förkortad SERA, som ändrats genom förordning
(EU) nr 2015/340 av den 20 februari 2015 och genomförandeförordning (EU) nr 2016/1185. I
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2014:71 och TSFS 2014:94) om trafikregler för luftfart finns bestämmelser om trafikregler som kompletterar kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 923/2012.
19
Den som vill utföra kommersiella flygtransporter av passagerare måste ha drifttillstånd
enligt 7 kap. 1 § luftfartslagen (2010:500). Detta krav gäller även för utländska rättssubjekt
vid luftfart inom svenskt område och för svenska rättssubjekt vid luftfart utanför Sverige.
20
Wet lease innebär att ett flygföretag hyr in eller ut ett luftfartyg med besättning. Till skillnad från dry lease opereras luftfartyget inom ramen för det uthyrande flygföretagets drifttillstånd (AOC) och står flygsäkerhetsmässigt under tillsyn av detta flygföretags flygsäkerhetsmyndighet. Wet lease i flera led godtas inte utan särskilt tillstånd. Informationen är hämtad
från Transportstyrelsens hemsida www.transportstyrelsen.se, den 7 september 2016.
18
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kommersiellt samarbete genom code sharing21 marknadsförs en
specifik flygning av två eller flera flygföretag, men flygningens
färdplan innehåller alltid en enda Icao-kod. Det betyder att principerna också kan tillämpas på code sharing samarbete, genom
identifikation med hjälp av Icao-koden.
Med beaktande av ovanstående bör alltså skattskyldigheten
knytas till Icao-koden för det flygföretag (Icao designator) som
anges i färdplanen eller när ingen färdplan har lämnats in, till flygplanets registrering, det vill säga flygplanets ägare vid tidpunkten för
flygningen.
Eftersom den föreslagna lagen endast omfattar kommersiella
flygresor bör det även av lagen framgå att endast en fysisk eller
juridisk person som innehar ett giltigt drifttillstånd eller motsvarande tillstånd som ger personen rätt att utföra kommersiella
flygresor, omfattas av lagen. En definition av begreppet flygföretag
med det innehållet bör följaktligen föras in i lagen.
9.7.1

Skattskyldighetens inträde

Utredningens förslag: Skattskyldigheten inträder när ett flygplan med beskattningsgrundande passagerare lyfter från en flygplats i Sverige.
Skälen för utredningens förslag: Skattskyldighetens inträde har
alltid – direkt eller indirekt – betydelse för när skatten ska redovisas. Skattskyldighetens inträde styr också vilken skattenivå som
är tillämplig och är därmed avgörande för vilket belopp som den
skattskyldige ska betala. Bestämmelser om skattskyldighetens
inträde finns i de olika punktskatteförfattningarna och kriterierna
för skattskyldighet varierar mellan olika punktskatter. De händelser som grundar skattskyldighet är av varierande slag och beror till
stor del på den skattepliktiga varans eller tjänstens natur.
När det gäller skatt på flygresor finns det olika tidpunkter vid
vilka skattskyldigheten kan tänkas inträda, exempelvis när en passa21

Code sharing eller gemensam linjebeteckning är en form av samarbete mellan flygföretag.
Det innebär att ett flygföretag sätter sin egen bolagskod på en flygning som genomförs av
ett annat flygföretag (the operating carrier).
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gerare checkar in eller går ombord på flygplanet eller när ett flygplan lyfter från en flygplats i Sverige. Det är emellertid först när
flygplanet lyfter från flygplatsen i Sverige som det går att fastställa
hur många beskattningsgrundande passagerare som reser med
planet. Utredningen föreslår därför att skattskyldigheten ska inträda
när ett flygplan med beskattningsgrundande passagerare lyfter från
en flygplats i Sverige.

9.8

Förfarandet vid beskattning

Utredningens förslag: Bestämmelserna i skatteförfarandelagen
(2011:1244) ska vara tillämpliga på skatten på flygresor, vilket
bland annat innebär att Skatteverket blir beskattningsmyndighet. Det innebär också att skattskyldigt flygföretag ska vara
registrerat hos Skatteverket och deklarera en gång per månad.
Skälen för utredningens förslag: I skatteförfarandelagen finns
bestämmelser om förfarandet vid beskattning. Skatteförfarandelagen tillämpas för alla skatter utom de som uttryckligen undantas.
Av de i dag förekommande punktskatterna är det endast trängselskatt enligt lagen (2004:629) om trängselskatt och skatt enligt vägtrafikskattelagen (2006:227) som undantas från skatteförfarandelagen.
Utredningen föreslår att bestämmelserna i skatteförfarandelagen
ska tillämpas även för skatten på flygresor. Av detta följer att
reglerna i skatteförfarandelagen om bland annat registrering av
skattskyldiga, punktskattedeklaration, tidpunkter för redovisning
och betalning av skatt, ränta, förseningsavgift, beslut om punktskatt, omprövning, överklagande, skattekontroll och rätt till ersättning blir tillämpliga. Det innebär även att Skatteverket blir beskattningsmyndighet.
Det bör emellertid noteras att luftfartens avgifter i dag till stor
del administreras av Transportstyrelsen. För att undvika parallella
system för uppbörd av avgift och skatt skulle Transportstyrelsen
kunna vara uppbördsmyndighet för flygskatten. För detta ändamål
skulle delar av Transportstyrelsens system för fakturering av myndighetsavgiften kunna användas.
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Utredningen anser emellertid, även med beaktande av det som
kommit fram om Transportstyrelsens förutsättningar att vara uppbördsmyndighet för flygskatten, att det är mest lämpligt att knyta
an beskattningsförfarandet direkt till vad som gäller för andra
punktskatter. Beskattning bör i största möjliga utsträckning utövas
av Skatteverket. Inom Skatteverket finns nödvändig kompetens för
att sköta beskattningsfrågor och de nödvändiga administrativa
systemen. Att administrera ytterligare en punktskatt inom Skatteverket måste därför anses dra mindre resurser än att anpassa Transportstyrelsens befintliga system som används för administration av
myndighetsavgiften. Därför bör Skatteverket ensamt administrera
skatten.
Skattskyldigt flygföretag ska vara registrerat hos Skatteverket.
Det förenklar både för Skatteverket och för de skattskyldiga som
då ska deklarera en gång per månad.22
Utredningen har övervägt om skattskyldigt flygföretag som
flyger i mindre omfattning från Sverige i stället för att vara registrerat hos Skattverket ska redovisa skatten i en särskild skattedeklaration för varje skattepliktig händelse samt lämna in deklaration
senast fem dagar efter den skattepliktiga händelsen.23 Det finns
både för- och nackdelar med en sådan lösning för både Skatteverket
och flygföretagen, men eftersom fördelarna inte överväger nackdelarna föreslår utredningen inte en sådan ordning.
9.8.1

Uppgiftslämnande mellan myndigheter

Utredningens bedömning: Någon ändring i skatteförfarandelagen är inte nödvändig för att Skatteverket ska få tillgång till
uppgifter från Transportstyrelsen eller annan myndighet för
kontroll av eller beslut om flygskatt.
Skälen för utredningens bedömning: För att Skatteverket ska
kunna fullgöra sina uppgifter avseende flygskatt kan verket behöva
få tillgång till uppgifter som finns hos Transportstyrelsen. Myndigheter ska samarbeta och lämna information till varandra. Utbytet
22
23

26 kap. 6 och 10 §§ skatteförfarandelagen.
26 kap. 8 och 35 §§ skatteförfarandelagen.
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av uppgifter kan däremot inte ske helt fritt. För att en sekretessbelagd uppgift ska kunna lämnas till en annan myndighet eller självständig verksamhetsgren inom den egna myndigheten krävs att en
sekretessbrytande bestämmelse är tillämplig. Myndigheter kan
lämna sekretessbelagda uppgifter till en annan myndighet om uppgiftsskyldighet är föreskrivet i lag eller förordning (10 kap. 28 §
första stycket offentlighets- och sekretesslagen [2009:400]).
Enligt 42 a kap. skatteförfarandelagen ska uppgifter som en
myndighet förfogar över och som behövs för kontroll eller beslut
enligt lagen på Skatteverkets begäran lämnas till verket. Undantag
gäller i fråga om uppgifter som omfattas av sekretess till följd av
15 kap. 1 eller 2 § eller 16 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen,
det vill säga av utrikes-, försvars- eller statsfinanssekretess, eller enligt en bestämmelse till vilken det hänvisas i dessa paragrafer. För
övriga uppgifter som omfattas av sekretess gäller att, i de fall då ett
utlämnande skulle medföra synnerligt men för något enskilt eller allmänt intresse, är en myndighet uppgiftsskyldig bara om regeringen
på ansökan av Skatteverket beslutar att uppgiften ska lämnas ut.24
42 a kap. 1 § skatteförfarandelagen infördes år 2015. Bestämmelsen innebär en sådan uppgiftsskyldighet som enligt 10 kap. 28 §
första stycket offentlighets- och sekretesslagen bryter sekretess för
de uppgifter som begärs ut. Den medför en i princip obegränsad
skyldighet för myndigheter att på Skatteverkets begäran lämna ut
uppgifter som behövs för kontroll eller beslut enligt skatteförfarandelagen. Uppgifter som ska användas för beslut eller kontroll
enligt skatteförfarandelagen bör typiskt sett inte vara särskilt
känsliga från integritetssynpunkt. Uppgifterna kommer också att
omfattas av den absoluta sekretessen hos Skatteverket.25
Mot bakgrund av ovanstående anser utredningen att någon
ändring i skatteförfarandelagen inte är nödvändig för att Skatteverket ska få tillgång till uppgifter från Transportstyrelsen eller
någon annan myndighet för kontroll av eller beslut om flygskatt.

24
Paragrafen motsvarar 19 kap. 6 § skatteförfarandeförordningen (2011:1261), vilken i sin
tur motsvarade numera upphävda 3 kap. 16 § taxeringslagen (1990:324) och 14 kap. 8 §
skattebetalningslagen (1997:483).
25
Prop. 2015/16:28 s. 67.
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Beskattningsdatabasen

Utredningens bedömning: Någon ändring är inte nödvändig i
lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets
beskattningsverksamhet eller i förordningen (2001:588) om
behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet
för att möjliggöra behandling i beskattningsdatabasen av uppgifter som behövs inom Skatteverket för handläggning av flygskatten.
Skälen för utredningens bedömning: Behandling av uppgifter inom
beskattningsverksamheten regleras i lagen om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet, förkortad SdbL. I
beskattningsverksamheten ska det enligt 2 kap. 1 § SdbL finnas en
samling uppgifter som med hjälp av automatiserad behandling
används gemensamt i verksamheten för vissa i lagen särskilt angivna
ändamål (beskattningsdatabas). I 1 kap. 4 § SdbL anges ändamålen
för behandlingen av uppgifter i beskattningsverksamheten. Enligt
1 kap. 4 § 1 SdbL får uppgifter behandlas för tillhandahållande av information som behövs hos Skatteverket för fastställande av underlag
för samt bestämmande, redovisning, betalning och återbetalning av
skatter och avgifter. Med skatt avses samtliga de skatter som det
åligger Skatteverket att handlägga. I 2 kap. 3 § SdbL anges vilka uppgifter som får behandlas i databasen för de ändamål som anges i
1 kap. 4 §. Enligt 2 kap. 3 § första stycket 4 SdbL får uppgifter om
underlag för fastställande av skatter och avgifter behandlas i databasen.
Regeringen har i 2 § första stycket 1 förordningen om behandling
av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet föreskrivit att
det i beskattningsdatabasen får behandlas uppgifter som behövs vid
Skatteverkets handläggning av ärenden som sker med stöd av bland
andra skatteförfarandelagen.
I den proposition som låg till grund för SdbL anförs att ändamålet med en beskattningsdatabas ska vara att ge information som
behövs inom skatteförvaltningen för fastställande av underlag för
skatter och avgifter samt redovisning, bestämmande, betalning och
återbetalning av skatter eller avgifter (prop. 2000/01:33 s. 123). Syftet
med ändamålsbestämmelsen är således enligt propositionen att all
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beskattningsverksamhet som bedrivs av Skatteverket ska utgöra ett
primärt ändamål.
Det är således förenligt med det ändamål som har angivits i 1 kap.
4 § 1 SdbL att behandla uppgifter av det slag som är en följd av
utredningens förslag. Att registrera och på andra sätt behandla
uppgifter som är en följd av förslaget är också förenligt med bestämmelserna i 2 kap. 3 § SdbL om vilka uppgifter som får behandlas i
databasen.
Någon ändring är inte nödvändig i SdbL eller i förordningen om
behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet för
att möjliggöra behandling i beskattningsdatabasen av uppgifter som
behövs inom Skatteverket för handläggning av flygskatten.
9.8.3

Skatterepresentant

Utredningens bedömning: Det bör inte införas någon skyldighet för en skattskyldig fysisk person, som inte är bosatt i
Sverige, eller en skattskyldig juridisk person, som inte har fast
driftställe i Sverige, att företrädas av en av Skatteverket godkänd
representant.
Skälen för utredningens bedömning: Enligt lagförslaget kommer
både svenska och utländska flygföretag att bli skattskyldiga för
flygskatt. Frågan är om det bör införas ett krav på skatterepresentant i lagen för en skattskyldig fysisk eller juridisk person som inte
är bosatt eller har fast driftställe i Sverige.
Att införa ett krav på skatterepresentant för flygföretag med
säte inom EU är inte förenligt med EU-rätten (se till exempel EUdomstolens dom den 11 december 2014 i mål nr C-678/11 Europeiska kommissionen mot Konungariket Spanien). I praktiken
kommer alltså ett krav på skatterepresentant att träffa enbart flygföretag med säte i ett land utanför EU. Det är enligt utredningens
mening mindre lämpligt att föra in ett krav som tvingar en del
utländska skattskyldiga att ha en representant i Sverige. Förutom
att ett sådant krav skulle kunna uppfattas som orättvist skulle det
även kräva mer administration och bli onödigt kostsamt för skattskyldiga med säte utanför EU. Ett krav på att utländska skattskyldiga ska företrädas av en skatterepresentant bör därför inte
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föreskrivas i lagen om skatt på flygresor. Ett sådant krav kan
i stället föras in om det när lagen är i kraft visar sig att flygföretag
har svårigheter att följa föreskrivna regler om redovisning och
betalning av flygskatt.

9.9

Internationell rätt

Utredningens bedömning: Skatten på flygresor är förenlig med
EU-rätten, inklusive reglerna om statligt stöd och energiskattedirektivet. Den är också förenlig med Chicagokonventionen, de
bilaterala luftfartsavtalen och Sveriges internationella åtaganden
i övrigt.
Skälen för utredningens bedömning: Även om varje medlemsstat
inom EU själv har att besluta om vilka nationella skatter som ska tas
ut måste unionsrättsliga hänsyn tas vid utformningen av skatterna.
En begränsning är att det administrativa sättet att ta ut punktskatt
inte får skapa hinder för den fria rörligheten för tjänster. Påförandet
av en sådan skatt får inte heller leda till gränsformaliteter i handeln
mellan medlemsstater.
Bestämmelserna i lagen om skatt på flygresor särbehandlar inte
negativt tjänster som tillhandahålls från en annan medlemsstat.
Flygskatten utlöses när ett flygplan, svenskt som utländskt, lyfter
från en flygplats i Sverige, oavsett om det är en inrikes eller utrikes
flygning. Skattebefrielserna som följer av lagen är generella och
skattenivån är densamma inom hela EU och EES. De föreslagna
bestämmelserna leder alltså inte, direkt eller indirekt, till en mindre
förmånlig skattebehandling av en tjänst på grund av att den tillhandahålls av ett flygföretag från ett annat medlemsland. Därmed är
det utredningens bedömning att den föreslagna skatten inte utgör
något hinder för den fria rörligheten av tjänster. Inte heller leder
skattereglerna till gränsformaliteter i handeln mellan medlemsstater.
Möjligheten att fritt utforma beskattningen på flygresor nationellt
begränsas vidare av de regler om statligt stöd som finns i EUFfördraget. Som anges i avsnitt 3.9.2 har lättnader från skatter för en
urskiljbar grupp företag sedan länge ansetts som stöd som omfattas
av statsstödsreglerna. För att förbudet mot statsstöd ska aktualiseras krävs emellertid inte bara att en viss åtgärd konstituerar ett
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statligt stöd, åtgärden måste dessutom vara selektiv på så sätt att
den gynnar vissa företag framför andra företag – vilket är ett uttryck för det selektivitetsrekvisit som följer av artikel 107.1.
För att avgöra om en åtgärd är selektiv måste man först fastställa
huruvida åtgärden utgör ett undantag från det normala skattesystemet, i detta fall systemet för skatt på flygresor. Bedömningen av
om en åtgärd är selektiv ska göras med utgångspunkt i företag som
befinner sig i motsvarande legala och faktiska situation.26 Jämförelsen ska göras med företag i den egna medlemsstaten.27
I lagen om skatt på flygresor föreslås ett antal undantag från
skatteplikt. Dessa skattelättnader riktar sig inte till och påverkar
inte heller vissa företag. Inte heller är något undantag utformat på ett
sådant sätt att det är avgränsat till ett geografiskt område. Skattelättnaderna leder således inte till att något flygföretag gynnas i
förhållande till andra företag. I stället är skattelättnaderna utformade
som generella åtgärder som gynnar alla flygföretag inom skattesystemet. Selektivitetsrekvisitet är därmed inte uppfyllt, varför åtgärderna faller utanför statsstödsreglernas tillämpningsområde.
Den föreslagna skatten kan enligt utredningens mening inte
heller ses som en otillåten bränsleskatt eftersom den inte skiljer
mellan flygplan med olika bränsleförbrukning eller utsläppsdata
under en flygning eller på annat sätt direkt eller indirekt kopplas till
förbrukningen av bränsle. Därmed kommer skatten inte i konflikt
med energiskattedirektivet 2003/96/EG.
Sammantaget är således skatten utformad så att den är förenlig
med EU-rätten.
Den föreslagna skatten på flygresor kan inte heller anses stå i
strid med Chicagokonventionen eller de bilaterala luftfartsavtalen.
Den omständigheten att det sedan många år tillbaka finns motsvarande skatter på flygresor i flera andra länder ger även stöd för
denna bedömning. Den svenska flygskatten avviker inte nämnvärt
från dessa. Inte heller står de föreslagna skattereglerna i strid med
Sveriges internationella åtaganden i övrigt.
Det bör dock noteras att Sverige har accepterat vad som står i
Icao:s policydokument, Doc. 8632,28 det vill säga att medlems26

Se till exempel mål C-88/03, Portugal mot kommissionen, p. 56.
Indén, T, EU:s statsstödsrätt, en introduktion, s. 45, 2011.
28
Icao's Policies on Taxation in the Field of International Air Transport.
27

166

SOU 2016:83

Lag om skatt på flygresor

staterna åtar sig att reducera skatter så långt det är möjligt och
planera att ta bort eventuella existerande skatter på internationellt
flygresande. Detta medför att Sverige som medlemsland måste
underrätta Icao om införandet av skatten på flygresor.
Sammanfattningsvis konstaterar utredningen att den föreslagna
skatten på flygresor är förenlig med EU-rätten, inklusive reglerna
om statligt stöd liksom energiskattedirektivet. Den är också förenlig med Chicagokonventionen, de bilaterala luftfartsavtalen och
Sveriges internationella åtaganden i övrigt.

9.10

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Utredningens förslag: Den föreslagna lagen ska träda i kraft den
1 januari 2018. Några övergångsbestämmelser behövs inte.
Skälen för utredningens förslag: En utgångspunkt bör vara att
den nya lagen om skatt på flygresor ska träda i kraft så snart som
möjligt. Med hänsyn till den tid som kan beräknas gå åt för
remissförfarande och beredningsarbete inom Regeringskansliet, för
riksdagsbehandlingen och för anpassning av Skatteverkets system
för administrationen av flygskatten, bedömer utredningen att det
kan bli aktuellt med ett ikraftträdande tidigast den 1 januari 2018.
Även de skattskyldiga behöver en viss tid för att anpassa sina rutiner.
Flygföretagen har framfört att en lag om skatt på flygresor bör börja
gälla tidigast sex månader efter det att riksdagen har fattat beslut
om att införa en lag för att företagen ska ha möjlighet att ta ut den
nya flygskatten av sina resenärer. Eftersom det är fråga om att
införa en helt ny lag, som inte ersätter någon tidigare reglering på
samma område samt att det, liksom vid andra beslut om att införa
ny lagstiftning, kommer att finnas viss tid för de skattskyldiga att
förbereda sig inför den nya skatten, anser utredningen att det inte
finns något behov av övergångsbestämmelser.
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Myndighetsavgiften
inom luftfartsområdet

10.1

Inledning

Enligt direktiven ska utredningen bedöma om den så kallade myndighetsavgiften inom luftfartsområdet som Transportstyrelsen tar ut1
bör avskaffas i samband med ett införande av en skatt på flygresor. I
detta kapitel beskrivs Transportstyrelsens avgiftsfinansiering. Utredningen redovisar dessutom de rättsliga skillnaderna mellan skatt och
avgift, liksom konsekvenserna av att en pålaga anses som antingen en
skatt eller en avgift. Slutligen redovisar utredningen sin bedömning
och vilka konsekvenserna blir i det fall myndighetsavgiften ska tas
bort.

10.2

Transportstyrelsens avgiftsfinansiering2

Som framgår i avsnitt 4.3.1 gäller sedan år 2011 enhetliga principer för
finansieringen av Transportstyrelsens verksamhet inom alla trafikslag.
Principerna innebär att kostnaderna för tillsyn, ärendehandläggning
och registerhållning i huvudsak ska täckas med avgifter samt att regelgivning inte ska finansieras med avgifter. De intäkter som Transportstyrelsen erhåller från dessa offentligrättsliga avgifter ska av
myndigheten redovisas mot inkomsttitel. För Transportstyrelsen
gäller vidare att alla myndighetens kostnader ska finansieras via
myndighetens förvaltningsanslag, som är uppdelat i anslagsposter för
1

1 kap. 4–6 §§ Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2015:46) om avgifter inom luftfartsområdet.
2
Transportstyrelsen tar ut avgifter för verksamheten inom luftfartsområdet samt meddelar
föreskrifter om grunderna för avgifterna med stöd av 20 § förordningen (2008:1300) med
instruktion för Transportstyrelsen.
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avgifts- respektive skattefinansierad verksamhet. Det innebär att
oavsett om en avgift tas ut för att täcka en viss verksamhets kostnader eller inte, så finansieras verksamheten från Transportstyrelsens
förvaltningsanslag.
Avgifterna inom luftfarten består för Transportstyrelsens del av
avgifter för myndighetens verksamhet inom tillståndsprövning, tillsyn och registerhållning – i det följande kallade direkta avgifter –
samt en så kallad myndighetsavgift som tas ut av flygföretag för
varje passagerare som reser från en svensk flygplats.3 Myndighetsavgiften, som tas ut med 5 kronor per avresande passagerare, finansierar sådan verksamhet som inom Transportstyrelsens övriga
trafikslag – väg, järnväg och sjöfart – täcks av anslagsposten för
skattefinansierad verksamhet på Transportstyrelsens förvaltningsanslag. Myndighetsavgiften används också för att finansiera undantag från full kostnadstäckning för avgifter inom vissa särskilt
utpekade områden som till exempel utbildningsorganisationer, verkstäder och luftvärdighetsorganisationer.4
10.2.1

Bakgrund till myndighetsavgiften

Myndighetsavgiften infördes år 2005 som ett led i bildandet av
Transportstyrelsens föregångare Luftfartsstyrelsen.5 Luftfartsstyrelsen bildades genom att inspektionsverksamheten/myndighetsutövningen bröts ut ur affärsverket Luftfartsverket. Den tidigare korssubventioneringen mellan affärsverksamheten och myndighetsutövningen kunde då inte fortsätta och en alternativ finansieringskälla
behövdes. Sedan finansieringsreformen år 2011 redovisas myndighetsavgiften mot inkomsttitel och de verksamhetskostnader som
täcks av avgiften finansieras med anslagsposten för avgiftsfinansierad
verksamhet på Transportstyrelsens förvaltningsanslag.
Enligt uppgift från Transportstyrelsen finansierade myndighetsavgiften år 2015 följande områden inom luftfarten

3

I 1 kap. 5 § TSFS 2015:46 föreskrivs vissa undantag från myndighetsavgiften.
Transportstyrelsen, Uppdrag att följa upp tillämpningen av bemyndiganden för vissa
offentligrättsliga avgifter, 2016-03-31.
5
Prop. 2004/05:1.
4
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 regelgivning och myndighetsuppgifter (94,2 miljoner kronor)
 inspektion av utländska luftfartyg (3,3 miljoner kronor)
 flygoperativ verksamhet (1,5 miljoner kronor)
 verkstäder och luftvärdighetsorganisationer (4,5 miljoner kronor)
 utbildningsorganisationer (2,3 miljoner kronor).
Som beskrivs i avsnitt 4.3.5 bedömer Transportstyrelsen att kostnaderna för dessa områden kommer att öka de närmaste åren.

10.3

Skatt och avgift i statsrättslig mening

Regeringsformen innehåller ingen definition av begreppen skatt
och avgift. Enligt förarbetena till regeringsformen kan en skatt
karakteriseras som ett tvångsbidrag till det allmänna utan direkt
motprestation, medan en avgift vanligen anses utgöra en penningprestation som betalas för en specificerad motprestation från det
allmänna (prop. 1973:90 s. 213). Även i vissa andra fall anses en
penningpålaga ha karaktär av avgift. Detta gäller till exempel om den
tas ut endast i näringsreglerande syfte och i sin helhet tillförs näringsgrenen i fråga. De avgifter som tidigare fanns som ett led i prisregleringen inom jordbrukets och fiskets områden ansågs utgöra
avgifter och inte skatter i statsrättslig bemärkelse (prop. 1973:90
s. 219). Som ett annat exempel har nämnts föroreningsavgifter,
som tas ut av företag och som med avdrag endast för administrativa
kostnader återförs till företagssektorn men med en annan fördelning än den enligt vilka de togs ut.
Gränsdragningen mellan skatt och avgift belyses också i flera
andra lagstiftningsärenden. Som exempel kan nämnas avgift till
ansvariga myndigheter enligt den numera upphävda lagen (1994:900)
om genetiskt modifierade organismer (prop. 1993/94:198 s. 162 f.),
avgift enligt livsmedelslagstiftningen (prop. 1997/98:48 s. 43 f.) och
avgift vid allmän kameraövervakning (prop. 1997/98:64 s. 102 f.).
Sammanfattningsvis har i de sammanhangen följande bedömning
gjorts. En pålaga kan godtas som avgift i den mån den utgör vederlag för åtgärder i myndighetsutövning som riktar sig direkt mot
den avgiftsskyldige. En pålaga som utkrävs av alla som utför en viss
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verksamhet, oavsett om och i vilken mån de varit föremål för någon
direkt åtgärd från berörd myndighets sida, utgör däremot en skatt.
Gränsdragningen mellan skatt och avgift belyses också i
propositionen Avgifter i Transportstyrelsens verksamhet (prop.
2010/11:30). Enligt regeringen kunde uppdelningen i direkta avgifter
och myndighetsavgifter möjligen ses som ett uttryck för att det
endast är de förstnämnda som uppfyller allmänna kriterier för att
svara mot en väldefinierad prestation som riktar sig entydigt mot en
individ eller ett företag. Luftfartens myndighetsavgift kunde enligt
regeringen karakteriseras som en post för finansiering av den verksamhet som anses olämplig att knyta till debiteringen av en
bestämd prestation. Den legala grunden för debiteringen av den allmänfinansierade avgiften ansågs bristfällig. Sammantaget gjorde
regeringen bedömningen att Transportstyrelsens verksamhet avseende ärendehandläggning, tillsyn och registerhållning i huvudsak
bör finansieras med avgifter samt att Transportstyrelsens övriga
verksamhet i form av bland annat regelgivning inte bör finansieras
med avgifter.

10.4

Bör myndighetsavgiften avskaffas?

Utredningens bedömning: Om myndighetsavgiften fortsättningsvis ska tas ut måste grunderna för avgiftsuttaget regleras i
lag. Mot bakgrund av utredningens förslag om en ny lag om
skatt på flygresor är det dock inte rimligt att belasta flygföretagen med även en sådan pålaga. De verksamheter som i dag
finansieras genom myndighetsavgiften bör därför finansieras på
annat sätt och myndighetsavgiften bör avskaffas.
Bakgrund: Enligt 1 kap. 4 § andra stycket regeringsformen stiftar
riksdagen lag, beslutar om skatt till staten och bestämmer hur
statens medel ska användas. Av 8 kap. 1 § regeringsformen följer
att föreskrifter meddelas av riksdagen genom lag och av regeringen
genom förordning. Föreskrifter kan också, efter bemyndigande av
riksdag eller regering, meddelas av andra myndigheter än regeringen och av kommuner. Ett bemyndigande att meddela föreskrifter ska alltid ges i lag eller förordning.
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I 8 kap. 2 § regeringsformen stadgas vilka föreskrifter som ska
meddelas genom lag, det så kallade primära lagområdet. Detta omfattar de ämnen i vilka det ankommer på riksdagen att meddela
föreskrifter. Dit hör bland annat föreskrifter om förhållandet
mellan enskilda och det allmänna. Som förutsättning gäller dock att
föreskrifterna avser skyldigheter för enskilda eller i övrigt avser
ingrepp i enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden, det
vill säga att det är fråga om betungande föreskrifter. Utanför kravet
på lagform faller berättigande föreskrifter, till exempel föreskrifter
om rätt till bidrag och andra förmåner för enskilda, likaså neutrala
föreskrifter om förhållandet mellan enskilda och det allmänna.
Föreskrifter om statsbidrag och sociala understöd av olika slag
faller exempelvis utanför det primära lagområdet.
Sammanfattningsvis gäller alltså att riksdagen har exklusiv normgivningskompetens på skatteområdet och att föreskrifter om skatt
meddelas genom lag.
Skälen för utredningens bedömning: Gränsen mellan skatt och
avgift är flytande.6 Att den enskilde får en särskild motprestation för
den penningprestation som denne betalar till det allmänna anses
dock vara det primära kännetecknet på en avgift i förhållande till
skatt. I vissa fall får emellertid en penningpålaga anses ha karaktär av
avgift även om ingen specificerad motprestation erhålls för den
betalade penningprestationen. Ett sådant fall föreligger när penningprestationen tas ut endast i näringsreglerande syfte och i sin helhet
tillförs näringsgrenen ifråga enligt särskilda regler (prop. 1973:90
s. 213 och 219). Det finns således ett visst utrymme även för avgifter
där den enskilde inte får en direkt motprestation. En grundläggande
förutsättning för att det ska vara fråga om en avgift i sådana fall är att
avgiftskollektivet är klart avgränsat.
Av intresse i sammanhanget är att frågan om myndighetsavgiftens karaktär av avgift eller skatt var uppe till diskussion i förarbetena gällande finansieringen av Transportstyrelsen. Av propositionen Avgifter i Transportstyrelsens verksamhet framgår att i
den mån Transportstyrelsens avgift inte är kopplad till någon motprestation från myndighetens sida, är någon avgiftsskyldighet inte
möjlig (prop. 2010/11:30 s. 51). Regeringen anförde även att det
6

Prop. 1973:90 s. 213.
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inte heller finns någon urskiljbar grupp avnämare, utan snarast att
medborgare i gemen skulle träffas av avgiftsuttaget.
Som beskrivs i avsnitt 4.3.4 och 10.2 tas myndighetsavgiften ut i
syfte att täcka de kostnader som Transportstyrelsen har och som
inte finansieras av direkta avgifter. Eftersom myndighetsavgiften
således tas ut som en allmän avgift utan direkt anknytning till någon
prestation från Transportstyrelsens sida, kan det inte anses att ”ett
specificerat vederlag utgår för den erlagda penningprestationen” (jfr
prop. 1973:90 s. 219). Myndighetsavgiften uppfyller alltså inte
detta avgiftskriterium. Inte heller motsvaras myndighetsavgiften av
någon direkt motprestation till luftfartskollektivet som sådant.
Om avsikten är att myndighetsavgiften ska fortsätta att tas ut
måste, enligt utredningens mening, grunderna för avgiftsuttaget
regleras i lag. Med hänsyn till utredningens förslag om en ny lag om
skatt på flygresor kan det emellertid inte anses rimligt att belasta
flygföretagen med även en sådan pålaga. Utredningen bedömer därför att de verksamheter som i dag finansieras av myndighetsavgiften bör finansieras på annat sätt än genom en skatt. Myndighetsavgiften bör därför avskaffas.

10.5

Finansiella konsekvenser för Transportstyrelsen

År 2015 hade Transportstyrelsen en total budget på 2 617 miljoner
kronor. 91 procent av budgeten finansieras genom myndighetens
förvaltningsanslag. Givet den uppdelning som finns av förvaltningsanslaget på anslagsposter för avgifts- respektive skattefinansierad verksamhet kommer 59 procent att täckas av anslagsposten
för avgiftsfinansierad verksamhet och 32 procent kommer att
skattefinansieras av staten. Resterande 9 procent finansieras av avgifter som Transportstyrelsen själv disponerar över.
Ett avskaffande av myndighetsavgiften i samband med införandet
av en skatt på flygresor innebär att de avgiftsintäkter som Transportstyrelsen redovisar mot inkomsttitel minskar med cirka 120 miljoner
kronor per år, vilket innebär en avgiftslättnad för de svenska och
utländska flygoperatörer som betalar avgiften. En konsekvens är att
motsvarande belopp, som finns budgeterat på anslagsposten för
avgiftsfinansierad verksamhet på Transportstyrelsens förvaltningsanslag, inte längre motsvaras av avgiftsintäkter. De verksamhets-
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kostnader som med dagens ordning täcks av myndighetsavgiften
bör då finansieras med anslagsmedel som inte motsvaras av någon
intäkt på statsbudgeten. Anslagsposten för skattefinansierad verksamhet bör ökas med cirka 120 miljoner kronor samtidigt som
anslagsposten för avgiftsfinansierad verksamhet minskas med motsvarande belopp. Detta är neutralt för de takbegränsade utgifterna i
statens budget, men inverkar negativt på det offentlig finansiella
sparandet. Beaktas även införandet av flygskatten, som beräknas
inbringa mångdubbelt mer än 120 miljoner kronor, blir dock effekten på det offentlig finansiella sparandet sammantaget klart positivt.
En justering enligt ovanstående av Transportstyrelsens finansiering skulle inte medföra några negativa konsekvenser för myndigheten. Om däremot myndighetsavgiften tas bort utan att justeringar genomförs skulle det medföra negativa finansiella konsekvenser för Transportstyrelsen. De negativa finansiella konsekvenserna skulle enligt Transportstyrelsen vara att kostnaderna mot
anslagsposten för skattefinansierad verksamhet måste minska med
cirka en femtedel för hela myndigheten och som en följd därav
skulle genomgripande omprioriteringar behöva göras över alla
trafikslag. Enligt Transportstyrelsen skulle myndigheten också
tvingas att prioritera både mellan och inom trafikslag även i fråga
om myndighetens grundläggande uppdrag, såsom regelarbete och
stabsarbete under regeringen.
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11.1

Inledning

Syftet med att införa en skatt på flygresor är att minska flygets
klimatpåverkan genom att låta flyget bära en större del av sina egna
klimatkostnader. En förhoppning är också att detta ska kunna
fungera som exempel för andra länder och även indirekt bidra till
en mer korrekt prissättning av luftfarten. När kostnaderna för
klimat och miljö – åtminstone till viss del – internaliseras genom
beskattning kan det bidra till att resenärer väljer andra trafikslag för
sina resor, trafikslag där klimatkostnaderna är lägre. En skatt kan
också ge incitament till företag att vidta energieffektiviserande
åtgärder för att reducera skattekostnaden. Detta är dock starkt
beroende av hur skatten utformas. Som exempel kan nämnas att en
koldioxidskatt på flygbränsle skulle ge ett incitament att byta till
alternativa bränslen med lägre klimatpåverkan. Möjligheterna att
beskatta flygbränsle begränsas dock av både Chicagokonventionen
och EU:s energiskattedirektiv (2003/96/EG), vilket har beskrivits i
avsnitt 3.9.1. En skatt som tas ut per avresande passagerare är betydligt trubbigare som instrument för att ge incitament för energieffektiviserande åtgärder, eftersom skatten är oberoende av allt
annat än passagerarantal. Konsekvenser av införandet av en flygskatt grundar sig i de förändringar i tillgänglighet och åtkomst som
skatten kan tänkas medföra. Dessa förändringar kan uppskattas
genom förväntade förändringar i antalet avresande passagerare, men
det ger inte en komplett bild. Det krävs dessutom att antalet avgångar anpassas efter förändringen i antalet resenärer. I de fall flygföretagen kan operera med en lägre kabinfaktor behöver ingen sådan
justering förekomma. En justering behöver inte heller göras på de av
staten upphandlade flyglinjerna, som beskrivits i avsnitt 5.5. Det är
möjligt att en justering efter passagerarunderlag kan innebära att
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mindre flygplan tas i bruk. Det behöver då knappast innebära att de
större flygplanen blir stående på marken, utan det är troligt att de
tas i bruk på andra flyglinjer som har ett större antal passagerare i
stället.
I det här kapitlet kommer konsekvenser av införandet av en
skatt på flygresor att behandlas. Det innebär att konsekvenserna av
införandet av en skatt jämförs med ett ”business-as-usual” scenario.
Oavsett om en skatt på flygresor införs eller inte är det troligt att
efterfrågan, särskilt på utrikes flygresor, kommer att öka. Samtidigt
pågår ett arbete inom flygbranschen för energieffektivisering genom
exempelvis nyare flygplansmodeller med lägre bränsleförbrukning
per passagerarkilometer. En skatt på flygresor som utgår från antalet
passagerare har troligtvis ingen effekt för arbetet med energieffektivisering, men efterfrågan på flygresor förväntas minska något,
vilket framgår nedan.

11.2

Underlag för beräkningar

Grundläggande för en förståelse av vilka konsekvenser en eventuell
flygskatt kan ha på olika delar av samhället är hur efterfrågan på
resor förändras i samband med införandet av skatten. För att
bedöma den ändrade efterfrågan kan efterfrågeelasticiteter användas. En efterfrågeelasticitet beskriver hur mycket efterfrågan på en
vara förändras (i procent) vid en given förändring i priset på varan
(i procent). Utredningen har, med hjälp av resandevolymer och
prisindex, sökt skatta en elasticitet med hjälp av regressionsanalys.
Den aggregerade elasticitet som utredningen skattat är -0,5, vilket
innebär att en prisförändring på 1 procent resulterar i en minskad
efterfrågad kvantitet om 0,5 procent. Ett problem med skattningen
är att ingen uppdelning kan göras med avseende på resenärskategori. De prisserier som finns tillgängliga är heller inte pålitliga. SIKA
presenterade år 2006 en rapport1 som beräknade en flygskatts effekter och här återfinns efterfrågelasticiteter uppdelade på resenärskategori. Dessa presenteras i tabell 11.1. De här elasticiteterna ansågs
gälla år 2006 och det finns inget som pekar på att de borde ha förändras i särskilt stor utsträckning sedan dess. Utredningen bedömer
1

”Flygskattens effekter” SIKA PM 2006:2.
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att det inte förekommit några större strukturella förändringar
gällande tillgång till alternativ till flyget, vilket skulle ha påverkat
priselasticiteten för flyget. Det som skulle kunna ha en påverkan är
främst utvecklingen inom IT som underlättat möjligheten för resfria möten i form av till exempel telefon-, video- och webbmöten.
Denna förändring kan ha haft en inverkan på priselasticiteterna för
tjänsteresor. System – som förvisso förbättrats och blivit vanligare
– för exempelvis virtuella möten fanns dock redan år 2006, varför
inga drastiska förändringar i priselasticiteterna bedöms ha skett.
Det kan dock innebära en liten underskattning av resenärsförändringar för tjänsteresenärer. WSP har i en rapport räknat på effekter
av införandet av en skatt på flygresor. Där används elasticiteter
baserade på internationella studier som sammanställts av Intervistas,
år 2007.2 Utredningens bedömning är att de elasticiteter givna av
SIKA är mer tillämpbara på Sverige än den internationella sammanställning som används av WSP.

Källa: SIKA 2006.

Tjänsteresenärer är alltså mindre priskänsliga än privatresenärer,
bland annat på grund av skillnader i betalningsförmåga och på
grund av att utrikesmarknaden är mindre priskänslig än inrikesmarknaden, bland annat beroende på skillnader i tillgång till alternativa färdmedel.
Uppdelningen mellan inrikes och utrikes elasticiteter är naturligtvis grov. Dessa ska ses som genomsnittliga elasticiteter för
respektive geografisk indelning. Inom Sverige är det sannolikt så att
priselasticiteterna varierar. Orter där det saknas tillgång till alternativa färdmedel påverkas troligtvis betydligt mindre av föränd-

2

Se Svenskt Flygs hemsida: www.svensktflyg.se/wp-content/uploads/2015/11/flygskatt-ensamhallsekonomisk-analys.pdf
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ringar i priset för flygresor, än orter där tillgång till alternativa färdmedel är god.
Utöver hur efterfrågan på flygresor förändras givet en prisförändring är det viktigt att veta hur priserna förändras. Att införa
en skatt innebär inte med nödvändighet att priset förändras och
stiger lika mycket som skatten. Samtidigt är det svårt att i förväg
veta hur bördan av skatten kommer att fördelas mellan producent
och konsument. För att komma runt denna problematik görs i
detta fall en förenkling. Utredningen kommer att räkna på två olika
scenarier, ett där skatten helt bärs av konsumenterna och ett där
75 procent av skatten bärs av konsumenterna och återstoden av
producenterna. I dialogmöten med branschaktörer har det framkommit att nära 100 procents övervältring till konsument är ett sannolikt
scenario. Det stöds dessutom av forskning från Borenstein.3 Den
faktiska övervältringen av skatten i biljettpriser ligger därför med
stor sannolikhet inom det givna spannet. Det här summeras i
tabell 11.2.
Skattenivån föreslås uppgå till 80 kronor per avresande passagerare
för inrikesflyget samt flyg till de länder som inkluderas i bilaga 1. För
resenärer med slutdestination i ett land som återfinns i bilaga 2
föreslås skattenivån 280 kronor per avresande passagerare gälla och
för övriga länder föreslås 430 kronor per avresande passagerare.
Eftersom skatten endast tas ut per avresande passagerare är den
genomsnittliga skatten per tur och retur resa lägre än skattenivån. För
inrikesflyget tillkommer dessutom mervärdesskatt om 6 procent
vilket resulterar i att den totala skattebördan vid 100 procent övervältring blir 80 x 1.06=84,8 kronor. Den genomsnittliga skatten
per passagerare i inrikestrafik blir högre eftersom en tur och returresa inrikes innefattar två avgångar från flygplatser i Sverige. Det
innebär att skatten tas ut två gånger. Detta till skillnad från resor
med en slutdestination i ett annat land än Sverige samt länder inom
EU, där den genomsnittliga skatten är hälften av skattenivån, eftersom den endast betalas en gång per tur och returresa. Den genomsnittliga skatten per flygning blir då 80/2=40 kronor.

3

Severin Borenstein, Why can’t US airlines make money?
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Källa: Utredningens egna beräkningar.

Eftersom elasticiteten uttrycks i procentuella förändringar i efterfrågad kvantitet vid en given procentuell förändring i pris, behövs det
ursprungliga priser för att kunna göra beräkningar. Swedavia uppger
att de normalt räknar med priser på 1 000 kronor per enkelresa
inrikes och inom Europa, och med priser på 4 000–5 000 kronor för
interkontinentala resor. Priserna tycks stämma väl överens med de
uppgifter som, vid en sökning, framgår av flygföretagens hemsidor.
I tabell 11.3 presenteras den procentuella prisförändringen av flygbiljetter, uppdelat på resmål och beroende på hur stor del av skatten
som övervältras i biljettpriset.

Källa: Utredningens egna beräkningar.

Det är även viktigt att veta hur uppdelningen ser ut mellan privatrespektive tjänsteresenärer, eftersom priskänsligheten skiljer sig åt
mellan dessa typer av resor. Swedavia genomför sedan år 2013 en
resvaneundersökning som presenteras kvartalsvis, där man frågar
resenärer i vilket syfte de reser. Uppdelningen görs på privat- respektive tjänsteresenärer, samt inrikes och utrikes resor. Den genomsnittliga uppdelningen mellan resenärskategorierna presenteras i
tabell 11.4.
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Källa: Swedavias Resvaneundersökning, kvartal 1 år 2016.

Privatresenärer dominerar utrikesmarknaden, medan inrikesmarknaden har en mer jämn fördelning mellan resenärskategorierna.

11.3

Konsekvenser för resande och konsumenter

Vid ett införande av en flygskatt kommer konsumenter att påverkas i den utsträckning flygbiljetter blir dyrare. Det kan antas
resultera i att färre konsumenter väljer flyget som färdmedel och i
stället antingen väljer alternativa färdmedel eller att inte resa alls.
Dessutom är det möjligt att de högre biljettpriserna som företag
också kommer att möta, resulterar i högre konsumentpriser för
andra varor och tjänster. De här effekterna bedöms dock sannolikt
vara små.
De trafikmässiga effekter som införandet av en flygskatt kan ge
upphov till, kan delas upp i dels förändringar i resande med flyg
(som minskar), dels förändringar i resande med övriga trafikslag
(som ökar). Dessa effekter kan beräknas med hjälp av korspriselasticiteter. I SIKAs rapport från år 2006 beräknades korspriselasticiteter för trafikslagen bil, tåg och buss. Normalt beskriver en
korspriselasticitet hur mycket efterfrågan för en vara eller tjänst –
exempelvis en tågresa – påverkas av en prisförändring för en annan
vara eller tjänst – exempelvis en flygresa. De korspriselasticiteter
som SIKA har tagit fram tar även hänsyn till att endast de som
väljer att inte flyga vid en prisförändring kan byta till andra trafikslag. De resenärer som redan innan en flygskatt har införts, inte
skulle ha flugit, kan alltså inte med en högre skatt välja att ta tåget.
I tabell 11.5 presenteras korspriselasticiteter från SIKA.
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Källa: SIKA.

Privatresenärer är generellt sett mer benägna att byta till andra
trafikslag än vad tjänsteresenärer är, och bil är det trafikslag som
flest privatresenärer byter till. Korspriselasticiteterna för resor
inom Europa antas vara en tredjedel av elasticiteterna för inrikesresorna, eftersom det inte finns lika klara alternativ för dessa resor.
För långväga resor utom Europa saknas i princip alternativ, varför
korspriselasticiteterna för samtliga dessa trafikslag är noll. Även
inom Sverige finns det exempel på orter där det i stort sett saknas
alternativ till flyget. På sådana orter är det sannolikt att korspriselasticiteterna är betydligt lägre. De elasticiteter som presenteras
ovan ska ses som genomsnittliga för Sverige.
Med utgångspunkt i de elasticiteter och priser som presenterades
i kapitlets inledning kan effekterna på efterfrågan av privatresor
beräknas. Notera att beräkningarna utgår från antalet avresande
passagerare år 2015, där barn under 2 år (cirka 1 procent) och transfer passagerare (cirka 8 procent) inte är medräknade eftersom de
undantas från skatten.
I tabell 11.6 presenteras den totala beräknade förändringen av
antal resenärer vid införandet av en skatt på flygresor, uppdelat på
privatresor och tjänstresor.
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Källa: Utredningens egna beräkningar. Procentuella förändringar inom parantes.

Det totala antalet resenärer beräknas minska med i storleksordningen 450 000 till 600 000 resenärer per år, beroende på hur
stor del av skatten som övervältras på biljettpriset, jämfört med om
flygskatt inte införs. Förändringarna är baserade på statistik för år
2015. Det motsvarar mellan 2 och 3 procent av det totala antalet avresande passagerare från flygplatser i Sverige år 2015. Procentuellt
sett förändras inrikesflyget mest där det totala antalet passagerare
kan förväntas minska med mellan 3,6 och 4,8 procent. Det kan
jämföras med Transportstyrelsens prognos till år 2022 som i
genomsnitt räknar med en ökning av antalet avresande passagerare
med 3,6 procent per år. Införandet av en skatt på flygresor bedöms
således minska ökningen av antalet avresande passagerare, men
ökningen kommer ändå att fortsätta. Det totala antalet avresande
passagerare från flygplatser i Sverige kan alltså förväntas öka även
om en skatt på flygresor införs enligt utredningens förslag. I en
studie av den tyska flygskattens effekter finner Fichert med flera4
en efterfrågeförändring på mellan 1,2 procent och 2,8 procent av
det totala antalet avresande passagerare från Tyskland, vilket är en
liknande effekt som beräkningarna här resulterar i.
4
Fichert, F., Forsyth, P. och Niemeier, H-M. (2014). Auswirkungen der deutschen Luftverkehrsteur auf das Passagieraufkommen – Eine Zwischenbilanz.
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Av de resenärer som inte längre kommer att resa med flyg
kommer vissa resenärer i stället att välja andra färdmedel. I tabell 11.7
presenteras hur många resenärer som flyttar över till andra trafikslag, givet de elasticiteter som presenteras i tabell 11.5, och tidigare
beskrivna förändringar i avresande passagerare med flyg. Både
minskningen av antalet passagerare som reser med flyg och medföljande överflyttning till andra trafikslag varierar sannolikt inom
Sverige. Från och till orter som har god tillgång till alternativa
trafikslag kan en större minskning och överflyttning förväntas,
medan den sannolikt blir betydligt mindre till och från orter med få
eller inga alternativ till flyget. De beräkningar som presenteras här
avser de totala förändringarna på nationell nivå och tar inte hänsyn
till regionala skillnader. På grund av brister i det statistiska underlaget har utredningen inte kunnat göra en mer regionalt förfinad
analys av passagerarförändringar eller överflyttningar till andra
trafikslag.
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Källa: Utredningens egna beräkningar.

Störst överflyttning sker till bil, följt av tåg och buss. För långväga
resor utom Europa sker enligt dessa beräkningar ingen överflyttning alls. Det är rimligt, då flyg ofta är det enda alternativet för
långväga resor. Det är möjligt att viss överflyttning kan ske från
långväga resor till medellånga resor när hushåll väljer andra resmål
på grund av skatten. En sådan överflyttning ingår dock inte i beräkningarna här. Totalt beräknas ungefär 210 000–280 000 resor flyttas
över till andra trafikslag, eller dryga 40 procent av den totala minskningen i flygresor.
Värt att notera är att de förändringar som tas upp här utgår från
passagerarunderlaget för år 2015. Diagrammen 11.1 och 11.2 visar
hur antalet avresande passagerare bedöms komma att förändras om
utredningens förslag till skatt på flygresor införs. Där presenteras
Transportstyrelsens prognoser för avresande passagerare i inrikesoch utrikestrafiken. Som framgår av båda diagrammen leder införandet av en skatt till en förskjutning av antalet avresande passagerare,
men inte till en förändring i ökningstakten. För inrikesflyget leder
införandet av en skatt till ett ihållande lägre antal avresande passagerare under prognostiden, eftersom inrikesflyget endast förväntas
stiga med knappt 1 procent per år under prognostiden.
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Källa: Transportstyrelsen.

Antalet avresande passagerare med utrikesflyg (detta inkluderar alla
utrikes resor) förväntas öka med ungefär 4 till 5 procent per år
under prognostiden. Det innebär att även om en skatt på flygresor
införs kommer antalet avresande passagerare, redan samma år som
skatten införs, att vara högre än året innan.
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Källa: Transportstyrelsen.

11.4

Konsekvenser för miljön

De beräkningar som presenteras här utgår från att utbudet av flygresor anpassas till den minskade efterfrågan som presenterats tidigare.
Det är dock möjligt att så inte kommer vara fallet i ett initialt skede.
Skatten kommer dock troligtvis att medföra en reduktion av antalet
flygresor och en anpassning av flygplanen, vilket innebär en minskad
klimatpåverkan från flyget. Det är även viktigt att beräkna nettoeffekten efter att överflyttning till andra trafikslag har skett.
Det ska tilläggas att även utan en skatt på flygresor kan utsläppen
per personkilometer tänkas sjunka genom att flyget blir mer energieffektivt. Prognoserna talar dock för att energieffektiviseringar inte
går lika snabbt som tillväxten i antalet passagerare, vilket resulterar
i ökade utsläpp från flyget.
Hur stora effekterna av en skatt på flygresor kan tänkas bli avseende flygets klimatpåverkan är svårt att uppskatta eftersom det är
svårt att med precision i förväg säga vilka resor som kommer att
utebli. För beräkningarna som följer här används 25:e, 50:e samt
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75:e percentilerna av flygdistanser i tre kategorier – inrikes resor,
resor inom Europa samt resor utanför Europa – för att representera
tre scenarier, lågt, medel och högt. Dessa sträckor används för att
beräkna minskningen av utsläppen av koldioxid. Det här angreppssättet resulterar i ett intervall inom vilket den faktiska koldioxidreduktionen bör ligga. I tabell 11.8 presenteras de minskade koldioxidutsläppen som kan förväntas vid införandet av en skatt på
flygresor. Inom parentes presenteras minskningen av koldioxid med
övrig klimatpåverkan inräknad. Med utgångspunkt i uppdelningen
mellan värdering av koldioxid och höghöjdseffekter som presenteras
av Österström5 uppskattas den samlade effekten av koldioxid och
höghöjdseffekt för inrikes resor till en faktor 1,3 av endast koldioxid.
Motsvarande uppskattning för resor inom Europa är 1,6 och för
resor utom Europa 1,9. Att den samlade effekten av koldioxid och
höghöjdseffekt skiljer sig åt mellan de tre destinationskategorierna
beror på att flygplanet under en längre del av flygningen befinner sig
på hög höjd vid långa flygningar, jämfört med kortare.

5

Österström (2016), Luftfartens klimatkostnader – En delrapport inom Samkost 2. VTI
rapport 907.
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Den lägsta effekten uppnås om endast 75 procent av skatten övervältras på biljettpriset och om den lägre distansen används för att
uppskatta genomsnittliga resor. I ett sådant scenario kommer
skatten att resultera i en minskning av flygets koldioxidutsläpp med
0,05 miljoner ton, per år. Om i stället hela skatten skulle läggas till
biljettpriset, och den genomsnittliga distansen av flygresor ligger i
det övre intervallet, kommer skatten att resultera i minskade koldioxidutsläpp med cirka 0,12 miljoner ton per år.
De här utsläppsminskningarna kan jämföras med Sveriges totala
utsläpp av koldioxid som år 2014 uppskattades vara 53 miljoner ton.6
Enligt Naturvårdsverket var utsläppen av koldioxid från Sveriges
inrikesflyg cirka 0,54 miljoner ton koldioxid år 2014.7 Kamb med
flera 8 har beräknat klimatpåverkan uttryckt i koldioxidekvivalenter
från boende i Sveriges flygresor, det vill säga flygresor som utförs
någonstans i världen av personer boende i Sverige, till motsvarande
11 miljoner ton koldioxidekvivalenter per år. I de beräkningarna
ingår alla flygresor oavsett om de sker i Sverige eller utomlands.
Även höghöjdseffekter är inräknade. Koldioxidutsläppen från
boende i Sveriges flygresor uppgår enligt Kamb med flera till cirka
5,8 miljoner ton per år. Den föreslagna skatten på flygresor beräknas
minska koldioxidutsläppen motsvarande 6–23 procent av utsläppen
från inrikesflyg eller 0,5–2 procent av koldioxidutsläppen från alla
flygresor av boende i Sverige. Den totala förväntade reduktionen av
koldioxidutsläpp kan jämföras med alternativet att inte införa en
skatt. Eftersom flyget, särskilt utrikesflyget, har en tillväxt i antal
passagerare som är snabbare än olika åtgärder som till exempel den
pågående energieffektiviseringen betyder det att flygets totala utsläpp kommer att öka från dagens nivå, oavsett om en skatt på flygresor införs eller inte.
Koldioxid har samma skadeverkan oavsett vid vilken höjd den
släpps ut. Det finns dock dessutom höghöjdseffekter som behöver
tas i beaktande. Därför multipliceras ofta utsläppen av koldioxid
med en faktor för att kunna bedöma den totala klimatpåverkan från
6

Se SCB:s hemsida:
www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Miljo/Utslapp/Utslapp-av-vaxthusgaser/#c_
7
Se Naturvårdsverkets hemsida:
www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser-utsläpp-fran-inrikestransporter/
8
Anneli Kamb, Jörgen Larsson, Jonas Nässén och Jonas Åkerman, (2016). Klimatpåverkan från
svenska befolkningens internationella flygresor – Metodutveckling och resultat för 1990-2014.
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flyget, uttryckt i koldioxidekvivalenter. Enligt Lee med flera bör en
multiplikator om 1,9 användas för att få en bild av den totala klimatpåverkan från flygets utsläpp.9 Som beskrivits ovan befinner sig flygplan på hög höjd under olika långa delar av flygningen beroende på
hur lång flygningen är. Därför används här, baserat på beräkningar av
Österström, tre skilda multiplikatorer, 1,3 för inrikes flygresor, 1,6
för utrikes flygresor inom Europa och 1,9 för utrikes flygresor utom
Europa. När även höghöjdseffekter inkluderas bedöms den samlade
minskningen vara mellan 0,08 och 0,2 miljoner ton koldioxidekvivalenter per år.
I tabell 11.8 presenteras endast bruttoreduktionen av koldioxidutsläpp. Eftersom en del resenärer kommer att välja andra trafikslag
i stället för flyget måste de ökade koldioxidutsläppen för dessa
andra trafikslag beräknas. Här antas att en flygresa som ersätts med
ett annat trafikslag är lika lång, det vill säga, man väljer inte ett
annat resmål. Det är dock sannolikt så att även valet av resmål kan
komma att förändras vid införandet av en skatt på flygresor, då till
resmål med kortare flygsträckor.

Källa: Utredningens egna beräkningar.

Beräkningarna i tabell 11.9 utgår från de tidigare redovisade beräkningarna om överflyttning till andra trafikslag.
Nettoeffekten för utsläppen av koldioxid beräknas genom att
summera utsläppsminskningen i tabell 11.8 och utsläppsökning, som
9

Lee DS, Pitari G, Grewe V, et al. (2010) Transport impacts on atmosphere and climate:
Aviation. Atmospheric Environment 44: 4678-4734.
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följer av att resenärer väljer andra trafikslag från tabell 11.9. Utifrån
de här beräkningarna är det rimligt att vänta sig att införandet av en
skatt på flygresor kan resultera i en reduktion av de totala koldioxidutsläppen (netto) någonstans i intervallet 0,04 miljoner ton
till 0,11 miljoner ton koldioxid per år jämfört med alternativet att
inte införa en skatt på flygresor. När hänsyn tas till flygets höghöjdseffekter blir nettoeffekten i stället en minskning med 0,07 till
0,18 miljoner ton koldioxidekvivalenter, när även ökningen i utsläpp
till följd av överflyttning till andra trafikslag tas med i beräkningen.
Utöver reduktionen av flygets inverkan på klimatet har ett
mindre flygande andra positiva miljökonsekvenser. Flyg ger upphov
till buller i områden nära flygplatser vid start och landning. Om det
leder till att färre flygplan startar och landar innebär det att bullerstörningen reduceras. Eftersom utredningen inte kan beräkna hur
stor minskningen kan bli vad gäller antalet flygplan är det svårt att
göra någon beräkning av hur mycket bullerstörningen från flyg
reduceras. Eftersom en del av resenärerna flyttar över till andra
trafikslag kan en ökning som motverkar minskningen från
reduktionen av bullerstörning från flyget förväntas. Utöver en förväntad reduktion av bullerstörningar från flyget finns även andra
positiva miljöeffekter. Enligt Naturvårdsverket gav inrikesflyget
upphov till utsläpp av 1 333 ton kväveoxid år 2014, medan utrikesflyget gav upphov till 8 070 ton kväveoxid samma år.10 Här kan en
minskning förväntas. Även en minskning av svaveloxidutsläpp kan
förväntas.
Eftersom flyg inom EU/EES omfattas av handeln med utsläppsrätter (EU ETS) innebär en reduktion av utsläppen att utsläppsrätter
kommer att frigöras till handelssystemet. Totalt kan utsläppsrätter
motsvarande mellan 0,03 och 0,09 miljoner ton koldioxid frigöras
inom handelssystemet och komma att användas för flygresor i, och
mellan, andra länder. Det rör sig dock om ett så litet antal av det
totala antalet utsläppsrätter att det sannolikt inte har någon märkbar
effekt på EU ETS och priserna på utsläppsrätter.11 Det har därför
sannolikt inte någon märkbar effekt på EU ETS och priserna på
utsläppsrätter. Miljöeffekten av de frigjorda utsläppsrätterna beror
10

Se Naturvårdsverkets hemsida:
www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Kvaveoxider-till-luft-internationellt
11
Det totala taket sattes 2013 till cirka 2 miljarder utsläppsrätter per år och minskar linjärt
med 1,74 procent årligen.
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på var de kommer att användas. Om utsläppsrätter öronmärkta för
flyget frigörs och flyttas över till annat flyg inom handelssystemet
blir den totala effekten liten. Om det i stället innebär att färre utsläppsrätter köps från stationära källor och sådana utsläppsrätter
används av stationära källor, reduceras dessutom övrig miljöpåverkan
som är specifik för flyget. Här föreligger, åtminstone teoretiskt, en
möjlighet att den föreslagna skatten faktiskt resulterar i högre
utsläpp av koldioxid och en större klimatpåverkan än om en skatt
inte skulle införas. Förutsättningarna för att det skulle ske är att
allt flyg med avresa från Sverige inkluderas i EU ETS, och att varje
utsläppsrätt som frigörs genom minskat flygande från Sverige
ersätts av ökad efterfrågan för utsläppsrätter från resande från övriga
länder, utan att nettohandeln från de stationära källorna förändras.
Det skulle innebära att varje sparat ton koldioxid från minskat
flygande i Sverige helt motverkas av ökade utsläpp från övrigt flyg.
Samtidigt skulle de utsläpp som följer av att svenska resenärer flyttar
till andra trafikslag resultera i totalt sett ökade utsläpp. Att alla förutsättningar för detta ska vara uppfyllda bedöms dock som högst
osannolikt. För flygresorna utanför EU/EES kan givetvis inte en
sådan effekt uppkomma.
I de transportpolitiska målen ingår det så kallade Hänsynsmålet
som handlar om säkerhet, hälsa och miljö. Hänsynsmålet innebär
bland annat att transportsektorn ska bidra till att miljömålet
Begränsad klimatpåverkan ska nås genom en stegvis ökad energieffektivitet i transportsystemet och ett brutet beroende av fossila
bränslen. En skatt på flygresor skulle reducera det svenska flygets
klimatpåverkan genom lägre utsläpp, som beskrivits tidigare, eftersom resandet med flyg väntas minska i och med införandet av en
skatt. Det innebär dock inte att skatten ger incitament till ökad
energieffektivitet eller till minskad användning av fossila bränslen
genom till exempel en övergång till biobränsle eftersom skatten är
helt frikopplad från bränsleförbrukningen och typen av bränsle.
Det är betydligt lättare att införa en flygskatt om andra länder
redan har gjort det. När flera länder har infört en flygskatt som de
dessutom hellre skulle önska var mer styrande på det sätt som en
koldioxidskatt eller bränsleskatt skulle vara, ökar trycket på att
införa ett effektivt styrmedel på internationell nivå. Genom att
införa en flygskatt bidrar Sverige till att öka möjligheterna att på
sikt införa ett internationellt mer effektivt styrmedel. Betydelsen av
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denna styrande effekt är givetvis mycket svår att bedöma men den
kan vara betydligt större än den direkta effekt som redovisas ovan.

11.5

Konsekvenser för flygföretagen

En skatt på flygresor där skattebasen är avresande passagerare leder
till en ökad kostnad per passagerare för flygföretagen. Den här
kostnaden behöver täckas på något sätt. Utredningen bedömer att
den sannolikt kommer att läggas till biljettpriset i stor utsträckning. Ju mer av skatten som läggs till biljettpriset, desto färre resenärer kan flygföretaget räkna med. Om inte hela skatten läggs till
biljettpriset måste differensen tas från något annat. I slutändan kan
vinsten för flygföretagen påverkas. Det bör förtydligas att flygföretagen inte måste, och sannolikt inte kommer, lägga lika mycket
av skatten till varje biljett. Möjligheten finns att flygföretagen låter
prisokänsliga segment av resenärer bära en större del av kostnaden
för skatten.
Effekterna kommer att se olika ut för olika flygföretag. En tydlig
distinktion kan göras mellan lågprisföretagen och de övriga flygföretagen. Givet att lågprisföretagens biljetter i dagsläget är billigare
än de övriga flygföretagens, kommer en skatt att, i procentuella
termer, höja priset mer för lågprisföretagen. Det kan tänkas att färre
passagerare då kommer att välja lågprisföretagen framför övriga
aktörer.
Det är också troligt att effekten av införandet av en skatt på
flygresor, genom minskat passagerarunderlag, kan påverka företag
av olika storlek olika. I tabell 11.10 återfinns en sammanställning av
alla flygföretag som finns i SCB:s företagsregister (SNI-kod 51.101,
flygföretag, reguljär passagerartrafik). Hälften av de registrerade
flygföretagen har 1 till 4 anställda. Under år 2016 har Sverigeflyg och
Malmö Aviation slagits samman och bildat BRA (Braathens Regional
Airlines). Sverigeflyg drev innan dess Blekingeflyg, Gotlandsflyg,
Kalmarflyg, Kullaflyg, Sundsvallsflyg och Flysmaland. Större flygföretag, som verkar globalt, har förstås större möjligheter att flytta
verksamhet (ledigställda flygplan) till linjer i andra länder än vad
små nationella flygföretag har.

194

SOU 2016:83

Konsekvensbedömning

Källa: SCB.

Vad gäller administrativa kostnader som kan tänkas uppkomma vid
insamling, lagring eller överförande av information om passagerarunderlag är det troligt att dessa blir försumbara för flygföretagen.
De flygföretag som kommer att omfattas av skatten betalar redan i
dag både myndighetsavgift och säkerhetsavgift som båda tas ut per
passagerare. Det finns således redan system på plats hos företagen
för att samla in och lagra sådan information. Den ytterligare administrativa kostnad som kan tänkas uppstå i samband med införandet
av en skatt på flygresor beror på att flygföretagen efter ett införande
måste rapportera in informationen om passagerarunderlag till Skatteverket. I dialog med branschen har det framkommit att detta är en
marginell arbetsbelastning.
En potentiellt stor konsekvens för flygföretagen gäller införandefasen av en skatt på flygresor. För att flygföretagen ska kunna ta ut
skatten vid försäljning av biljetter behövs en lång framförhållning
då biljetter ofta säljs sex till åtta månader innan resan sker. Om
flygföretagen inte har möjlighet att ta ut skatten från passagerarna i
tillräckligt god tid innan skattens införande, kan därför stora underskott uppstå. Det förutsätter att skatten övervältras på biljettpriser,
vilket är troligt.
Utredningen har försökt sätta skattenivåernas storlek och den
totalt beräknande statsfinansiella intäkten i relation till flygföretagens omsättning, dessvärre saknas information om flygföretagens
omsättning i Sverige.
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Konsekvenser för andra företag

Utöver flygföretagen är turistnäringen den bransch som tydligast
berörs av införandet av en skatt på flygresor. Turistnäringen är
starkt beroende av att det finns kommunikationer. I tabell 11.11
finns en sammanställning över antalet företag, efter storlek, inom
de delar av turistnäringen som kan tänkas påverkas av införandet av
en skatt på flygresor. Uppgifterna är hämtade från SCB:s företagsdatabas och inkluderar SNI-koderna 55.101 (hotell med restaurang),
55.103 (hotell utan restaurang, redovisas tillsammans), 55.201
(vandrarhem m.m.), 55.202 (stugbyar m.m.), 79.110 (resebyråer) och
79.120 (researrangörer). Det finns inga skäl att förvänta sig att
införandet av en skatt på flygresor skulle medföra en ytterligare
administrativ börda för något företag i denna bransch.
Företag som ingår i de tre första kolumnerna – hotell, vandrarhem och stugbyar – påverkas i den mån inrikes turism kommer att
påverkas. Främst bör dock hotell påverkas då både vandrarhem och
stugbyar troligtvis i relativt stor utsträckning besöks av turister
som valt annat trafikslag för sin transport. Det är exempelvis troligt
att flygresenärer i större utsträckning bor på hotell än i stugbyar.
Hur det förhåller sig med det har utredningen dock ingen specifik
information om. Under avsnitten 11.3 och 11.4 återfinns förändringar i antalet privatresenärer i inrikestrafiken. Antalet privatresenärer med inrikesflyg kan förväntas minska med mellan 230 000
och 300 000 avresande passagerare per år, mellan 160 000 och
220 000 av dessa kan förväntas flytta över till andra trafikslag (bil, tåg
och buss). Samtidigt förväntas en minskning i antalet privatresenärer
i utrikestrafiken med mellan 180 000 och 230 000 avresande passagerare per år. Analysen rörande passagerarförändringar tar inte
hänsyn till att resenärer kan flytta från utrikesflyg till inrikesflyg.
Det är dock troligt att en del av de resenärer som på grund av en
skatt på flygresor väljer bort en utrikessemester, i stället genomför
en inrikes semester. Effekten för inrikesturismen är därför osäker.
Den kan å ena sidan förväntas minska eftersom inte alla privatresenärer som väljer bort inrikesflyget flyttar över till andra trafikslag för att utföra sina resor. Å andra sidan kan den förväntas öka
genom att resenärer i större utsträckning kan förväntas välja ett
inrikes resmål när de väljer bort en utrikessemester.
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Källa: SCB.

Tjänsteresor med inrikesflyget förväntas minska med mellan
40 000 och 50 000 avresande passagerare per år. Mellan 6 000 och
8 000 av dessa resor kan förväntas genomföras med andra trafikslag
(bil eller tåg). Det kan naturligtvis ha en negativ påverkan på hotellbeläggningen i den utsträckning dessa tjänsteresor skulle ha inneburit en övernattning. Tillväxtverket har visat att 41 procent av
utrikes flerdygnsbesökare kommer till Sverige med flyg.12 Det innebär att flyget är en viktig faktor för inkommande turism, men inte
helt dominerande. I sin rapport om svensk turism år 2015 visar
Tillväxtverket att fyra av fem hotellnätter för utrikes flerdygnsbesökare sker i storstadsregionerna.13 Tillväxtverket visar också att
en majoritet av utlandsbesökarna kommer från Europa – där
Danmark och Finland är dominerande – men många kommer också
från Asien samt Nord- och Sydamerika.
För resebyråer och researrangörer beror effekten av införandet
av en skatt på flygresor på vilken typ av resor det är som erbjuds av
företaget. För företag som specialiserar sig på inrikesresor är effekten som sagt svår att bedöma, eftersom förändringen i antalet resenärer i alla trafikslag inom inrikestrafiken mycket väl kan vara
positiv om resenärer byter från utrikesflyg till inrikes resor. För
12

Se Tillväxtverkets hemsida:
http://publikationer.tillvaxtverket.se/ProductView.aspx?ID=1902
13
Se Tillväxtverkets hemsida: www
tillvaxtverket.se/vara-tjanster/publikationer/publikationer-2016/2016-09-07-fakta-omsvensk-turism-2015.html
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resebyråer och researrangörer som specialiserar sig på utrikesresor
är effekten dock entydigt negativ. Antalet privatresenärer med
utrikesflyget kan förväntas minska med 180 000 till 230 000 avresande passagerare per år. 26 procent av alla utrikesresor bokades
genom resebyrå eller researrangör år 2013.14 Det innebär att antalet
resor som bokas genom en resebyrå eller researrangör efter införandet av en skatt på flygresor kan förväntas minska med upp till
55 000 resor jämfört med att inte införa en skatt på flygresor.
Eftersom utrikesflyget förväntas öka, oavsett om skatt införs eller
inte bör det inte leda till att resebyråer drabbas i särskilt stor utsträckning eftersom den totala marknaden förväntas växa, om än
mindre än vad den hade gjort om en skatt inte hade införts.
Utöver flygföretag och företag verksamma inom turistbranschen
finns företag inom flygplansindustrin – SNI-kod 30.300 – som påverkas av en skatt på flygresor. Mycket av verksamheten som
bedrivs av företag under den här kategorin kommer inte påverkas
direkt av en skatt på flygresor, exempelvis tillverkning av helikoptrar. De kommer dock eventuellt att påverkas av avskaffandet av
myndighetsavgiften som i dag delvis används för att subventionera
avgifter. Det finns företag som arbetar med översyn av flygplansmotorer och tillverkning av stolar till luftfartyg som kan komma
att påverkas om antalet flygplan som flyger till och från Sverige
minskar. Under SNI-koden 30.300 finns 44 företag, en majoritet –
23 stycken – är små företag utan anställda.
Flera andra företag kommer sannolikt också att påverkas. Dessa
ingår dock inte i några särskilda företagskategorier som enkelt kan
identifieras i företagsdatabasen. Det rör sig här om företag som på
grund av sin geografiska lokalisering är beroende av flyget, exempelvis företag verksamma inom skogsindustrin eller inom andra
naturresursintensiva branscher. För sådana företag finns ingen
möjlighet att omlokalisera till följd av en skatt och dessa är därför i
hög grad beroende av att flyget även i fortsättningen erbjuder en
god tillgänglighet.
Små och stora företag kan komma att påverkas olika av den
föreslagna skatten. Skillnaden beror främst på skilda möjligheter att
på grund av skattens eventuella konsekvenser för tillgängligheten
omlokalisera verksamheten. Det är sannolikt att små företag i
14

Se Vagabonds hemsida: www.vagabond.se/artiklar/nyheter/20130528/sa-reser-svenskarna
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större grad är beroende av att de anställda också flyttar med, medan
större företag som är lokaliserade på många orter i större utsträckning kan omlokalisera och rekrytera ny arbetskraft i den mån
den befintliga väljer att stanna kvar på ursprungsorten. Dessa skillnader finns även för företag med olika grad av ortspecifik kompetens. Till stor kan denna skillnad kopplas till att mindre företag i
större utsträckning ägs av ortens invånare än större företag.

11.7

Konsekvenser för olika sektorer

Ferguson och Forslid har i en rapport analyserat flygets inverkan
på svenska företag.15 Tillgänglighet har olika vikt för olika företag
och olika sektorer. Turistnäringen på en viss ort är, som redan
nämnts, exempelvis beroende av att det finns goda möjligheter att
ta sig till och från orten. Andra delar av tjänstesektorn är beroende
av att kunna ta sig ut i världen för möten med kunder och leverantörer. Ferguson och Forslid använder sig av ett eget tillgänglighetsmått som utgör kvoten mellan antalet passagerare på en flygplats
inom 200 kilometer och avståndet till flygplatsen för en kommun.
Olika sektorer är olika beroende av flyget för sin verksamhet.
Ferguson och Forslid har bland annat studerat den effekt som
avståndet till en flygplats har på olika ekonomiska variabler, vilka
kan kopplas till företagande, till exempel import och export. Det
visar sig att import och export av varor är mest känsligt vad gäller
avståndet till en flygplats. Det är dock inget som direkt kommer att
påverkas av en skatt på flygresor, eftersom transport av varor inte
inkluderas. De finner däremot en aggregerad effekt för import och
export av tjänster. För varje procentenhets ökning i avståndet till
en flygplats, minskar dessa med i storleksordningen 0,3 procent.
När tillgänglighet i stället mäts genom ovan beskrivet tillgänglighetsmått är effekten ungefär 0,1 procents ökning för både import
och export av tjänster, vid 1 procents ökning av tillgänglighet.
Utredningen har tidigare visat att antalet avresande passagerare
kan minska med upp till 3 procent, vilket enligt detta samband
skulle innebära en minskning i tjänsteimport motsvande ungefär
0,3 procent för företag som är lokaliserade nära flygplatser.
15

Flyget och företagen, SNS Förlag.
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Vissa branscher kan identifieras som särskilt beroende av flyget.
Ferguson och Forslids bedömer branscherna Information och kommunikation (IT) samt Utbildning som de mest känsliga för tillgängligheten till flyg. För varje procentenhets ökning i tillgänglighet ökar produktionen i dessa branscher med ungefär 0,5 procent.
IT-branschen, som är relativt humankapitaltung, är dessutom flyktig, vilket innebär att verksamheten kan flyttas till annan ort om
tillgängligheten blir för dålig. Det är nödvändigtvis inte negativt ur
en nationell synpunkt, men troligtvis ur en regional eller lokal synpunkt.
Turism, eller det som faller under Sport-, Fritids- och nöjesverksamhet är något mindre känsligt. För varje procents förbättring i
tillgänglighet ökar produktionen här med ungefär 0,3 procent. Det är
förstås mycket som innefattas i den här kategorin, där turistverksamhet i exempelvis Norrlands inland är betydligt mer beroende av
flyget än ett sportevenemang i Malmö.

11.8

Konsekvenser för näringslivets konkurrenskraft

Införandet av en skatt på flygresor resulterar dels i en prisförändring, dels i att tillgängligheten och åtkomsten till svenska orter kan
komma att förändras. Prisförändringen som följer av införandet av
en skatt på flygresor har troligtvis inte någon nämnvärd inverkan
på konkurrenskraften hos svenska företag, vare sig nationellt eller
internationellt. Förändringar – och då främst försämringar – i tillgängliget och åtkomst som skatten kan resultera i har dock
sannolikt en större effekt på svenska företags konkurrenskraft. Om
införandet av en skatt leder till färre flygavgångar påverkas både
tillgänglighet och åtkomst negativt. Försämringar i tillgänglighet
och åtkomst mellan svenska flygplatser riskerar att snedvrida
konkurrensen mellan företag som är lokaliserade på svenska orter.
Man bör här göra skillnad på verksamheter som kan flyttas till
annan ort där tillgängligheten och åtkomligheten är bättre och
verksamheter som inte kan flyttas. I båda fallen är det naturligtvis
problematiskt för de orter som drabbas. De kan drabbas antingen
genom att företagen kan komma att välja att omlokalisera eller
genom att konkurrenskraften för företagen försämras. Ferguson och
Forslids analys visar att det är de humankapitalintensiva branscherna
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som är mest beroende av flyget för att exempelvis resa till kundmöten. Inom landet kan därför konkurrenskraften försämras för
företag inom dessa branscher som inte är lokaliserade i storstadsregionerna, där tillgängligheten är god. För svenska företags konkurrenskraft internationellt kan konkurrenskraften komma att
påverkas om tillgängligheten med internationellt flyg försämras.
Sveriges internationella konkurrenskraft för företag beror dock på
många faktorer, varav en skatt på flygresor har en förhållandevis liten
påverkan. Dessutom förväntas antalet flygresor, särskilt utrikes, att
öka oavsett om en skatt införs eller inte. Tillgängligheten bör därför
inte bli sämre än den är i dag.
Turism är en annan bransch där konkurrensförhållanden inom
landet kan förändras. Eftersom priset på flygresor kommer att
påverkas av en skatt, kommer det även att bli dyrare att ta sig till de
orter som med fördel nås med flyg. Samtidigt kan inrikesturismen
öka till följd av att utrikesresorna minskar.
I tabell 11.11 anges antalet företag i researrangörsbranschen. En
konkurrensnackdel kan uppkomma för företag som i huvudsak
arrangerar resor som omfattas av den högsta föreslagna skattenivån
på 430 kronor, jämfört med företag som arrangerar resor till länder
som omfattas av de lägre skattenivåerna. Samma förhållande gäller
mellan företag som i huvudsak arrangerar resor inom Sverige jämfört med företag som i huvudsak arrangerar resor inom Europa.
Turistbranschen påverkas oberoende av var de enskilda företagen
är lokaliserade, eftersom efterfrågan på resor troligtvis kommer att
minska till följd av införandet av en skatt på flygresor, jämfört med
om ingen skatt på flygresor skulle införas. Denna effekt kan i viss
mån uppvägas av att inrikes efterfrågan kan öka genom att färre
resenärer flyger utrikes. Samtidigt är det sannolikt att inkommande
turism från andra länder än Sverige minskar till följd av en skatt.
För företag där lokaliseringsvalet är beroende av närhet till flyget
kan omlokaliseringar bli ett alternativ. Här är det möjligt att
mindre företag, som är starkare knutna till sin personal, har svårare
att omlokalisera företaget än stora företag som relativt sett lättare
kan ersätta den personal som väljer att inte flytta med vid en omlokalisering.
Import- och exportintensiva verksamheter är beroende av goda
kommunikationer. Införandet av en skatt på flygresor bör inte
påverka lokaliseringsbesluten för företag som i huvudsak importe-
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rar eller exporterar varor eftersom skatten inte tas ut för frakt.
Företag som huvudsakligen importerar eller exporterar tjänster har
däremot ett stort behov av tillgänglighet till flyget. Dessa företag
kommer därför att påverkas av införandet av en skatt på flygresor.
Många import- och exportintensiva företag är dock beroende av
både transporter av varor och humankapital. Ett exempel på företagskluster som har särskild nytta av flyget är de företag som ingår i
det som kallas för ”Paper Province” i Värmland. Klustret består av
företag verksamma inom skoglig bioekonomi. På grund av beroendet
av närheten till naturresursen skog, är det inte möjligt för företagen
att flytta sin verksamhet om tillgängligheten försämras. För många
företag inom klustret är tillgången till flyg viktig. Det syns redan i
dag då klustret har ett samarbete med flygplatsen i Karlstad, dels
gällande sponsring av flygplatsen, dels genom att biomassa används
till produktion av biojet som kan tankas på flygplatsen i Karlstad.
Det här är inte ett unikt och isolerat exempel utan flera andra
regionala flygplatser är naturligtvis viktiga för orterna som de skapar
en tillgänglighet och åtkomst för.
Eventuella konsekvenser för Sveriges konkurrenskraft gentemot
andra länder i Europa och internationellt är naturligtvis också av
stort intresse. Lokalisering av företag på internationell nivå beror
på en rad faktorer, där skatter ingår. Med tanke på skattens storlek,
som för de flesta resor uppgår till 80 kronor per avresande passagerare, är det osannolikt att det medför någon utflyttning av företag
eller att det i framtiden hindrar företag från att etablera sig på den
svenska marknaden.
Det undantag som kan identifieras är just flygbranschen. Den
svenska exportstrategin innebär bland annat ett arbete för att få fler
internationella direktlinjer med flyg från svenska flygplatser. Ett
sådant mål försvåras av införandet av en skatt på flygresor eftersom
flygföretag då i stället kan välja att lägga sina direktlinjer från
länder med geografisk närhet till Sverige, exempelvis Danmark.

11.9

Konsekvenser för sysselsättningen

Som redan beskrivits skapar flyget ekonomisk aktivitet genom att
företag får tillgång till större marknader tack vare förbättrad tillgänglighet. Ekonomisk aktivitet innefattar arbetstillfällen och vid
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en förändring i tillgängligheten kan en förändring även i sysselsättningen förväntas. Som beskrivits ovan beräknas flygskatten resultera i färre resenärer med flyg jämfört om skatten inte införs. En
minskning av antalet avresande passagerare kan förväntas reducera
efterfrågan på arbetskraft från företag i flygsektorn och därmed
kan sysselsättningen förväntas minska i just den sektorn.
Jämfört med alternativet att inte införa en flygskatt kan en
minskad sysselsättning förväntas även för företag som är belägna i
närheten av flygplatser. Till exempel har Jan Brueckner16 visat på en
elasticitet mellan passagerarkvantiteter och sysselsättning inom
tjänstesektorn om 0,1, vilket innebär att en förändring av antalet
passagerare med 10 procent resulterar i en procents förändring i
sysselsättning. Elasticiteten gäller för storstadsområden, med tillgång
till flygplats. Studien är genomförd i Förenta staterna. Svenska
studier saknas, men effektsambandet kan ändå antas gälla generellt
för Sverige vad gäller riktning, men kanske inte för storlek. Eftersom Brueckner i sin studie skattar sambandet mellan tillgång till
flyg och storstäder är det möjligt att jämförelsen inte kan göras fullt
ut för mindre städer i Sverige. Vidare är priskänsligheten sannolikt
lägre för de orter som helt eller delvis saknar alternativa trafikslag
och därmed skulle sysselsättningseffekten för dessa orter kunna
vara begränsad. Cirka 2,6 miljoner sysselsatta i Sverige kan inkluderas i tjänstesektorn (eller 53 procent av det totala antalet sysselsatta
i Sverige). Det saknas statistik för en bättre uppdelning geografiskt,
varför det inte är möjligt att avgöra vilka arbetsställen som ligger
nära flygplatser och heller inte hur många arbetstillfällen som
direkt påverkas av en skatt på flygresor. Däremot har SCB statistik
för antal sysselsatta i storstadsregioner. Drygt 40 procent av alla
sysselsatta finns i storstadsregioner. Alla anställda i tjänstesektorn i
storstadsregionerna kommer sannolikt inte att påverkas av att en
skatt på flygresor införs.
Även om en flygskatt kan förväntas ha en negativ effekt på
sysselsättningen i flygsektorn eller i områden, regioner och städer
med flygplats finns det faktorer som talar för att sysselsättningseffekten i ekonomin i sin helhet av ett införande av en flygskatt kan
bli begränsad. Dels förväntas flygskatten endast reducera det totala
16

Jan Brueckner (2003) Airline Traffic and Urban Economic Development, Urban Studies,
Vol. 40, No. 8, 1455–146.
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antalet resenärer med 2–3 procent (se avsnitt 11.3), dels finns det
andra motverkande effekter. Två tredjedelar av flygresenärerna i
inrikestrafiken (se avsnitt 11.3) förväntas fortfarande resa, men
med andra trafikslag. Detta ökar sannolikt efterfrågan på arbetskraft och därmed sysselsättningen inom sektorer för dessa alternativa resesätt.
Det är även möjligt att en minskad efterfrågan på utrikesresor
omsätts i en ökad inrikes efterfrågan och konsumtion. Denna
ökade konsumtion i Sverige behöver inte gå till inrikes semestrar
men det faktum att färre väljer att resa utrikes resulterar sannolikt i
att de konsumerar mer i Sverige. Den förväntade konsumtionsökningen kan dock till viss del motverkas av en minskad utrikes
efterfrågan på svenska tjänster och turism i Sverige. Enligt Eurostat
spenderar svenska turister mer utomlands än vad utrikes turister
spenderar i Sverige.17 Det tyder på att resultatet kan bli en nettoökning i inrikes efterfrågan. Det föreligger dock en möjlighet att
nettoökningen blir tillräckligt stor för att motverka de negativa
effekter på sysselsättningen som en skatt på flygresor kan ha, varvid
den totala effekten på sysselsättningen skulle kunna bli positiv.
Vad gäller omfördelningen av konsumtion och arbetstillfällen
mellan sektorer finner Brueckner ingen effekt på sysselsättningen i
andra sektorer, såsom tillverknings- eller handelssektorn i de storstäder som studeras. Däremot finner Thiessen med flera18 i en studie
av den tyska flygskattens effekter på sysselsättningen att arbetstillfällen snarare flyttar mellan sektorer än att de helt försvinner. Att
arbetstillfällen flyttar mellan sektorer skulle även kunna innebära att
arbetstillfällen flyttar mellan regioner. Sådana effekter kan normalt
sett förväntas uppkomma på lite längre sikt, men studien av Thiessen
med flera är gjord endast två år efter införandet av flygskatten i
Tyskland. Resultatet från Thiessen med flera pekar således mot att
en sådan omställning har gått relativt snabbt i Tyskland.
Sammanfattningsvis kan sägas att en flygskatt skulle kunna leda
till negativa konsekvenser för företag och sysselsättningen inom
flygbranschen samt för områden och städer med flygplats jämfört
17

Se Eurostats hemsida:
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Travel_receipts_and
expenditure_in_balance_of_payments,_2010%E2%80%9314_YB16.png
18
Thiessen, F., Haucke, A. och Wosnitza, A. (2013). Auswirkungen der Luftverkehrsteuer
auf die Entwicklung des Luftverkehrs in Deutschland.
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med om en flygskatt inte införs. Vad gäller sysselsättningen i ekonomin i sin helhet finns dock en rad motverkande faktorer och
effekterna på sysselsättningen i ekonomin i sin helhet är därmed
inte entydigt negativa.
Vid en jämförelse med dagens situation förväntas antalet avresande passagerare öka oavsett om en flygskatt införs eller inte (se
diagrammen 11.1 och 11.2). Därför bedöms även sysselsättningen
både inom turistnäringen och inom flygbranschen öka jämfört med
i dag även med ett införande av en flygskatt.

11.10 Konsekvenser för flygplatser
Statliga och icke statliga flygplatser skiljer sig åt i fråga om antal
avresande resenärer. De statliga flygplatserna har typiskt sett fler
resenärer än de icke statliga. Antal avresande passagerare för statliga
respektive icke statliga flygplatser presenteras i diagram 11.3 för
perioden 2005–2015. Utöver att statliga och icke statliga flygplatser
skiljer sig markant i antalet avresande passagerare ser trenderna i
antalet avresande passagerare mycket olika ut. Antalet avresande
passagerare i både inrikes- och utrikestrafiken har ökat på de statliga
flygplatserna de senaste åren. För de icke statliga flygplatserna är
trenden den motsatta.
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En annan väsentlig skillnad mellan statliga och icke statliga flygplatser är vilka regioner de har som upptagningsområde. De statliga
flygplatserna innefattar i stor utsträckning flygplatser som har
Sveriges storstadsområden som upptagningsområden. De statliga
flygplatser som inte är lokaliserade i storstadsområden är lokaliserade i andra tätorter. Icke statliga flygplatser har å andra sidan upptagningsområden som till större del innefattar landsbygd och
mindre tätbebyggda områden.
Om införandet av en skatt på flygresor innebär ett minskat antal
flygningar kan detta få större konsekvenser för de icke statliga flygplatserna än de statliga. Det rör sig då om en skillnad i storlek på
flygplatserna där flygplatser som i dagsläget har många avgångar
per dag, och därmed kan klara en minskning i antalet avgångar,
skulle stå sig bättre än små flygplatser som i dagsläget har få avgångar. Effekten för tillgängligheten är således troligen inte linjär
med avseende på antalet avgångar. Tillgänglighetsförändringen är
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med stor sannolikhet större för flygplatser med ett redan litet antal
avgångar, än för flygplatser med ett stort antal avgångar.
Statliga och icke statliga flygplatser skiljer sig även i andra avseenden. Skavsta och Västerås är två exempel på icke statliga flygplatser som till största delen trafikeras av så kallade lågprisbolag.
En skatt på flygresor kommer att ha större effekt på pris, i procentuella termer, på biljetter från lågprisbolagen. Efterfrågan på dessa
resor kommer sannolikt att minska mer än för resor från andra
flygföretag. Eftersom några icke statliga flygplatser domineras av
just lågprisbolag kan dessa påverkas mer än andra flygplatser av att
en skatt på flygresor införs.
Lågprisbolagen flyger inte sällan från mer perifert belägna flygplatser, en nackdel för resenären som ofta vägs upp av ett lägre
biljettpris. Vid en relativprisförändring försämras konkurrensfördelen vilket skulle kunna leda till att flygföretagen vill byta till mer
attraktiva flygplatser i andra länder som inte omfattas av skatten. I
Norge slutade ett lågprisbolag att flyga från Rygge flygplats när en
flygskatt på 80 norska kronor19 infördes. Det skäl som uppgavs var
just flygskatten. Det är svårt att förutsäga hur flygföretagen kommer att bete sig i Sverige, men det är åtminstone möjligt att lågprisbolagen helt och hållet väljer bort den svenska marknaden och
flyttar sin verksamhet till ett annat land med andra förutsättningar.
Det kan i så fall lämna utrymme för andra operatörer att etablera
sig eller växa.
En annan viktig aspekt med avseende på relativprisförändringar
rör de flygplatser som är förlagda nära Sveriges gränser till andra
länder, där det finns alternativ i form av utländska flygplatser. Vid
införandet av en skatt på flygresor blir det relativt billigare att
avresa från en flygplats som inte omfattas av skatten varför resenärer i större utsträckning än i dag kan förväntas välja att resa från
sådana flygplatser. En viss om än liten sådan effekt kan förväntas
för flygplatser i Skåne (Malmö och Ängelholm) som har nära till
Köpenhamn. Det kan även tänkas ske en liknande överflyttning
från flygplatser i Värmland som ligger nära Norge. Norge har dock
infört en flygskatt för flygresor som innebär att incitamenten till
19
På norska inrikesresor tillkommer en mervärdesskatt om 10 procent, se ”Stortingets vedtak om merverdiavgift § 4”. Utrikesresor från Norge beläggs inte med mervärdesskatt, se ”
merverdiavgiftsloven § 6-28”.
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överflyttning blir mindre, särskilt på kortare resor där utredningens
förslag till skattenivå ligger nära Norges flygskatt. För långväga resor
kan dock överflyttning ske. Det finns studier av överflyttning till
flygplatser i andra länder både från Österrike och från Tyskland, som
beskrivits i kapitel 6. Ingen av dessa två studier har dock funnit
någon märkbar effekt för gränsnära flygplatser.
11.10.1 Konsekvenser för Öresundsområdet
För flygresenärer i Skåne leder en skatt på flygresor i Sverige till ett
ökat incitament att resa från Danmark, som inte har en skatt på
flygresor. Hur stor en sådan effekt kan bli är svårt att förutsäga,
men det faktum att skatten i de flesta fall motsvarar i genomsnitt
40 kronor per flygning i en tur och returresa ger en fingervisning
om hur omfattande anpassningarna kan bli. För de längsta resorna
(över 6 000 kilometer) är motsvarande belopp för en tur och returresa 215 kronor. Redan i dagsläget sker en betydande del av svenska
resenärers utrikes resor från Danmark. Enligt Örestat skedde år
2010 1,6 miljoner resor av svenskar från Kastrups flygplats.20 Det
gjorde Kastrup till den näst vanligaste flygplatsen för svenska
utrikesresenärer år 2010, efter Stockholm/Arlanda. Att svenska
resenärers resande redan sker i så stor utsträckning från Danmark
kan tyda på att Malmö/Sturup och Köpenhamns flygplats Kastrup
inte är konkurrerande, utan kompletterande flygplatser.
Samtidigt finns en konkurrenssituation och då särskilt för vissa inrikeslinjer. En skatt på flygresor kommer därför sannolikt medföra att
fler resenärer väljer att flyga från Kastrup i stället för Malmö/Sturup.
Hur stor denna effekt kan bli har dock utredningen inte kunnat
bedöma. Incitamenten till överflyttning kan tydliggöras genom en
illustration av hur stor skatt som behöver betalas beroende på vilken
flygplats som väljs. Givet att en resa sker tur och retur behöver en
resenär som väljer att flyga från Malmö/Sturup till Stockholm/Arlanda betala 80 kronor per resväg, till vilket tillkommer
mervärdesskatt om 6 procent. Den totala skattebördan för resenären, givet att hela skatten övervältras på denne, blir då cirka
20

Se Örestats hemsida:
www.orestat.se/sites/all/files/ladda_hem_kapitlet_kopenhamns_flygplats.pdf
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170 kronor (2 x 80 kronor x 6 procent mervärdesskatt). Motsvarande skattebörda för en resenär som väljer att flyga från Kastrup
är 80 kronor i skatt för hemresan, som innebär en avresa från en
flygplats i Sverige. Det skiljer således 90 kronor mellan de två alternativen. Utredningen bedömer det som osannolikt att denna extra
kostnad kommer att ha någon större effekt på valet av avreseflygplats.
11.10.2 Konsekvenser för flygplatser i glesbygd
Funktionsmålet inom transportpolitiken, att transportsystemet ska
ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet, kan eventuellt
påverkas av skatten. Transportstyrelsen tar årligen fram en rapport
som beskriver flygets tillgänglighet och åtkomlighet. Båda måtten
utgår från tidtabeller. Tillgänglighet mäts som tiden man kan vistas
på en destinationsort över dagen om man reser med flyg. Åtkomligheten för en ort beskriver hur länge man kan vistas på orten med
resa från annan ort. Både tillgänglighet och åtkomlighet anses bättre
ju längre vistelsen kan vara. Vid införandet av en skatt på flygresor
kommer passagerarunderlaget att minska, vilket på sikt kan leda till
ett minskat antal avgångar. I det fallet kommer både tillgängligheten
och åtkomligheten att minska.
Införandet av en skatt på flygresor kan således innebära att
funktionsmålet inom transportpolitiken påverkas negativt eftersom
tillgängligheten i landet troligtvis försämras.
Dessa effekter kommer dock att motverkas genom att vissa flyglinjer har upphandlats. I avsnitt 5.5 beskrivs de flyglinjer som i dag
(fram till år 2019 under nuvarande avtal) upphandlas av Trafikverket.
Dessa är:
 Pajala – Luleå
 Hemavan – Vilhelmina – Stockholm/Arlanda
 Lycksele – Stockholm/Arlanda
 Östersund – Umeå
 Torsby – Hagfors – Stockholm/Arlanda
 Sveg – Stockholm/Arlanda
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Även om antalet passagerare kan komma att minska på dessa
flyglinjer kommer flyglinjerna att finnas kvar, åtminstone till dess att
nuvarande trafikavtal upphör. Statligt driftbidrag utbetalades år 2015
till flygplatserna i Arvidsjaur, Gällivare, Hagfors, Hemavan–Tärnaby,
Lycksele, Sveg, Torsby, Pajala och Vilhelmina.
Att flyglinjer kommer att upphandlas i framtiden finns det inga
garantier för, de kan bli både fler och färre. Om trenden som visas i
diagram 11.3 är ihållande, det vill säga att antalet avresande passagerare på de icke statliga flygplatserna fortsätter att minska, riskerar fler icke statliga flygplatser att bli olönsamma. Om det samtidigt finns en ambition att behålla mindre flygplatser runt om i
Sverige kan offentligt stöd vara nödvändigt. Utredningen bedömer
dock att införandet av en skatt på flygresor inte bör påverka vilka
linjer som upphandlas eller vilka flygplatser som erhåller statligt
bidrag i framtiden.
Resenärer som reser från eller till flygplatser i glesbygd kan sägas
drabbas något mer av den föreslagna skatten, då dessa till skillnad
från andra resenärer ofta inte har någon möjlighet att välja andra
färdmedel och därför inte kan ändra sitt beteende till följd av
skatten.
De flygplatser som antingen erhåller statligt bidrag eller har upphandlade flyglinjer har alla gemensamt att de har ett litet passagerarunderlag, även om passagerarunderlaget är frikopplat från möjligheterna att erhålla statligt bidrag. Dessutom ligger alla dessa berörda
flygplatser i ett geografiskt läge som innebär att tillgängligheten till
andra trafikslag är liten. Det är därför troligt att de elasticiteter som
används för att beräkna passagerarförändringar ovan är för höga för
de resenärer som trafikerar just dessa flygplatser. Det finns flygplatser som har ett lågt antal avresande passagerare men som i dagsläget inte har upphandlade flyglinjer. Ett exempel är flygplatsen i
Mora. År 2015 flög strax över 2 000 resenärer från flygplatsen i
Mora. Resenärer från Mora har tillgång till tåg, det finns alltså alternativ. Om den resenärsförändring som presenteras ovan gäller för
flygplatsen i Mora innebär det att antalet resenärer beräknas minska
med cirka 100 personer när skatten införs. Utslaget per avgång blir
effekten försumbar. Att flyg skulle ställas in från flygplatsen i Mora
är möjligt, baserat på det låga antalet avresande passagerare. Att
flyget skulle ställas in på grund av den föreslagna skatten är dock
osannolikt. Det pågår i dagsläget arbete för att upphandla flygtrafik
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från flygplatsen i Mora till Stockholm/Arlanda. Samma resonemang gäller för flygplatsen i Borlänge som liknar flygplatsen i
Mora, både vad gäller geografiskt läge och antalet avresande passagerare. Både flygplatsen i Mora och flygplatsen i Borlänge erhåller
bidrag genom länsplanen.
Ett exempel på en ort som saknar alternativ till flyg är Kiruna.
Från flygplatsen i Kiruna reste cirka 125 000 passagerare inrikes år
2015. Med tanke på Kirunas geografiska läge och avsaknaden av
alternativa färdmedel för resenärerna är det inte sannolikt att de
elasticiteter som använts ovan gäller för dessa resenärer. De resenärsförändringar som beräknats ovan skulle innebära en minskning
i antalet avresande passagerare från flygplatsen i Kiruna med ungefär 5 000 personer per år i inrikestrafiken. Dagligen finns mellan två
och tre avgångar från flygplatsen i Kiruna till Stockholm/Arlanda.
Det innebär att, om elasticiteterna som används ovan gäller även
för resenärer som reser från Kiruna, antalet passagerare per avgång
kan beräknas minska med ungefär sex till sju personer. Om, vilket
är troligt, elasticiteterna som anges ovan överskattar förändringen
för Kiruna blir effekten mindre. Att trafik från och till flygplatsen i
Kiruna i framtiden skulle behöva upphandlas är inte troligt med
avseende på det passagerarunderlag som finns i dag. Att den skatt
som här föreslås skulle ha någon inverkan på att trafik behöver
upphandlas, eller behovet av driftstöd för flygplatsen i Kiruna är
inte sannolikt.
Det finns ytterligare andra regionala flygplatser i glesbygden
som har mindre volymer inrikestrafik. Flygplatserna i Jönköping
och Örebro har båda relativt få avresande inrikes passagerare. Både
Jönköping och Örebro har däremot ett större antal avresande
utrikes passagerare. Det geografiska läget för både Jönköping och
Örebro innebär att resenärer kan nå Sveriges tre storstadsregioner
relativt snabbt och enkelt med tåg.
En flygplats med ett geografiskt läge som till viss del utesluter
andra trafikslag som alternativ till flygresor och samtidigt har ett lågt
antal avresande passagerare är flygplatsen i Kramfors. Kramfors, som
ligget i Västernorrlands län, har däremot relativt nära till flygplatserna i Sundsvall och Örnsköldsvik. Det finns således alternativ
till att flyga från Kramfors. Under år 2015 reste cirka 7 000 personer
från flygplatsen i Kramfors med inrikestrafik. Givet de elasticiteter
som använts för beräkningar ovan resulterar den föreslagna skatten
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i en minskning med cirka 350 personer per år från flygplatsen i
Kramfors. Givet att reduktioner fördelas jämnt över alla avgångar
är det osannolikt att skatten leder till nedläggning av flyglinjer.
Flygplatsen i Gällivare erhåller statligt bidrag. Det finns däremot
ingen upphandlad flyglinje. Antalet avresande passagerare från flygplatsen i Gällivare var år 2015 cirka 18 000 personer. Givet att de
elasticiteter som använts i beräkningarna ovan gäller även för resenärer från flygplatsen i Gällivare beräknas den föreslagna skatten
resultera i ett minskat antal passagerare med 720 personer per år.
Det är sannolikt en stor överskattning med tanke på att det saknas
alternativa trafikslag för att genomföra resor till och från Gällivare,
på de sträckor som trafikeras med flyg. Det är osannolikt att det
minskade passagerarunderlaget kommer att resultera i att det blir
olönsamt att bedriva flygtrafik till och från flygplatsen i Gällivare.
Sammanfattningsvis kan sägas att effekterna av ett införande av
en skatt på flygresor sannolikt är begränsade, men ändå inte helt
obetydliga, för flygplatser i glesbygd. Det är särskilt tydligt för de
flygplatser som i dag har upphandlad trafik. Vid införandet av en
skatt på flygresor kommer kostnaden för upphandling att öka, givet
att samma mängd flyglinjer och flygstolar upphandlas även i framtiden.

11.11 Konsekvenser för regional utveckling
Införandet av en skatt på flygresor innebär att funktionsmålet inom
transportpolitiken kan påverkas negativt eftersom tillgängligheten i
landet riskerar att försämras. Detta har delvis beskrivits ovan men
beskrivs här i ett regionalt/lokalt tillgänglighetsperspektiv. I och med
att utrikesflyget förväntas öka oavsett om en skatt införs eller inte,
ger skatten inga försämringar i tillgänglighet till utrikes destinationer, snarare blir effekten att den positiva tillgänglighetsförändringen går långsammare.
Om priset på flygbiljetter ökar bedöms det leda till färre flygresor. I vissa fall byts dessa resor ut mot alternativa trafikslag men
det innebär sannolikt också ett minskat resande. Dessa konsekvenser ligger allmänt sett i linje med syftet med skatten. Konsekvenserna kan genomsnittligt och grovt sett kvantifieras på det sätt som
framgått ovan, men det ger ingen fullständig bild av förändringen.
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Den empiri och de metoder som använts ovan räcker inte för att
säkert bedöma vilka effekter en flygskatt kan få på regional och
lokal nivå. Till exempel kan beroendet av flyget för turistverksamheten i Norrlands inland vara mycket högre jämfört med sportevenemang i Stockholm. Vidare har det inte varit möjligt att kvantifiera sysselsättningseffekterna på lokal och regional nivå – små
effekter på nationell nivå utesluter inte stora effekter på lokal eller
regional nivå. Eftersom det saknas statistik för en bättre uppdelning av arbetsställen geografiskt, är det inte möjligt att avgöra vilka
arbetsställen som ligger nära flygplatser och heller inte hur många
arbetstillfällen som direkt kan påverkas. Inom landet kan därför
konkurrenskraften försämras för företag som inte är belägna i
storstadsregionerna. Man bör även göra skillnad på verksamheter
som kan flyttas till annan ort där tillgängligheten och åtkomligheten är bättre och på verksamheter som inte kan flyttas. I båda
fallen är det naturligtvis problematiskt för de orter som drabbas.
Som ovan beskrivits är det humankapitalintensiva branscher som är
mest beroende av flyget för att exempelvis resa till kundmöten.
Storleken på de negativa effekterna på lokal nivå bedöms vara
beroende av möjligheterna att behålla antalet avgångar per dag.
Effekten för tillgängligheten är troligen inte linjär med avseende på
antalet avgångar, där tillgänglighetsförändringen med stor sannolikhet är större för flygplatser med ett redan lågt antal avgångar, än
för flygplatser med ett stort antal avgångar. Risken för kännbara
negativa effekter på regional och lokal nivå återfinns troligen i
första hand på mindre flygplatser i Norrlands inland och i annan
glesbygd. När antalet passagerare minskar, finns det också en risk
för att antalet avgångar minskar. Denna risk bedöms vara större för
små flygplatser, vilket i förlängningen riskerar att minska både tillgängligheten och åtkomligheten, såvida inte upphandling av flyglinjer kommer att hantera detta.
På kort sikt kan noteras att även om antalet passagerare kan
komma att minska på dessa flyglinjer, kommer flyglinjerna själva att
finnas kvar som i dag, åtminstone fram till nuvarande trafikavtal upphör. Statligt driftbidrag utbetalades år 2015 till Arvidsjaur, Gällivare,
Hagfors, Hemavan–Tärnaby, Lycksele, Sveg, Torsby, Pajala och
Vilhelmina. Flygföretagen kan då förväntas fortsätta att flyga men
med en lägre kabinfaktor, det vill säga med färre passagerare per
avgång eller med mindre flygplan.
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Som beskrivits ovan är flyget särskilt viktigt för vissa aktörer. Som
exempel har redan i avsnitt 11.8 nämnts företagsklustret ”Paper
Province” i Värmland. De företag som ingår i klustret arbetar
huvudsakligen med skoglig bioekonomi och lokaliseringsbeslutet av
företagen får antas bero på närheten till den naturresurs – skogen –
som är central för verksamheten. Vid en försämring av tillgängligheten är det sannolikt att det inte finns några möjligheter för dessa
och andra liknande företag i mer glest befolkade områden i Sverige,
att omlokalisera sin verksamhet.
Dessvärre saknas statistiskt underlag för att kunna göra en mer
precis analys av vilka effekter den föreslagna skatten kan förväntas
få för Sveriges regionala utveckling.
Flyget ger ett begränsat bidrag till regionförstoring och regionintegrering, det vill säga att en bättre matchning på arbetsmarknaden möjliggörs genom den tillgänglighet som flyget bidrar till.
Detta är sannolikt viktigt inom områden där det krävs specialiserad
expertkompetens som kräver rekrytering över stora geografiska
områden. På grund av att det saknas statistiskt underlag har utredningen inte kunnat klargöra i vilken utsträckning den föreslagna
skatten får konsekvenser för detta. Det är dock osannolikt att den
ytterligare kostnad som skatten medför för att flyga in sådan
kompetens skulle vara avgörande för beslutet att använda den expertkompetensen som efterfrågas.

11.12 Offentligfinansiella konsekvenser
Ett införande av en skatt på flygresor kommer att ha effekter på de
offentliga finanserna på flera sätt. Staten får genom skatt in mer
pengar till statskassan, men det finns även effekter rörande mervärdesskatt (6 procent på inrikesflyg) och underlaget för bolagsskatt. De utökade skatteintäkterna kommer från att skatt tas ut för
avresande passagerare. Beräkningarna utgår från statistik från år
2015, där barn under två år och transferpassagerare har räknats
bort. Dessutom ingår inte de passagerare som enligt ovan beräknats
avstå från att flyga.
Mervärdesskatteeffekten är tvådelad, dels ökar mervärdesskatteuttaget med motsvarande 6 procent av den del av skatten som läggs
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till biljettpriset (för inrikes privatresenärer), dels minskar mervärdesskatteuttaget i och med att antalet sålda biljetter minskar.
Uttaget av bolagsskatt kommer också att förändras. Genom att
skatten utgör en ytterligare kostnad som kommer att påverka företagens vinst påverkas basen för bolagsskatten (för tjänsteresor).
Dessutom kommer, i de fall när inte hela skatten läggs till biljettpriset, flygföretagens vinst att påverkas. Effekterna av en skatt på
flygresor på de offentliga finanserna sammanfattas i tabell 11.12.

Källa: Utredningens egna beräkningar.

De olika posterna i tabell 11.12 är beroende av hur mycket av
skatten som vältras över på biljettpriset. Ju mindre som vältras
över, desto mindre påverkas efterfrågan och därför blir skatteuttaget större. Det utökade uttaget av mervärdesskatt sjunker ju
mindre av skatten som läggs till biljettpriset eftersom mervärdesslatten tas ut på det utökade biljettpriset. Bortfallet av mervärdesskatt minskar ju mindre del av skatten som läggs till biljettpriset
eftersom efterfrågan på flygresor påverkas i mindre utsträckning.
Ungefär en fjärdedel av intäkterna – brutto och netto – härrör
från inrikes resor. Förändringarna i mervärdesskatt härrör endast
från inrikes resor, eftersom utrikes flygresor inte beläggs med mervärdesskatt. Om man endast tar hänsyn till inrikes resor blir bruttoeffekten mellan 512 (vid 100 procents övervältring av skatten) och
516 miljoner kronor (vid 75 procents övervältring av skatten),
medan nettoeffekten hamnar mellan 456 (vid 75 procents övervältring) och 467 miljoner kronor (vid 100 procents övervältring).
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Utöver det kan det tillkomma kostnader för Transportstyrelsen
om myndighetsavgiften avskaffas. Avskaffandet av myndighetsavgiften skulle leda till ett bortfall med ungefär 120 miljoner kronor.
Dessutom kan Trafikverket få ökade kostnader för den trafik som
upphandlas i dag, om kompensationen till operatörerna behöver
höjas för att svara upp mot den nya kostnadsnivån. En skatt på flygresor kommer även att innebära ökade kostnader för Skatteverket.
Beräkningar av ökade kostnader för både Skatteverket och Trafikverket återfinns i avsnitt 11.12.2.
11.12.1 Konsekvenser för Skatteverket och domstolarna
Skatteverket föreslås bli beskattningsmyndighet för samtliga flygföretag som är skattskyldiga, vilka enligt Transportstyrelsen beräknas
vara omkring 250 företag. Skatteverket behöver initialt utforma
administrativa rutiner, utveckla IT-system och ta fram informationsmaterial till företag etcetera. Skatteverket har beräknat att dessa
initiala kostnader kommer att uppgå till 1,3 miljoner kronor. Vidare
har Skatteverket beräknat att de löpande kostnaderna för handläggningen av inkommande deklarationer, kontroller, IT-förvaltning
med mera kommer att uppgå till 1,2 miljoner kronor per år om
lagen om skatt på flygresor införs. Skatteverkets initiala kostnader
bedöms därför uppgå till totalt 1,3 miljoner kronor och de löpande
kostnaderna till 1,2 miljoner kronor per år.
Vidare kommer förslaget att innebära ökade kostnader för domstolarna då beslut enligt lagen kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol genom överklagandebestämmelserna i skatteförfarandelagen. Det finns en tendens att de rättsliga processerna ökar
i samband med att nya regler införs. Detta får konsekvenser för
Förvaltningsrätten i Falun och Kammarrätten i Sundsvall i form av
ökad arbetsbelastning och därmed merkostnader. Någon större
mängd mål kan dock inte förväntas, varför dessa bör kunna hanteras inom respektive myndighets ordinarie verksamhet. Utredningen bedömer att de merkostnader som införandet av lagen om
skatt på flygresor medför för domstolarna ryms inom ramen för
respektive befintligt anslag.
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11.12.2 Administrativa och andra kostnader för berörda
myndigheter
Utöver Skatteverket finns även andra myndigheter som kan komma
att beröras av att en skatt på flygresor införs. Trafikverket, som i
dagsläget upphandlar vissa flyglinjer och allokerar driftbidrag till
icke statliga flygplatser kan behöva ytterligare resurser för denna
verksamhet. Vad gäller kostnaden för upphandling är det svårt att
säga med säkerhet hur den kommer att förändras. Genom vissa
antaganden kan dock ett intervall härledas. Upphandlingen av flygstolar sker i dagsläget till cirka 70 miljoner kronor per år.21 Antalet
passagerare som reser på de upphandlande linjerna varierar från år
till år men enligt Trafikverket rör det sig om ett genomsnitt på
150 000 passagerare per år, totalt för alla upphandlade flyglinjer. Det
totala antalet upphandlade flygstolar var 219 000 per år för den nuvarande upphandlingsperioden. Givet att passagerarunderlaget på de
upphandlade flyglinjerna inte skulle förändras om en flygskatt införs och att Trafikverket även i nästa period upphandlar lika många
flygstolar, bör de totala ytterligare kostnaderna till följd av den
föreslagna skatten för upphandlingen ligga mellan 12 miljoner och
17 miljoner kronor per år. Den lägre summan beräknas genom att
multiplicera den föreslagna skatten för inrikesresor, 80 kronor,
med antalet förväntade passagerare på de upphandlade flyglinjerna,
150 000. Den högre summan erhålls genom att multiplicera den
föreslagna skatten för inrikes resor med antalet upphandlade flygstolar, 219 000. Det är därtill möjligt att företagen i sina anbud lägger
till en riskpremie för att ta höjd för eventuellt minskande passagerarunderlag. Det är dessutom möjligt att kostnaderna till följd av en
ökad osäkerhet i det framtida passagerarunderlaget på grund av den
föreslagna skatten resulterar i att operatörerna på de upphandlade
flyglinjerna tar höjd genom en ökad riskpremie, vilket kan medföra
ytterligare kostnader. Utredningen har dock ingen möjlighet att på
förhand bedöma storleken av dessa.
Luftfartsverket kan komma att påverkas av en skatt på flygresor.
Luftfartsverket ansvarar bland annat för uttaget av undervägsavgift
för flygtrafiktjänster (även kallad en route avgift). Undervägsavgiften
21

Se Trafikverkets hemsida:
www.trafikverket.se/om-oss/pressrum/pressmeddelanden/lansvisa-pressmeddelande/varmland/
2015/2015-01/trafikverkets-flygupphandling-ar-genomford2/
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betalas av alla flygoperatörer som flyger i ett luftrum där Sverige
bedriver flygtrafiktjänst. Om skatten leder till färre antal rörelser,
eller till andra val av flygplan, kan detta avgiftsuttag påverkas negativt
jämfört med om en skatt inte hade införts. Det ska dock noteras att
en majoritet av operatörerna som betalar undervägsavgift vare sig
landar eller lyfter från flygplatser i Sverige, utan passerar endast det
svenska luftrummet. Dessa rörelser kommer inte att påverkas av den
föreslagna skatten och det är därför inte sannolikt att konsekvensen
för Luftfartsverket blir betydande.
För det fall myndighetsavgiften avskaffas påverkas även Transportstyrelsen. En utförlig beskrivning av konsekvenserna av myndighetsavgiftens avskaffande finns i kapitel 10.

11.13 Övriga konsekvenser
Utredningen har inte lämnat några förslag som har betydelse för den
kommunala självstyrelsen. Utredningens förslag innebär inte heller
några konsekvenser som har bärighet på de integrationspolitiska
målen. Förslagen bedöms vidare inte påverka brottsligheten eller det
brottsförebyggande arbetet. Enligt utredningens bedömning medför
förslagen i betänkandet inte heller några andra konsekvenser av det
slag som anges i 15 § kommittéförordningen (1998:1474) samt 6 och
7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning och som inte kommenteras på andra ställen i detta kapitel.
Förslaget till en lag om skatt på flygresor är utformad för att inte
stå i strid med EU:s regelverk om statligt stöd.
11.13.1 Konsekvenser för jämställdheten
Enligt Swedavias resvaneundersökning reser något färre kvinnor än
män med flyg. År 2015 var fördelningen 53 procent män och
47 procent kvinnor som reste till och från Stockholm/Arlanda,
52 procent män och 48 procent kvinnor som reste till och från
Göteborg/Landvetter och 51 procent män och 49 procent kvinnor
till och från Malmö/Sturup.
Förslaget bedöms inte påverka jämställdheten mellan kvinnor
och män i någon större utsträckning.
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12.1

Förslaget till lag om skatt på flygresor

Lagens tillämpningsområde
1§
I paragrafen anges att skatt ska betalas till staten. Lagen ska tillämpas
på kommersiella flygresor, det vill säga kommersiella transporter av
passagerare. Begreppet kommersiella flygresor definieras i 2 § 1.
Genom definitionen avgränsas lagens tillämpningsområde, se vidare
2 § med kommentar.
Eftersom lagen endast gäller för transport av passagerare faller
transport av post och gods samt luftfart som inte utför transporter,
så kallat bruksflyg (aerial work), utanför tillämpningsområdet.
Även skolflyg faller utanför lagens tillämpningsområde eftersom
sådant flyg inte får transportera passagerare mot ersättning.
Definitioner
2§
I paragrafen definieras vissa begrepp som förekommer i lagen.
Dessa begrepp används i lagen utan hänvisning till definitionsparagrafen.
Några vanliga uttryck som används i lagen definieras inte, till
exempel flygplan, flygning och passagerare. Då avses den allmänt
vedertagna innebörden av begreppen.
Av punkten 1 framgår att med kommersiella flygresor avses transport av passagerare i flygplan som inte sker för privat ändamål utom
transport i militärflyg, annan stats statsflyg, ambulansflyg, eftersöknings- och räddningsflyg, humanitärt flyg samt tull- och polisflyg.
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Vägledning för vilka flygresor som ska anses som kommersiella
enligt lagen har hämtats från lagen (1994:1776) om skatt på energi
och dess förarbeten. Gränsdragningen mellan kommersiellt flyg
och icke kommersiellt flyg, det vill säga flyg för privat ändamål,
behandlas närmare i avsnitt 9.3.
Transport av passagerare som inte sker för privat ändamål anses
som kommersiell oavsett om den utförs mot eller utan ersättning.
En resa som skulle ha utförts mot ersättning, men där passageraren
i fråga ändå reser gratis anses alltså som kommersiell. Det kan exempelvis vara fråga om en resa som utförs mot bonuspoäng eller ingår i
ett kontrakt mellan flygpersonal och flygföretag.
Genom definitionen utesluts transport av passagerare i militärflyg, annan stats statsflyg, ambulansflyg, eftersöknings- och räddningsflyg, humanitärt flyg, samt tull- och polisflyg från lagens
tillämpningsområde. Nedan förklaras vad som menas med transport
i de uppräknade flygen.
Med transport i militärflyg avses transport av passagerare i
flygplan för militärt ändamål som är direkt knutet till militär verksamhet. Det förekommer att försvarsmakten chartrar civila och
utländska militära flygplan för trupptransporter vid övningar och
internationella insatser. Även sådana transporter innefattas i
begreppet militärflyg. Däremot innefattas inte transport av passagerare för civila ändamål som utförs av militärt flygplan.
Med transport i annan stats statsflyg avses flyg som utförs uteslutande vid officiella uppdrag för transport av någon som i en
annan stat än Sverige är regerande monark, hans eller hennes närmaste familj, statsöverhuvud, regeringschef eller statsråd. Med ett
officiellt uppdrag avses ett uppdrag där den berörda personen agerar
inom ramen för sin tjänsteutövning. Utländskt statsflyg blir alltså
inte föremål för svensk flygskatt. Däremot omfattas svenskt statsflyg enligt statsflygsförordningen (1999:1354) av flygskatten.
Med transport i ambulansflyg avses flygningar som enbart syftar
till att tillhandahålla akutsjukvård, genom att transportera medicinsk personal, sjuka eller skadade personer och andra direkt involverade personer, exempelvis anhörig till en skadad person.
Med transport i eftersöknings- och räddningsflyg avses transport i
flygplan som erbjuder eftersöknings- och räddningstjänster i form
av övervakning, kommunikation och samordning i samband med
nödlägen och eftersöknings- och räddningsfunktioner, första hjälpen

220

SOU 2016:83

Författningskommentar

eller av transport av sårade och sjuka. Exempelvis innefattas transporter av passagerare som sker i Kustbevakningens flyg i detta
begrepp. Enligt förordningen (2007:853) med instruktion för Kustbevakningen har myndigheten till uppgift att bedriva sjöövervakning och utföra räddningstjänst till sjöss. I Kustbevakningens
uppgift att bedriva sjöövervakning ingår att ansvara för eller bistå
andra myndigheter med övervakning, brottsbekämpande verksamhet samt kontroll och tillsyn. Kustbevakningen ska också i enlighet
med särskilda föreskrifter ansvara för miljöräddningstjänsten till
sjöss samt ha beredskap för och på anmodan av räddningsledare
delta i sjöräddningstjänst och annan räddningstjänst.
Även all typ av transport av passagerare med flyg som utförs
med stöd av lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, till exempel
fjällräddning, flygräddning, sjöräddning och efterforskning av försvunna personer, innefattas i begreppet eftersöknings- och räddningsflyg.
Med transport i humanitärt flyg avses transport i flygplan som
enbart utförs för humanitärt ändamål. Det gäller transport av
hjälppersonal under eller efter en nödsituation eller katastrof, och
personer som evakueras från en plats där deras liv eller hälsa hotas
av nödsituationen eller katastrofen.
Med transport i tull- eller polisflyg avses transport av passagerare
som är direkt knuten till polis- och tullverksamhet. Transport i
både civilt registrerade och militära flygplan innefattas i begreppet.
De ovan angivna förklaringarna av ambulansflyg, eftersökningsoch räddningsflyg, humanitärt flyg samt tull- och polisflyg har utformats med förebild i definitionerna av dessa begrepp i kommissionens beslut av den 8 juni 2009 om den närmare tolkningen av
luftfartsverksamhet enligt bilaga I till Europaparlamentets och rådets
direktiv 2003/87/EG.
Av punkten 2 framgår vad som avses med flygföretag. Endast en
fysisk eller juridisk person som innehar ett giltigt drifttillstånd eller
motsvarande tillstånd som ger personen rätt att utföra kommersiella flygresor, omfattas av lagen. Att det krävs tillstånd för sådan
flygverksamhet följer av annan lagstiftning.
I svensk lagstiftning behandlas frågor om tillstånd till luftfartsverksamhet i 7 kap. luftfartslagen (2010:500). Av 7 kap. 1 § första
stycket luftfartslagen framgår att huvudregeln är att det krävs ett
drifttillstånd för att mot betalning få utföra lufttransporter åt allmän-
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heten. Till följd av bestämmelserna i 1 kap. 1 § luftfartslagen gäller
kravet på drifttillstånd för att mot betalning få utföra lufttransporter åt allmänheten även för utländska rättssubjekt vid luftfart
inom svenskt område och för svenska rättssubjekt vid luftfart
utanför Sverige.
I 7 kap. 1 § andra stycket luftfartslagen anges vilka drifttillstånd
som får godtas i Sverige. Första punkten innehåller den grundläggande bestämmelsen att ett drifttillstånd ska vara utfärdat i
Sverige. I andra punkten regleras vilka utländska drifttillstånd som
får godtas beträffande utländska flygföretag som vill bedriva luftfart
inom svenskt område. Som drifttillstånd får, i fråga om ett utländskt
flygföretag som är hemmahörande i ett annat land som är medlem i
Internationella civila luftfartsorganisationen (Icao) eller i ett land
som Sverige träffat avtal med om rätt till luftfart inom svenskt
område, godtas ett drifttillstånd eller en likvärdig handling som har
utfärdats av det landet i enlighet med Icao:s normer. Chicagokonventionens bilaga 6 innehåller regler och rekommendationer av
operativ karaktär. Ett flygföretag som förvärvsmässigt vill bedriva
internationell luftfart (commercial air transport operations) ska ha
ett drifttillstånd (AOC – air operator certificate) eller en likvärdig
handling som har utfärdats av det land där flygföretaget är hemmahörande.
I punkten 3 återfinns en definition av vad som i lagen avses med
en flygplats. Definitionen motsvarar definitionen av flygplats i luftfartslagen, med den skillnaden att ordet luftfartyg har ändrats till
flygplan i lagen om skatt på flygresor.
I punkten 4 definieras begreppet flygande personal. Begreppet är
av central betydelse för tillämpningen av undantaget för flygande
personal som finns i 4 § 3. I kommentaren till den punkten utvecklas innebörden av begreppet. Begreppet flygande personal är hämtat
från Kommissionens förordning (EU) nr 1178/2011 om tekniska
krav och administrativa förfaranden avseende flygande personal
inom den civila luftfarten i enlighet med Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 216/2008.1

1

EUT L 311, 25.11.2011, s. 1.
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Skattepliktens omfattning
3§
Paragrafen anger vilka flygplan som är skattepliktiga. I paragrafen
dras en gräns gentemot mindre flygplan. Gränsdragningen innebär
att lagen inte gäller för flygplan som är godkända för högst tio
passagerare. Det betyder att lagen i huvudsak omfattar flygplan i
linjefart och chartertrafik. Mindre flygplan och övriga luftfartyg,
som helikopter, omfattas således inte av lagen.
En förutsättning för att ett flygplan ska vara skattepliktigt är att
det transporterar passagerare. Skatt ska betalas för varje passagerare
som finns ombord på flygplanet när skattskyldigheten inträder, om
inte något undantag är tillämpligt. Det är tillräckligt att en passagerare transporteras för att skatteplikt ska uppkomma.
För att skatteplikt ska uppkomma måste avresan ske från en flygplats belägen inom svenskt territorium. En definition av begreppet
flygplats finns i 2 § 3.
Undantag från skatteplikt
4§
I paragrafen anges vilka passagerare som flygskatt inte behöver
betalas för. Listan som anges i paragrafen är uttömmande. Undantagen bör ses som särskilda fall och ska tolkas restriktivt.
Av punkten 1 följer att skatt inte ska betalas för barn under två
år. Det har ingen betydelse om barnet reser i en vuxens knä eller
har ett eget säte. Barnet ska inte ha fyllt två år när flygresan påbörjas för att undantaget ska gälla.
I punkten 2 görs undantag från skatteplikt för passagerare som
på grund teknisk störning, väderförhållanden eller annan oförutsedd händelse som till exempel strejk eller nödlandning på grund av
att en passagerare har blivit akut sjuk och behöver läkarvård, inte
har nått destinationsflygplatsen och som medföljer vid en förnyad
avgång. Skatt i sådana fall ska alltså tas ut för endast en avgång.
Enligt punkten 3 ska skatt inte betalas för flygande personal som
är i tjänst under en flygning. Med flygande personal avses enlig 2 §
4 varje person ombord på ett flygplan som
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a) flyger flygplanet,
b) tar hand om teknisk övervakning, underhåll eller reparation,
c) är ansvarig för säkerheten för passagerare i kabinen, eller
d) ger service till passagerarna.
Flygande personal som inte är i tjänst vid skattskyldighetens
inträde, exempelvis en semestrande pilot eller kabinpersonal som är
på väg till sin utplaceringsort, omfattas inte av undantaget. Om det
emellertid sker en förändring av bemanningen under flygningen
och en sådan person träder i tjänst, då omfattas personen av undantagsregeln, även om denne endast tillfälligt eller då och då utför
något av de arbeten som anges i 2 § 4 under flygningen.
Undantaget är endast tillämpligt när andra passagerare utöver
personalen finns ombord på flygplanet.
Undantaget gäller för en person ombord på ett flygplan som
ansvarar för säkerheten för passagerarna – ordningsvakt i luften
eller sky marshal – även om denne inte är anställd av flygföretaget.
Sky marshals är specialutbildade civilklädda poliser som vanligtvis
är medlemmar av poliskåren men i vissa länder kan de också tillhöra
underrättelsetjänsten, vars uppgift är att följa med passagerarflyg
och garantera säkerheten för passagerare och besättning och själva
flygplanet.
Undantaget är dock inte tillämpligt för poliser eller säkerhetseskorter som medföljer ut- eller avvisade personer eller personer i
förvar. Dessa personer innefattas inte i definitionen i 2 § 4 c)
eftersom det huvudsakliga syftet för sådan säkerhetseskort oftast är
att transportera personen till hemlandet och inte att garantera
säkerheten för passagerarna i flygplanet.
Undantaget från skatteplikt gäller vidare för person som ger
service till passagerarna, det vill säga kabinpersonal eller personal
som på uppdrag av flygföretaget assisterar en passagerare, exempelvis ett litet barn eller en person med funktionshinder. Passagerare
som ger service till personer ombord, till exempel tolk, personlig
assistent, kontaktperson, ledsagare eller annan vårdande person
(anhörig eller professionell), omfattas inte av undantaget.
Skatt ska enligt punkten 4 inte betalas för transitpassagerare. En
transitflygning är det fråga om när en passagerare i ett flygplan har
kommit till en flygplats i Sverige och därifrån fortsätter med samma
flygplan med samma eller ändrat linjenummer. Skatt för transit-
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passagerare tas ut enbart vid den första avgången från en flygplats i
Sverige, vilket kan belysas med följande exempel.
Ett flygplan avgår från Göteborg, mellanlandar i Stockholm och
tolv passagerare ombord fortsätter flygresan med samma flygplan
till Visby. Skatt för dessa ska, oavsett om linjenumret är detsamma
eller annat, betalas endast för den första avgången, som således
skedde från Göteborg.
I vissa fall blir det inte aktuellt att ta ut någon svensk flygskatt.
Undantaget för transitpassagerare fungerar som en metod för att
undvika dubbelbeskattning av flygresor. Följande exempel kan
illustrera en sådan situation.
En passagerare startar sin flygresa i Norge (där norsk flygskatt tas
ut), mellanlandar i Sverige och fortsätter flygresan med samma
flygplan till Spanien. Flygskatt för denna passagerare aktualiseras inte
i Sverige eftersom undantaget för transitpassagerare är tillämpligt.
För att undantaget ska vara tillämpligt måste det finnas resedokumentation av vilken det framgår att det är fråga om transitering.
I punkten 5 anges att skatt inte ska betalas för passagerare som
ankommit till en flygplats i Sverige och därifrån fortsätter med annat
flygplan (transferpassagerare) om den efterföljande flygningen
påbörjas inom 24 timmar från ankomsten till en svensk flygplats.
Undantaget är inte tillämpligt om det planerade avbrottet i resan
till slutdestinationen varar längre än 24 timmar. Oförutsedda,
oplanerade avbrott i resan och oplanerade förseningar av flygningar
som medför att tidsgränsen överskrids ger dock inte upphov till
skatteplikt. En resa inom Sverige som innebär att man inom ett
dygn ankommer till samma stad som man avreste från, exempelvis
Stockholm/Arlanda – Göteborg/Landvetter – Stockholm/Bromma,
kan aldrig innebära att transferundantaget blir tillämplig eftersom
båda resorna har en utsedd slutdestination (se kommentaren till
7 §). För att undantaget ska vara tillämpligt ska alltså resan fortsätta till en annan slutdestination än orten för avresan.
Förutom kravet på att den anslutande resan ska påbörjas inom
24 timmar från ankomsten till en flygplats i Sverige, måste det
finnas en sammanhängande resedokumentation som visar avgångsflygplats och slutdestination samt datum och klockslag för avgång
respektive ankomst. Även tid och plats för anslutande flyg måste
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framgå av dokumentationen för att en passagerare ska kvalificera
sig för undantaget i denna punkt.
Följande exempel får illustrera hur undantaget för transferpassagerare ska tillämpas.
Exempel 1: En passagerare startar sin flygresa utomlands
(svensk flygskatt är inte aktuell), byter till ett anslutande flyg i
Sverige och fortsätter sin resa. Detta flyg avgår inom 24 timmar
från ankomsten till Sverige. Transferundantaget är tillämpligt, varför någon svensk flygskatt inte ska betalas av flygföretaget som utförde flygningen från Sverige.
Exempel 2: En passagerare har köpt en flygbiljett från Kiruna
till Paris med flygbyte i Stockholm. Flygplanet i Stockholm avgår
inte enligt tidtabellen, varför uppehållet i Stockholm blir längre än
24 timmar. Transferundantaget är ändå tillämpligt eftersom en
sådan oplanerad försening av flyg inte ger upphov till skatteplikt.
Skatt ska således betalas endast av flygföretaget som utförde flygningen från Kiruna.
Exempel 3: En passagerare avser att flyga från Hagfors till
Bangkok i Thailand, med byte av flyg i Göteborg inom 24 timmar
från ankomsten dit. I Göteborg ändrar sig passageraren och köper
där en flygbiljett till Turkiet. Denna resa påbörjas inom 24 timmar
från ankomsten till Göteborg. Transferundantaget är dock inte
tillämpligt. Vid resans början i Hagfors framgick av resedokumentationen att slutdestination var Bangkok, med byte till direkt
anslutande flyg i Göteborg. Skatt ska därför betalas utifrån flygresans slutdestination, det vill säga Bangkok, av flygföretaget som
utförde flygningen från Hagfors. Resan till Turkiet är en ny resa
som aktualiserar flygskatt för flygföretaget som utförde flygningen
från Göteborg.
Skattskyldighet
5§
I paragrafen anges att det flygföretag som utför flygningen är
skattskyldigt. Det innebär att en flygning endast har en enda skattskyldig och i denna fråga ett ansvarigt flygföretag. Genom att
tillämpa denna princip kan man i systemet få en tydlig gräns för
vilket företag som ska vara skattskyldigt, även i fall när flygföretag
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samarbetar med varandra. Att endast flygföretag som har tillstånd
att utföra kommersiella flygtransporter av passagerare omfattas av
lagen följer av definitionen av flygföretag i 2 § 2, se kommentaren
till den punkten.
Bestämmelsen behandlas närmare i avsnitt 9.7.
Skattskyldighetens inträde
6§
I paragrafen regleras när skyldighet att betala skatt inträder, det vill
säga den tidpunkt då skyldigheten att betala skatt uppkommer för
de skattskyldiga. Att skattskyldighet inträder innebär att den skattskyldige ska redovisa och betala skatt för de flygresor för vilka
skattskyldighet har inträtt. Detta innebär emellertid inte att skatten
omedelbart ska redovisas och betalas. När redovisning och betalning ska ske följer av bestämmelserna i skatteförfarandelagen
(2011:1244). Enligt 8 § gäller dessa förfaranderegler för skatt på
flygresor.
Tidpunkten för skattskyldighetens inträde är av central betydelse för tillämpningen av en rad bestämmelser i lagen. Exempelvis
är tidpunkten för skattskyldighetens inträde det tillfälle då omfattningen av ett flygplans skatteplikt ska bedömas. Vilket flygplan som
används vid tidpunkten för skattskyldighetens inträde avgör om det
överhuvudtaget är föremål för skatteplikt, se 3 §. Hur många passagerare som är ombord på flygplanet och deras slutdestination vid
skattskyldighetens inträde utgör underlag för beräkning av flygskatten. Vidare är passagerarnas kategori och ålder vid tidpunkten
för skattskyldighetens inträde avgörande för om något undantag
från skatt enligt 4 § är tillämpligt.
Tidpunkten för skattskyldighetens inträde är vidare avgörande
för vilken skattenivå som ska tillämpas i samband med skattehöjningar. Ett par exempel kan åskådliggöra detta.
Om riksdagen beslutar om höjd skatt från och med ett årsskifte
ska den lägre skattenivån som gällde före årsskiftet tillämpas på de
flygresor för vilka skattskyldighet inträtt före årsskiftet även om
det av skatteförfarandelagens bestämmelser skulle följa att skatten
ska redovisas och betalas först efter årsskiftet. För flygresor för
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vilka skattskyldighet inträtt efter årsskiftet tillämpas den högre
skattenivån oavsett om flygresorna har sålts innan årsskiftet.
Skattskyldigheten inträder när flygplanet lyfter från en flygplats
i Sverige. Ett flygplan anses ha lyft när det inte längre har någon
kontakt med marken. Flygplanet måste alltså ha kommit upp i
luften för att skattskyldigheten ska inträda. Även om flygplanet,
efter att ha släppt kontakten med marken en första gång, får kontakt med marken ytterligare några gånger innan det slutligen flyger
iväg från flygplatsen, inträder skattskyldigheten endast en gång (se
prop. 2005/06:190 s. 34).
Skattens storlek
7§
I paragrafen regleras vilken skattenivå som är tillämplig. Olika
skattenivåer ska tillämpas beroende på resans slutdestination. Den
destination som anges i resedokumentationen som flygresans slutliga mål är slutdestinationen. Det innebär att en tur- och returflygning inom Sverige är föremål för flygskatt för både den utgående flygningen och returflygningen eftersom båda flygningarna
har en utsedd slutdestination.
Det spelar ingen roll om en eller flera mellanlandningar företas
för att slutdestinationen ska nås under förutsättning att resan fortgår med direkt anslutande flygförbindelser. Med direkt anslutande
förbindelser avses uppehåll om högst 24 timmar. Samma tid gäller i
fråga om transfer, se avsnitt 9.5.1 och kommentaren till 4 § 5.
Skatt ska tas ut med 80 kronor per passagerare som reser till en
slutdestination i ett land som anges i bilaga 1 till lagen, och med
280 kronor per passagerare som reser till en slutdestination som
anges i bilaga 2 till lagen. För en passagerare som reser till en slutdestination i något annat land som inte anges i bilaga 1 eller 2 ska
skatt tas ut med 430 kronor.
Den avståndsklass som gäller för ett land gäller även för område
som hör till det landet, även om området är geografiskt åtskilt från
landet. Detta innebär att avståndsklassen som enligt bilaga 1 är tillämplig för exempelvis Spanien även gäller för andra områden som
hör till Spanien, såsom Kanarieöarna, Ceuta och Melilla, och avståndsklassen som gäller för Portugal gäller även för Azorerna och
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Madeira. Avståndsklassen som gäller för Nederländerna, Frankrike,
Storbritannien och Danmark gäller även förutomeuropeiska länder
och territorier som hör till, men är geografiskt åtskilda från, dessa
länder och som annars skulle tilldelas en annan avståndsklass.
Paragrafen behandlas i avsnitt 9.6.
Förfarandet
8§
I denna paragraf anges att bestämmelser i skatteförfarandelagen
(2011:1244) gäller för förfarandet vid uttag av skatten. Skatteförfarandet behandlas närmare i avsnitt 9.8.

12.2

Förslaget till lag om ändring i
skatteförfarandelagen (2011:1244)

3 kap.
15 §
Paragrafen innehåller en uppräkning av de skattelagar som avser
punktskatt. Syftet med uppräkningen är att legaldefiniera vad som
avses med punktskatt när begreppet används i andra bestämmelser i
lagen.
Paragrafen ändras på så sätt att uppräkningen kompletteras med
lagen (2017:000) om skatt på flygresor.
7 kap.
1§
Paragrafen reglerar vem som ska registreras hos Skatteverket. I första
stycket punkten 10 regleras vilka skattskyldiga enligt olika uppräknade punktskattelagar som ska registreras. Paragrafen ändras på så
sätt att uppräkningen kompletteras med en ny punkt 10 l) som hänvisar till lagen (2017:000) om skatt på flygresor. Den nya punkten
innebär att Skatteverket ska registrera det flygföretag som utför
flygningen enligt lagen om skatt på flygresor.
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Särskilt yttrande av experten Mikael Johannesson
Till dess att effektiva internationella styrmedel införs som kraftigt
begränsar flygets klimatpåverkan är det mycket angeläget att en flygskatt införs i Sverige. Rimliga nivåer är enligt min bedömning 200 kr,
500 kr och 1 000 kr för de områden som utredningen föreslår 80 kr,
280 kr och 430 kr.
Globala och nationella klimatmål medför krav på mycket snabb
utsläppsminskning
Enligt det klimatavtal som under FN:s klimatkonvention träffades i
Paris 2015 ska den globala temperaturökningen hållas väl under 2
grader och man ska sträva efter att begränsa den till 1,5 grader. 1
EU:s medlemsländer beslutade vid ett rådsmöte den 30 september
2016 att godkänna Parisavtalet och Sveriges riksdag beslutade att
godkänna avtalet den 12 oktober.
Sveriges riksdag och regering har beslutat om visionen om inga
nettoutsläpp av växthusgaser 2050. Miljömålsberedningen föreslår i
utredningen En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige (SOU
2016:21), att målet ska vara att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp 2045 och att de därefter ska vara negativa. För att nå detta
mål och de två etappmålen på vägen dit måste omställningen mot
låga utsläppsnivåer gå mycket snabbare än hittills.2 Om den globala
medeltemperaturen inte ska överskrida 1,5 grader och utsläppen
per person ska vara lika stora för varje land i världen, samt om det
1

Parisavtalet behandlar inte flyget specifikt men målet om att inte överskrida 1,5/2 grader
gäller och utsläpp från alla källor måste anpassas till det.
2
Miljömålsberedningen, SOU 2016:46 sid 23.
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målet ska nås med en hög grad av sannolikhet, är inte de mål om
utsläppsminskningar som Miljömålsberedningen föreslår tillräckliga. Omställningen måste gå ännu snabbare. Vi står således inför en
gigantisk utmaning där utsläppen av växthusgaser behöver minska
mycket snabbt inom alla sektorer och områden. Det gäller således
även transportsektorn och flyget.3
Klimatpåverkan från flyget och svårigheter att vidta åtgärder4
Transportsektorn står för en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser och cirka hälften av klimatpåverkan från den s.k. ickehandlade sektorn, dvs den del som inte ingår i EU:s handelssystem
med utsläppsrätter.5 Flyget är den del av transportsektorn som
förmodligen är svårast att snabbt minska klimatpåverkan från av
flera skäl. Ett skäl är att livslängden på en flygplansmodell är
mycket längre än för t.ex. en personbil, vilket gör att det tar längre
tid innan teknikförbättringar slår igenom. Ett annat skäl är att
flyget av naturliga skäl har mycket höga säkerhetskrav vilket gör att
det tar tid att t.ex. godkänna nya drivmedel. Ett tredje skäl är att
cirka hälften av klimatpåverkan från flyget inte beror på den koldioxid som bildas vid användning av det fossila flygbränslet. Den
övriga klimatpåverkan beror främst på utsläpp av kväveoxider, kolväten, sot och vattenånga på hög höjd. Cirka hälften av klimatpåverkan skulle således kvarstå även om man går över helt till biobränsle. Ytterligare en svårighet som flyget har att hantera är den
snabba ökningen av flygresor. I Sverige handlar det främst om att
utrikes resor ökar snabbt. Det gör att klimatpåverkan från flyget
också ökar snabbt trots åtgärder som är positiva från klimatsynpunkt i form av energieffektivare flygplan, gröna inflygningar, ökad
fyllningsgrad etc. Dessa åtgärder kan inte på långa vägar uppväga
den negativa klimatpåverkan på grund av det ökande flygandet.
3

”Parisavtalets temperaturmål ställer krav på att det sker en omställning till (minst) nollutsläpp av koldioxid i alla samhällssektorer, inklusive transportsektorn” (Miljömålsberedningen, SOU 2016:47, sid 26).
4
Svårigheterna att införa ett effektivt styrmedel som t.ex. en koldioxidskatt har utredningen
behandlat utförligt varför det inte nämns här.
5
Flyg inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) är med i EU:s handelssystem. Priset på utsläppsrätter är dock nu så lågt (4 euro per ton) att det i princip inte har
någon styrande effekt alls. Det motsvarar cirka 4 öre per kg koldioxid att jämföra med den
svenska koldioxidskatten på 1 kr 15 öre per kg uppräknad med förväntad inflation till 2018.
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Den totala klimatpåverkan från boende i Sveriges flygresor i
Sverige och utomlands bedöms nu vara ungefär lika stor som den
från alla personbilar i Sverige. Utsläppen från personbilar står för
cirka 20 procent av Sveriges officiella utsläpp av växthusgaser som
rapporteras till FN.6 Det motsvarar 11 miljoner ton koldioxid.7
Flera skäl att införa en flygskatt
Flygets klimatpåverkan behöver minska. Ett sätt att göra det är att
införa en skatt så att flyget i högre utsträckning bär sina klimatkostnader vilket regeringen också framför i direktivet till utredningen. Ett skäl att införa en flygskatt är således att flyget inte
betalar för den negativa påverkan på klimatet som flyget medför.
Jag instämmer i att flyget inte betalar för sina klimatkostnader men
anser att det dessutom finns två andra tunga skäl till att beskatta
flyget mer än i dag:
 Ett annat skäl att beskatta flyget mer är att klimatpåverkan som
framgår ovan behöver minska kraftigt och snabbt från flyget
liksom från alla andra större källor om vi ska nå uppsatta mål.
Det finns studier där det t.ex. hävdas att vägtransporterna bär
sina samhällsekonomiska kostnader, dvs att transporternas
externa kostnader är internaliserade. Alldeles oavsett om detta
är rätt eller fel kan man som Miljömålsberedningen och Trafikverket8 konstatera att de styrmedel i form av koldioxidskatt mm
som har beslutats om inte leder till en utsläppsminskning som är
tillräckligt snabb för att ovan nämnda klimatmål ska kunna nås.9
 Ytterligare ett skäl att beskatta flyget mer är att man inte bör
gynna ett specifikt transportslag framför andra, särskilt inte ett
6

Kamb, A. et al., 2016. Klimatpåverkan från svenska befolkningens internationella flygresor,
metodutveckling och resultat för 1990–2014, FRT-rapport nr 2016:02, Chalmers tekniska
högskola.
7
Uppgifter om att flygresor endast står för cirka en procent av Sveriges utsläpp av växthusgaser avser endast utsläpp i Sverige och inkluderar inte övrig klimatpåverkan från flyget.
8
Trafikverket 2016, Åtgärder för att minska transportsektorns utsläppa av växthusgaser- ett
regeringsuppdrag Trafikverket Rapport 2016:111, se t.ex. fig. 3 sid. 20. Miljömålsberedningen 2016, En klimat- och luftvårdsstrategi, SOU 2016:47, se t.ex. sid.102–103.
9
ASEK som nu rekommenderar att man ska använda koldioxidskatten som kalkylvärde
utgick tidigare i stället från vilket nivå som krävdes för att nå det tidigare etappmålet för
transportsektorn: att utsläppen av koldioxid skulle vara oförändrade 2010 jämfört med
utsläppen 1990. Det resulterade i ett kalkylvärde på 1 kr 50 öre.
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transportslagslag som generellt är mer miljöstörande än andra
transportslag. Flyget är inte bara befriat från koldioxidskatt, det
finns heller ingen moms på utrikes flygresor.
Vad är en rimlig skattenivå?10
Om man utgår från att flyget ska beskattas för att det ska bära sina
klimatkostnader bör skatten som för andra fossildrivna fordon
ligga på åtminstone 1 kr 15 öre per kg koldioxid, som är nuvarande
koldioxidskatt uppräknad med förväntad inflation till 2018, plus en
skatt för den övriga klimatpåverkan flyget orsakar. För världens
flyg i genomsnitt bör då som det står i utredningen klimatpåverkan
av koldioxid från flyget multipliceras med en faktor på cirka 1,9.11
Ett problem när man ska välja en rimlig skattenivå utifrån skadekostnaden av utsläpp av koldioxid är att vi inte vet vilken den verkliga skadekostnaden per kilo koldioxid är. Det värde som ofta
används vid beräkningar i Sverige är 1 kr och 14 öre och baseras på
den koldioxidskatt som riksdagen har beslutat om. Men den är inte
satt utifrån bedömningen av vad den verkliga skadekostnaden är
utan är en politisk överenskommelse om en lämplig nivå.
I vetenskapliga studier varierar bedömningen av skadekostnaden
för koldioxid kraftigt och man kan hitta värden från cirka 10 öre till
över 10 kr per kilo.12 Denna variation beror bl.a. på val av diskonteringsränta, vilka skador som inkluderas och hur man hanterar
osäkerheter om framtida allvarliga klimateffekter.13 Det råder
genuina osäkerheter i flera led från utsläpp av en viss mängd av en
växthusgas till effekter i miljön och på samhället. Det råder bl.a.
osäkerheter beträffande hur en viss mängd utsläpp av en växthusgas
påverkar halten växthusgaser över tid, hur halten växthusgaser påverkar strålningsbalansen, hur förändrad strålningsbalans påverkar
temperatur och nedrebördsmönster och hur förändrad temperatur
10
Mitt resonemang nedan handlar om en rimlig skattenivå om det hade varit möjligt att ha
en skatt på fossilt flygbränsle. Eftersom en passagerarskatt fungerar mycket sämre som styrmedel skulle en passagerarskatt behöva vara mycket högre än motsvarande koldioxidskatt för
att få samma klimatstyrande effekt.
11
För kortare resor är den faktorn dock lägre pga. att flyget under en lägre tid av flygningen
inte befinner sig på hög höjd där effekten av de andra utsläppen än koldioxid är större.
12
För en beskrivning se t.ex. Trafikverket 2016, Analysmetod och samhällsekonomiska kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 6.0, Kapitel 12 kostnad för klimateffekter, 2016-04-01.
13
Ibid.
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och ett förändrat nederbördsmönster påverkar samhället och
miljön. Ytterligare komplicerande faktorer är att utsläppen av de
växthusgaser som sker idag påverkar klimatet hundratals år i framtiden samt att trögheter i klimatsystemet gör att vi ännu inte sett
den fulla effekten av de utsläpp som redan har skett.
Klimatet är ett s.k. kaotiskt system där vi måste räkna med att
icke-lineära förlopp, tröskeleffekter och oväntade händelser och
förlopp inträffar. De studier som ligger i det övre intervallet när det
gäller skadekostnad använder i allmänhet en lägre diskonteringsränta i sina beräkningar och har i större utsträckning inkluderat
risken för mycket allvarliga effekter i sina kalkyler. Jag menar att
det finns starka skäl som talar för att användandet av nuvarande
koldioxidskatt, som om den motsvarar skadekostnaden, innebär att
skadekostnaden blir kraftigt underskattad. Utifrån detta resonemang om skadekostnad skulle en rimlig skattenivå utgå från det
övre intervallet ovan, låt säga 5–10 kr per kg koldioxid multiplicerat
med faktorn 1,9 för att också inkludera annan klimatpåverkan från
flyget. Vi hamnar utifrån detta resonemang på en nivå på nära 10–
20 kr. Det kan jämföras med cirka 2 kr som blir nivån om man
multiplicerar nuvarande koldioxidskatt med faktorn 1,9.
Om man i stället för ett resonemang om vilken skattenivå som
är rimlig utifrån att vi ska nå uppställda mål, så är det också uppenbart att nuvarande koldioxidskatt inte är tillräckligt hög. Det
framgår både av Miljömålsberedningens utredning Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige (2016:47) och av Trafikverkets redovisning av regeringsuppdraget Åtgärder för att minska transportsektorns
utsläpp av växthusgaser – ett regeringsuppdrag. Enligt Trafikverkets
prognos kommer vägtrafikens utsläpp endast att minska med några
få miljoner ton koldioxid till 2050 med dagens beslutade styrmedel
och åtgärder.14 Det räcker således inte med nuvarande koldioxidskatt och andra redan beslutade styrmedel. Om det är en skatt på
flyg som ska minska klimatpåverkan från flyg så att vi når uppställda mål hamnar vi således även då på en skattenivå som är
betydligt högre än nuvarande koldioxidskatt plus skatt för flygets
övriga klimatpåverkan.

14

Trafikverket 2016, Åtgärder för att minska transportsektorns utsläppa av växthusgaser- ett
regeringsuppdrag Trafikverket Rapport 2016:111, se t.ex. fig. 3 sid. 20.

235

Särskilt yttrande

SOU 2016:83

Ett tredje perspektiv för att bedöma vilken skattenivå som är
rimlig är att utgå ifrån att inget trafikslag ska gynnas i förhållande
till andra trafikslag. Då blir slutsatsen att även flyget bör betala
koldioxidskatt (plus skatt för övrig klimatpåverkan) och moms på
utrikes resor. Slutsatsen blir även utifrån det perspektivet att en
flygskatt bör vara högre än nuvarande koldioxidskatt plus skatt för
övriga klimatpåverkan.15
Utredningens skattenivå är för låg och inte rationellt motiverad
Utredningens val av skattenivå för Sverige och EU/EES-området
motiveras utifrån att flyget ska bära en större del av sina klimatkostnader och att skatten därför bör ”i så hög grad som möjligt
spegla en rimlig klimatvärdering för flygresor” (avsnitt 9.6). Utredningen framför också att det är viktigt att den inte sätts till en
sådan nivå att det uppmuntrar till undvikandebeteende genom att
resenärer väljer att flyga från andra länder där skatten är lägre eller
där ingen skatt tas ut. Vidare skriver utredningen att för att skatten
också ska ”vinna acceptans är det viktigt att skatten upplevs som
rättvis och enkel att förstå” (avsnitt 9.6). Jag instämmer i allt detta
men min slutsats beträffande rimliga skattenivåer avviker från utredningens. Utredningen anser att det utifrån ovanstående utgångspunkter samt en klimatvärdering baserad på nuvarande koldioxidskatt och den kortaste flygsträckan, Bromma – Visby, är rimligt
med en skatt på 80 kr per avresande passagerare.16
För det första finns det som anförts ovan starka skäl som talar
för att koldioxidskatten bör vara betydligt högre om den ska motsvara skadekostnaden. För det andra finns det inget rationellt skäl
att utgå från den kortaste flygsträckan i Sverige. Visserligen skulle
man då kunna hävda att det innebär att man undviker att överinternalisera skadekostnaden (om man antar att koldioxidskatten
motsvarar skadekostnaden). Ingen flygsträcka skulle belastas med
en högre klimatskatt än skadekostnaden. Men det skulle innebära
att alla andra flygsträckor inte betalar en skatt som motsvarar
15
Jag har här valt att inte ta med den energiskatt som finns för diesel och bensin och som
således vägfordon betalar då man kan hävda att den skatten är rimlig för att internalisera
kostnader för bl.a. drift och underhåll av väginfrastruktur.
16
Enligt tabell 8.1 ligger klimatvärderingen på cirka 100 kr.
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skadekostnaden och varför skulle det var bättre att underinternalisera än överinternalisera? Båda alternativen är samhällsekonomiskt lika ineffektiva. En rimligare utgångspunkt skulle vara att
utgå ifrån den genomsnittliga längden på flyglinjer i Sverige. Då
skulle skattenivån i stället bli i storleksordningen 200 kr, dvs på den
nivå som jag föreslår. Nästa skattenivå som utredningen föreslår,
280 kr per avresande passagerare, motiverar utredningen på motsvarande sätt men utgår då från den kortaste flygresan utanför
EU/EES-området vilket är den mellan Arlanda och St. Petersburg.
Den tredje skattenivån, 430 kr, motiveras utifrån att den ligger på
samma nivå som andra länder som genomfört en passagerarskatt.17
Att välja en skattenivå som andra länder redan har infört innebär
inte att Sverige är drivande och ett föregångsland i klimatomställningen vilket regeringen har uttalat att Sverige ska vara.
Förslag till rimligare skattenivåer
Utifrån ovan nämnda skäl att införa skatt på flyg: (i) vi ska internalisera skadekostnaden för klimatpåverkan, (ii) vi ska se till att vi
når beslutade mål och (iii) trafikslagen ska konkurrera på lika
villkor, så borde skatten var på betydligt högre nivåer än vad som
föreslås av utredningen. Att införa så höga skattenivåer som kan
motiveras enligt ovan skulle dock med hög sannolikhet innebära att
många resenärer skulle undvika skatten genom att resa från flygplatser utanför Sverige samt att de vid längre resor skulle välja att
köpa en resa till en flygplats i ett land utan flygskatt och därifrån
ytterligare en resa till slutmålet. Det skulle innebära att skattens
klimatnytta skulle reduceras avsevärt eller i värsta fall bli negativ.
Det är därför inte rimligt att ha en väldigt mycket högre skatt i
Sverige än man har i andra länder.
Det som begränsar vilken skatt som kan eller bör tas ut är
således inte vad som är skäligt utifrån skadekostnad, vad som krävs
för måluppfyllelse eller utifrån att trafikslagen ska ges samma villkor. I stället begränsas den skattenivå som är rimlig att ta ut av
möjligheten att undvika skatten. Min utgångspunkt blir således att
föreslå en skatt som är så hög som möjligt utan att detta und17

Den skatt som Storbritannien har är dock högre och ligger i nivå med den jag föreslår.
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vikandebeteende blir allt för vanligt förekommande. Var den nivå
ligger är som utredningen skriver svårt att förutsäga. Mitt förslag är
att man väljer nivåerna 200 kr, 500 kr och 1 000 kr för de tre skilda
nivåerna för vilka utredningen föreslår 80 kr, 280 kr och 430 kr.18
Oavsett vilka nivåer som införs bör effekterna av dem följas upp
för att bl.a. se om det på grund av bl.a. undvikandebeteende är nödvändigt att sänka nivåerna, om de kan ligga kvar eller om de kan
höjas.
Utifrån utredningens egna analyser kan man också hävda att det
finns skäl att föreslå högre skattenivåer än dem utredningen föreslår. De föreslagna nivåernas effekter på sysselsättningen bedöms
av utredningen som mycket små och det går inte att utesluta att de
sammantaget till och med har en svag positiv effekt. Det beror på
att skatten leder till att vi kommer att spendera mer av våra pengar i
Sverige i stället för utomlands och att svenska turister spenderar
mer pengar utomlands än utländska turister i Sverige. För det internationella flygresandet blir det endast ett hack i den snabba tillväxtkurvan. Samtidigt är minskningen av flygets klimatpåverkan av
de föreslagna nivåerna långt ifrån tillräcklig.
Ytterligare en aspekt som bör beaktas i sammanhanget är att
priset för såväl utrikes som inrikes flygresor har sjunkit de senaste
15 åren med cirka 10 procent. Det innebär att även om man lägger
till den skattenivå på 80 kronor som utredningen föreslår för
inrikes resor och för resor inom EU/EES-området så har priset för
dessa resor sjunkit under de senaste 15 åren.
Vid bedömningen av vad som är en rimlig skattenivå skulle jag
också kunnat beakta vad som kan bedömas som politiskt möjligt
att genomföra. Vad som är politiskt möjligt kan snabbt ändras och
jag har valt att inte beakta detta.

18
Som framgår av tabell 8.2 i utredningen skulle klimatkostnaden hamna på 2 000–2 500 kr
för en resa till New York och kring 3 000 kr för en resa till Bangkok om man utgår från
närvarande koldioxidskatt. Utgår man ifrån det övre intervallet av vad skadekostnaden för
1 kg koldioxid värderats till, 5–10 kr, blir skadekostnaden för en resa till Bangkok 15 000–
30 000 kr.
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Andra styrmedel
En passagerarskatt är på intet sätt ett idealt styrmedel för att
minska klimatpåverkan från flyget. Tyvärr är Sverige förhindrad av
EU-direktiv och av Chicago-konventionen att införa en koldioxidskatt eller bränsleskatt. Sådana skatter skulle styra mot energieffektivitet och användandet av andra fossilfria drivmedel. Det är
rimligt att anta att de länder som infört en passagerarskatt, helt
eller delvis av klimatskäl önskar att det var möjligt med en mer
klimatstyrande skatt. Det innebär att för varje nytt land som inför
styrmedel för minskad klimatpåverkan från flyget närmar vi oss
möjligheten till ett effektivt styrmedel på EU-nivå och på global
nivå. Här finns det möjligheter för regeringen att bilda allianser för
att driva den frågan internationellt. I väntan på ett effektivt styrmedel19 på global nivå eller på EU-nivå bör ingen sten ligga orörd.
I stället bör alla möjligheter som presenteras av utredningen undersökas vidare.

19

Det beslut som fattades av FN:s organisation för civilflyg av ICAO den 6:e oktober är
positivt men varken tillräckligt kraftfullt eller börjar gälla tillräckligt snabbt.
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Kommittédirektiv 2015:106

Skatt på flygresor
Beslut vid regeringssammanträde den 5 november 2015.
Sammanfattning
En särskild utredare ska analysera och lämna förslag på hur en skatt
på flygresor kan utformas. Syftet är att flygets klimatpåverkan ska
minska, vilket kan bidra till att nå miljökvalitetsmålet Begränsad
klimatpåverkan. Genom en skatt på flygresor kan flyget i högre utsträckning bära sina egna klimatkostnader. Skatten bör uppmuntra
konsumenter att välja mer miljövänliga alternativ, vilket i sin tur
leder till minskade utsläpp och mindre klimatpåverkan. Skatten bör
också uppmuntra flyget till effektivare transporter och minskad
klimatpåverkan. Skattens utformning ska samverka med de närings-,
transport- och regionalpolitiska målen om bl.a. jobb, tillgänglighet
och konkurrenskraft i alla delar av landet.
Skatt på flygresor finns i vissa andra medlemsstater inom EU.
Utredaren ska analysera uppbyggnaden och utformningen av
modeller för uttag av flygskatt i andra medlemsstater. Utredaren
ska också analysera de medlemsstater som har haft men avskaffat
flygskatt eller undersökt men valt att inte införa flygskatt. Samtliga
analyser ska göras utifrån ett samhällsekonomiskt, juridiskt, offentligfinansiellt, miljömässigt och administrativt perspektiv. En grundläggande utgångspunkt är att skatten ska vara förenlig med unionsrätten. Skattens utformning i förhållande till EU:s statsstödsregler
ska särskilt analyseras. Utredaren ska utarbeta nödvändiga författningsförslag.
Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2016.
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Bakgrund
I budgetpropositionen för 2015 (prop. 2014/15:1 vol. 1, avsnitt 6.33)
anges att olika metoder ska undersökas för att få flyget att i högre
utsträckning bära sina egna klimatkostnader. I propositionen anges
att det bör utredas hur en skatt på flygresor ska kunna utformas,
att samordning då bör ske med EU:s system för handel med utsläppsrätter och att en skatt på flygresor bör uppmuntra konsumenter att välja mer miljövänliga alternativ som i sin tur leder till
minskade koldioxidutsläpp och mindre klimatpåverkan.
Tidigare lagstiftning på området
Luftfarten i Sverige har varit föremål för indirekt beskattning vid ett
antal tillfällen. En särskild skatt på charterresor infördes 1978.
Skatten togs ut enligt lagen (1978:144) om skatt på vissa resor. Från
den 1 juni 1986 var skattesatsen 300 kr per passagerare som fyllt 12
år. Vid införandet angavs att den indirekta beskattning som ligger i
priset för semestervistelser i Sverige är avsevärt högre än vad som är
fallet i de flesta länder. En skatt på turistresor till utlandet kunde därför ses som ett sätt att något minska den konkurrensnackdel som den
inhemska turistnäringen hade i fråga om svenskars val av semesterort
(prop. 1977/78:98 s. 8). Skatten avskaffades emellertid 1993 då den
ansågs vara diskriminerande gentemot flyget och i synnerhet charterflyget. Ur ett internationellt perspektiv ansågs skatten på ett otillbörligt sett gynna inhemsk turism. EUrättsligt ansågs det inte heller
möjligt att behålla skatten, åtminstone inte för resor inom unionen.
Under perioden 1 mars 1989–31 december 1996 fanns även en
miljöskatt på inrikesflyg. Skatten togs ut enligt lagen (1988:1567)
om miljöskatt på inrikes flygtrafik och baserades på uppgifter om
bränsleförbrukning och utsläpp av kolväten och kväveoxider från
den aktuella flygplanstypen under en genomsnittlig flygsträcka.
EU-domstolen konstaterade emellertid i ett avgörande (mål C346/97, Braathens Sverige och Riksskatteverket, REG 1999 I-3419)
att miljöskatten var en skatt på bränsleförbrukning, vilket stred
mot det då gällande mineraloljedirektivet (numera ersatt av rådets
direktiv 2003/96/EG av den 27 oktober 2003 om en omstrukturering av gemenskapsramen för beskattning av energiprodukter och
elektricitet, förkortat energiskattedirektivet). EU-domstolen fast-
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slog också att även om skatten inte togs ut på bränsleförbrukningen i sig fanns ett direkt och oskiljbart samband mellan bränsleförbrukningen och de förorenande ämnen som släpps ut vid denna
förbrukning. Domen ledde till att Sverige tvingades betala tillbaka
skatt som tagits ut efter EU-inträdet.
Under våren 2006 fattade riksdagen beslut om att införa lagen
(2006:909) om skatt på flygresor. Skatten var schablonmässigt
utformad och skulle tas ut med vissa belopp per passagerare. Lagen
skulle träda i kraft den dag regeringen bestämde. Ikraftträdandebestämmelsen behövdes för att flygningar till och från vissa orter var
undantagna från beskattning på ett sätt som kräver statsstödsgodkännande från EU-kommissionen innan lagen får sättas i kraft. Den
dåvarande regeringen föreslog i budgetpropositionen för 2007 (prop.
2006/07:1 volym 1) att lagen skulle utgå och riksdagen beslutade i
enlighet med detta.
Flyg inom EES omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter
Flyg med både ankomst och avgång inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet (EES) omfattas av EU:s system för handel med
utsläppsrätter, EU ETS. Flyg med avgång inom EES men ankomst
utanför EES eller omvänt undantas från EU ETS fram till och med
2016. Även vissa flygningar som sker helt inom EES är undantagna,
till exempel räddningsflyg och militärflyg eller flyg som släpper ut
mindre än en viss specificerad mängd koldioxid per år.
Verksamhetsutövarna av flygverksamhet som omfattas av EU ETS
måste redovisa sina utsläpp av koldioxid samt överlämna utsläppsrätter motsvarande de utsläpp av koldioxid från fossila bränslen som
verksamheten orsakat. Därmed omfattas dessa flyg redan av ett ekonomiskt styrmedel som syftar till att minska utsläppen av koldioxid.
Dock omfattar EU ETS inte flygets klimatpåverkan från annat än koldioxid. Bestämmelser om handelssystemet finns i lagen (2004:1199)
om handel med utsläppsrätter och förordning (2004:1205) om handel
med utsläppsrätter.
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Energiskattedirektivet
Enligt energiskattedirektivet ska medlemsstaterna bevilja skattebefrielse för flygbränsle för annan luftfart än privat nöjesflyg, se
närmare artikel 14.1.b. Medlemsstaterna har dock möjlighet att
beskatta bränsle som används för inrikesflyg. Genom bilaterala
avtal kan medlemsstaterna inom EU också komma överens om att
beskatta bränsle som används för flyg inom unionen. Energiskattedirektivet tillåter emellertid inte beskattning av flygbränsle i flygplan som går till tredjeland.
De bränslen som förbrukas i flygplan är huvudsakligen flygfotogen och flygbensin. I Sverige gäller att båda dessa bränslen är
mervärdesskattebefriade. Om flygplanet används för annat än
privat ändamål, är bränslet också befriat från energikoldioxid- och
svavelskatt. Som nämnts ovan bör det beaktas att en skatt som
direkt eller indirekt kopplas till förbrukning av bränsle kan strida
mot EU-rätten, om skatten belastar internationella flygningar eller
flygningar inom EU. Likaså torde en skatt baserad på prestanda
beträffande energianvändning och emissioner bedömas som en
skatt på flygbränsle.
EU:s statsstödsregler
Möjligheten att nationellt fritt utforma bestämmelser som innebär
att flygresor beskattas begränsas av de regler om statligt stöd som
finns i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. För att det
ska vara fråga om statligt stöd ska fyra kriterier vara uppfyllda.
Stödet ska
– ges av en medlemsstat eller med hjälp av statliga medel,
– snedvrida eller hota att snedvrida konkurrensen,
– gynna vissa företag eller viss produktion, och
– påverka handeln mellan medlemsstaterna.
En skatt på en viss verksamhet kan innebära att statligt stöd anses
utgivet till konkurrerande verksamheter som inte omfattas av
skatten. Dessutom kan undantag från skatten innebära statligt
stöd. Huvudprincipen är att allt offentligt stöd till näringslivet är
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förbjudet och ska anmälas till EU-kommissionen för godkännande.
Det finns dock ett antal undantag och ett stöd kan också efter
prövning av EU-kommissionen bedömas vara förenligt med den
inre marknaden. Godkännanden beviljas för en viss tid och förutsätter vanligen detaljerad rapportering till EU-kommissionen. En
sådan process är dels tidskrävande, dels finns risk för att godkännande inte ges.
En skatt på flygresor för att minska flygets klimatpåverkan och bidra
till att uppnå miljömål
En skatt på flygresor kan bidra till att minska flygets klimatpåverkan.
Därmed kan en skatt på flygresor medverka till att uppfylla miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan. Miljöskatter och andra
ekonomiska styrmedel är centrala för att uppfylla klimatmål och
avgörande för att minska vår miljö- och klimatpåverkan.
En viktig utgångspunkt för ekonomiska styrmedel på miljöområdet är att de i möjligaste mån ska vara kostnadseffektiva, teknikneutrala, enkla att administrera och utformas så att förorenaren
betalar för sin miljöpåverkan. Om principen om att förorenaren ska
betala iakttas, kommer individer och företag att beakta miljöeffekter i högre grad i sitt val av transporter, vilket i sin tur innebär att
transportsektorns miljöpåverkan minskar.
De flesta flygresor inom EES omfattas, som framgår ovan, redan
av EU:s system för handel med utsläppsrätter, vilket innebär att
klimatpåverkan från dessa flyg till viss del prissätts inom handelsystemet.
Uppdraget
Utredaren ska analysera och lämna förslag på hur en skatt på flygresor kan utformas. Syftet är att flygets klimatpåverkan ska minska,
vilket innebär att flyget kan bidra till att nå miljökvalitetsmålet
Begränsad klimatpåverkan. Genom en skatt på flygresor kan flyget
i högre grad bära sina kostnader för samhällsekonomin, framför allt
i form av klimatkostnader. Skatten bör uppmuntra konsumenter
att välja mer miljövänliga alternativ, vilket i sin tur leder till mindre
koldioxidutsläpp och mindre klimatpåverkan. Utredaren bör också
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undersöka om skatten kan utformas på ett sådant sätt att den även
uppmuntrar flyget till effektivare transporter och minskad klimatpåverkan. Miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan innebär
att halten av växthusgaser i atmosfären ska stabiliseras på en nivå som
innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig.
Målet är preciserat genom ett temperaturmål och ett koncentrationsmål och är utformat i enlighet med FN:s ramkonvention om klimatförändringar. Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar
för att det globala målet kan uppnås. Enligt det svenska transportpolitiska hänsynsmålet ska transportsystemets utformning bl.a.
bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås.
Skattens utformning ska samverka med de mål som finns för
närings-, transport- och regionalpolitik. Målen för näringspolitiken
är att stärka den svenska konkurrenskraften och skapa förutsättningar för fler jobb i fler och växande företag. De transportpolitiska målen är indelade i funktions- och hänsynsmål med det övergripande målet att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och
långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och
näringslivet i hela landet. Funktionsmålet för tillgänglighet innebär
bl.a. att transportsystemets utformning, funktion och användning
ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med
god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela
landet. Hänsynsmålet säkerhet, miljö och hälsa innebär att transportssystemets utformning, funktion och användning anpassas till
att ingen ska dödas, eller skadas allvarligt, bidra till att det övergripande generationsmålet för miljö och kvalitetsmålen nås samt
bidra till ökad hälsa. Vidare är målen för den regionala tillväxtpolitiken att ge utvecklingskraft i alla delar av landet med stärkt
lokal och regional konkurrenskraft.
En grundläggande utgångspunkt är att den föreslagna skatten
ska vara förenlig med unionsrätten. Vid konstruktionen av skatten
bör därför särskilt beaktas eventuella konfliktytor som kan uppstå i
förhållande till energiskattedirektivet, särskilt när det gäller beskattning av flygbränsle. Enligt energiskattedirektivet är det enbart
möjligt att beskatta flygbränsle för inrikesflygningar och för flygningar mellan olika EU-medlemsstater som slutit bilaterala avtal
om detta. Skattens utformning i förhållande till EU:s statsstödsregler ska särskilt analyseras.

246

SOU 2016:83

Bilaga 1

Utredaren ska även beakta eventuella begränsningar som följer
av Chicagokonventionen från år 1944 och de till konventionen
hörande annexen samt de bilaterala luftfartsavtal (Air Services
Agreements) som Sverige har ingått med tredjeland. Av särskild
vikt är förhållandet mellan en skatt på flygresor och den förhandling inom ICAO (International Civil Aviation Organisation) om
ett globalt handelssystem som pågår. Utredaren ska därför ta del av
delrapporter från denna förhandling och relevanta slutsatser i
frågan från ICAO:s generalförsamling hösten 2016. Eventuella
bestämmelser om skatt på flygresor ska inte heller stå i strid med
Sveriges internationella åtaganden i övrigt. Utifrån de förutsättningar som ges av energiskattedirektivet och övrig unionsrätt ska
utredaren lämna förslag på skattepliktens omfattning, vem som ska
vara skattskyldig samt när skattskyldigheten ska inträda.
Vidare ska utredaren lämna förslag på skattenivåer. I detta arbete
ska flygets roll för att bidra till att miljökvalitetsmålet Begränsad
klimatpåverkan beaktas. Tillgänglig kunskap och forskning kring
flygets kostnader för samhället, särskilt klimatkostnader, ska beaktas
för att principen om att förorenaren ska betala i högre utsträckning
ska iakttas. Hänsyn ska tas till att de flesta flygresor inom EES redan
omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter.
Vid utformningen av förslaget till flygskatt ska eventuella effekter
på avledning av trafik till flygplatser i andra länder beaktas, liksom
behovet av att väl fungerande och tillgängliga transporter i hela
landet tillgodoses.
Transportstyrelsen tar ut en s.k. myndighetsavgift inom luftfartsområdet (1 kap. 4-6 §§ Transportstyrelsens föreskrifter om
avgifter inom luftfartsområdet, TSFS 2015:46). Avgiften tas ut per
avresande passagerare från svenska flygplatser. Utredaren ska
bedöma om myndighetsavgiften bör avskaffas i samband med det
eventuella införandet av en skatt på flygresor.
Förslaget ska utformas så att såväl företagens kostnader som
kostnader för den statliga administrationen kan hållas så låga som
möjligt. Skatt på flygresor finns i olika former i andra medlemsstater, bl.a. i Frankrike, Storbritannien, Tyskland och Österrike.
Utredaren ska analysera uppbyggnaden och utformningen av
modellerna för uttag av flygskatt i andra medlemsstater. Utredaren
ska också analysera medlemsstater som haft någon form av flygskatt men avskaffat denna, liksom de som undersökt möjligheterna
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att införa flygskatt men valt att inte införa en sådan skatt. Utredaren ska bedöma vilken relevans erfarenheterna från andra medlemsstater har för svenska förhållanden.
Utredaren bör även ta del av eventuella andra pågående arbeten
om ekonomiska eller andra former av styrmedel på området.
Införande av en skatt på flygresor förutsätter att ny lagstiftning
tas fram. Utredaren ska därför ta fram nödvändiga författningsförslag.
En skatt på flygresor måste samverka med andra miljöåtgärder
för att nå målet Begränsad klimatpåverkan. Utredaren ska därför
beskriva andra åtgärder som kan vara ändamålsenliga för att uppnå
målet som t.ex. metoder som stimulerar användning av biobränslen
i flyg, energieffektivisering och teknikutveckling.
Konsekvensbeskrivningar
Samtliga förslag ska åtföljas av en konsekvensanalys enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.
De samhällsekonomiska konsekvenserna ska belysas, däribland
särskilt
– förslagets effekter på miljön, särskilt klimatpåverkan på svensk,
EU och global nivå samt annan miljöpåverkan,
– effekter på transportpolitikens mål,
– effekter för företagen, särskilt administrativa kostnader och
effekter för små och medelstora företag i hela landet,
– effekter för näringslivets konkurrenskraft, bl.a. lokalisering,
innovation, turism och möjligheter till export och import,
– effekter för konsumenter,
– offentligfinansiella effekter,
– trafikmässiga effekter, däribland effekter på avledning av flygtrafik till andra länder och överflyttning till andra trafikslag,
– effekter för Sveriges icke statliga regionala flygplatser respektive
statliga flygplatser och eventuella konsekvenser för gles- och
landsbygd i termer av tillgänglighet och tillväxt,
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– effekter för olika sektorer och hur hänsyn säkerställs gällande
regionalpolitiska tillväxtperspektiv,
– administrativa och andra kostnader för berörda myndigheter,
inklusive de finansiella konsekvenserna för Transportstyrelsen
av ett eventuellt avskaffande av myndighetsavgiften,
– effekter för domstolarna.
Samråd och redovisning av uppdraget
Utredaren ska i sitt arbete samråda med Luftfartsverket, Naturvårdsverket, Skatteverket, Trafikverket, Transportstyrelsen och andra
berörda myndigheter. Utredaren bör dessutom föra en dialog med
regionalt utvecklingsansvariga, relevanta intresseorganisationer och
andra samhällsaktörer.
Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2016.
(Finansdepartementet)
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Statens offentliga utredningar 2016
Kronologisk förteckning
1. Statens bredbandsinfrastruktur som
resurs. N.
2. Effektiv vård. S.

22. Möjlighet att begränsa eller förbjuda
odling av genetiskt modifierade
växter i Sverige. M.

3. Höghastighetsjärnvägens finansiering
och kommersiella förutsättningar. N.

23. Beskattning av incitamentsprogram.
Fi.

4. Politisk information i skolan – ett led i
demokratiuppdraget. U.

24. En ändamålsenlig kommunal
redovisning. Fi.

5. Låt fler forma framtiden!
Del A + B. Ku.

25. Likvärdigt, rättssäkert och
effektivt – ett nytt nationellt system
för kunskapsbedömning. Del 1 + 2. U.

6. Framtid sökes –
Slutredovisning från
den nationella samordnaren
för utsatta EU-medborgare. S.
7. Integritet och straffskydd. Ju.
8. Ytterligare åtgärder mot penningtvätt
och finansiering av terrorism. Fjärde
penningstvättsdirektivet – samordning
– ny penningtvättslag – m.m.
Del 1 + 2. Fi.
9. Plats för nyanlända i fler skolor. U.
10. EU på hemmaplan. Ku.
11. Olika vägar till föräldraskap. Ju.
12. Ökade möjligheter till modersmålsundervisning och studiehandledning
på modersmål. U.

26. På väg mot en ny politik för Sveriges
landsbygder – landsbygdernas
utveckling, möjligheter och
utmaningar. N.
27. Som ett brev på posten. Postbefordran
och pristak i ett digitaliserat samhälle.
N.
28. Vägen till självkörande fordon
– försöksverksamhet. N.
29. Trygghet och attraktivitet
– en forskarkarriär för framtiden. U.
30. Människorna, medierna & marknaden.
Medieutredningens forskningsantologi om en demokrati i
förändring. Ku.

13. Palett för ett stärkt civilsamhälle. Ku.

31. Fastighetstaxering av anläggningar
för el- och värmeproduktion. Fi.

14. En översyn av tobakslagen. Nya steg
mot ett minskat tobaksbruk.S.

32. En trygg dricksvattenförsörjning.
Del 1 + 2 och Sammanfattning. N.

15. Arbetsklausuler och sociala hänsyn
i offentlig upphandling
– ILO:s konvention nr 94 samt
en internationell jämförelse. Fi.

33. Ett bonus–malus-system för nya lätta
fordon. Fi.

16. Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2016. Risker, osäkerheter
och framtidsutmaningar. M.
17. EU:s reviderade insolvensförordning
m.m. Ju.
18. En ny strafftidslag. Ju.
19. Barnkonventionen blir svensk lag. S.
20. Föräldraledighet för statsråd? Fi.
21. Ett klimatpolitiskt ramverk för
Sverige. M.

34. Revisorns skadeståndsansvar. Ju.
35. Vägen in till det svenska skolväsendet.
U.
36. Medverkan av tjänsteleverantörer i
ärenden om uppehålls- och arbets
tillstånd. UD.
37. Rätten till en personförsäkring.
– ett stärkt konsumentskydd. Ju.
38. Samling för skolan. Nationella målsättningar och utvecklingsområden
för kunskap och likvärdighet. U.

39. Polis i framtiden
– polisutbildningen som högskole
utbildning. Ju.

59. På goda grunder
– en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik. U.

40. Straffrättsliga åtgärder mot deltagande
i en v äpnad konflikt till stöd för en
terroristorganisation. Ju.

60. Ett starkare skydd för den sexuella
integriteten. Ju.

41. Hur står det till med den personliga
integriteten?
– en kartläggning av Integritets
kommittén. Ju.

62. Ökad insyn i välfärden. S.

42. Ett starkt straffrättsligt skydd mot
köp av sexuell tjänst och utnyttjande
av barn genom köp av sexuell handling, m.m. Ju.
43. Internationella säkerhetsrätter
i järnvägsfordon m.m.
– Järnvägsprotokollet. Ju.
44. Kraftsamling mot antiziganism. Ku.
45. En hållbar, transparent och
konkurrenskraftig fondmarknad. Fi.
46. Samordning, ansvar och
kommunikation – vägen till ökad
kvalitet i utbildningen för elever
med vissa funktionsnedsättningar. U.
47. En klimat- och luftvårdsstrategi
för Sverige. Del 1 + Del 2, bilaga med
underlagsrapporter. M.

61. Fokus premiepension. Fi.
63. En robust personalförsörjning av det
militära försvaret. Fö.
64. Förutsättningar enligt
regeringsformen för fördjupat
försvarssamarbete. Fö.
65. Ett samlat ansvar för tillsyn över den
personliga integriteten. Ju.
66. Det stämmer!
– ökad transparens och mer lika
villkor. U.
67. En översyn av överskottsmålet. Fi.
68. Stärkt konsumentskydd på marknaden
för högkostnadskrediter. Ju.
69. En inkluderande kulturskola på egen
grund. Ku.
70. Ett starkt straffrättsligt skydd mot
människohandel och annat
utnyttjande av utsatta personer. Ju.

48. Regional indelning – tre nya län. Fi.

71. Snabbare omval och förstärkt skydd
för valhemligheten. Ju.

49. En utökad beslutanderätt för
Konkurrensverket. N.

72. Entreprenörskap i det tjugoförsta
århundradet. N.

50. Genomförande av sjöfolksdirektivet. A.

73. Begränsningar i föräldrapenningen för
föräldrar som kommer till Sverige med
barn. S.

51. Villkor för intjänande och bevarande
av tjänstepension. A.
52. Färre i häkte och minskad isolering. Ju.
53. Betaltjänster, förmedlingsavgifter och
grundläggande betalkonton. Fi.
54. Till sista utposten. En översyn av
postlagstiftningen i ett digitaliserat
samhälle. N.
55. Det handlar om jämlik hälsa.
Utgångspunkter för Kommissionens
vidare arbete. S.
56. Ny paketreselag. Fi.
57. Utredningen om Sveriges försvars- och
säkerhetspolitiska samarbeten. UD.
58. Ändrade mediegrundlagar.
Del 1 + Del 2. Ju.

74. Ökad insyn i partiers finansiering
– ett utbyggt regelverk. Ju.
75. Översyn av skattereglerna för
delägare i fåmansföretag. Fi.
76. Skatt på finansiell verksamhet. Fi.
77. En gymnasieutbildning för alla
– åtgärder för att alla unga ska påbörja
och fullfölja en gymnasieutbildning.
Del 1 + Del 2. U.
78. Ordning och reda i välfärden. Fi.
79. En känneteckensrättslig reform. Ju.
80. En gränsöverskridande mediepolitik.
För upplysning, engagemang och
ansvar. Ku.
81. Ett modernare utsökningsförfarande. Ju.

82. En översyn av lagstiftningen
om företagsbot. Ju.
83. En svensk flygskatt. Fi.

Statens offentliga utredningar 2016
Systematisk förteckning
Arbetsmarknadsdepartementet
Genomförande av sjöfolksdirektivet. [50]

Förutsättningar enligt regeringsformen för
fördjupat försvarssamarbete. [64]

Villkor för intjänande och bevarande av
tjänstepension. [51]

Justitiedepartementet
Integritet och straffskydd. [7]

Finansdepartementet

Olika vägar till föräldraskap. [11]

Ytterligare åtgärder mot penningtvätt
och finansiering av terrorism. Fjärde
penningtvättsdirektivet – samordning
– ny penningtvättslag – m.m.
Del 1 + 2. [8]

EU:s reviderade insolvensförordning m.m.
[17]

Arbetsklausuler och sociala hänsyn
i offentlig upphandling
– ILO:s konvention nr 94 samt
en internationell jämförelse. [15]
Föräldraledighet för statsråd? [20]
Beskattning av incitamentsprogram. [23]
En ändamålsenlig kommunal
redovisning. [24]
Fastighetstaxering av anläggningar
för el- och värmeproduktion. [31]
Ett bonus–malus-system för nya lätta
fordon. [33]
En hållbar, transparent och
konkurrenskraftig fondmarknad. [45]
Regional indelning – tre nya län. [48]
Betaltjänster, förmedlingsavgifter och
grundläggande betalkonton. [53]
Ny paketreselag. [56]
Fokus premiepension. [61]
En översyn av överskottsmålet. [67]
Översyn av skattereglerna för delägare
i fåmansföretag. [75]
Skatt på finansiell verksamhet. [76]
Ordning och reda i välfärden. [78]
En svensk flygskatt. [83]

En ny strafftidslag. [18]
Revisorns skadeståndsansvar. [34]
Rätten till en personförsäkring – ett stärkt
konsumentskydd. [37]
Polis i framtiden – polisutbildningen som
högskoleutbildning. [39]
Straffrättsliga åtgärder mot deltagande
i en v äpnad konflikt till stöd för en
terroristorganisation. [40]
Hur står det till med den personliga
integriteten?
– en kartläggning av Integritets
kommittén. [41]
Ett starkt straffrättsligt skydd mot köp av
sexuell tjänst och utnyttjande av barn
genom köp av sexuell handling, m.m.
[42]
Internationella säkerhetsrätter i järnvägsfordon m.m. – Järnvägsprotokollet. [43]
Färre i häkte och minskad isolering. [52]
Ändrade mediegrundlagar. Del 1 + Del 2.
[58]
Ett starkare skydd för den sexuella integriteten. [60]
Ett samlat ansvar för tillsyn över den
personliga integriteten. [65]
Stärkt konsumentskydd på marknaden för
högkostnadskrediter. [68]

Försvarsdepartementet

Ett starkt straffrättsligt skydd mot människohandel och annat
utnyttjande av utsatta personer. [70]

En robust personalförsörjning av det
militära försvaret. [63]

Snabbare omval och förstärkt skydd för
valhemligheten. [71]

Ökad insyn i partiers finansiering
– ett utbyggt regelverk. [74]

En trygg dricksvattenförsörjning.
Del 1 + 2 och Sammanfattning. [32]

En känneteckensrättslig reform. [79]

En utökad beslutanderätt för Konkurrens
verket. [49]

Ett modernare utsökningsförfarande. [81]
En översyn av lagstiftningen
om företagsbot. [82]

Till sista utposten. En översyn av postlagstiftningen i ett digitaliserat samhälle.
[54]

Kulturdepartementet

Entreprenörskap i det tjugoförsta
århundradet. [72]

Låt fler forma framtiden! Del A + B. [5]
EU på hemmaplan. [10]
Palett för ett stärkt civilsamhälle. [13]
Människorna, medierna & marknaden
Medieutredningens forskningsantologi
om en demokrati i förändring. [30]
Kraftsamling mot antiziganism. [44]
En inkluderande kulturskola på egen
grund. [69]
En gränsöverskridande mediepolitik.
För upplysning, engagemang och
ansvar. [80]
Miljö- och energidepartementet
Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2016.
Risker, osäkerheter
och framtidsutmaningar. [16]
Ett klimatpolitiskt ramverk för
Sverige. [21]
Möjlighet att begränsa eller förbjuda odling av genetiskt modifierade
växter i Sverige. [22]

Socialdepartementet
Effektiv vård. [2]
Framtid sökes – Slutredovisning från den
nationella samordnaren för utsatta
EU-medborgare. [6]
En översyn av tobakslagen. Nya steg mot
ett minskat tobaksbruk. [14]
Barnkonventionen blir svensk lag. [19]
Det handlar om jämlik hälsa.
Utgångspunkter för Kommissionens
vidare arbete. [55]
Ökad insyn i välfärden. [62]
Begränsningar i föräldrapenningen för
föräldrar som kommer till Sverige
med barn. [73]
Utbildningsdepartementet
Politisk information i skolan – ett led i
demokratiuppdraget. [4]
Plats för nyanlända i fler skolor. [9]

En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige.
Del 1 + Del 2, bilaga med underlagsrapporter. [47]

Ökade möjligheter till modersmålsundervisning och studiehandledning
på modersmål. [12]

Näringsdepartementet

Likvärdigt, rättssäkert och effektivt – ett
nytt nationellt system för kunskapsbedömning. Del 1 + 2. [25]

Statens bredbandsinfrastruktur som
resurs. [1]
Höghastighetsjärnvägens finansiering och
kommersiella förutsättningar. [3]
På väg mot en ny politik för Sveriges
landsbygder – landsbygdernas utveckling, möjligheter och utmaningar. [26]
Som ett brev på posten. Postbefordran och
pristak i ett digitaliserat samhälle. [27]
Vägen till självkörande fordon
– försöksverksamhet. [28]

Trygghet och attraktivitet
– en forskarkarriär för framtiden. [29]
Vägen in till det svenska skolväsendet. [35]
Samling för skolan. Nationella målsättningar och utvecklingsområden för
kunskap och likvärdighet. [38]
Samordning, ansvar och
kommunikation – vägen till ökad
kvalitet i utbildningen för elever
med vissa funktionsnedsättningar. [46]

På goda grunder
– en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik. [59]
Det stämmer! – ökad transparens och mer
lika villkor. [66]
En gymnasieutbildning för alla
– åtgärder för att alla unga ska påbörja
och fullfölja en gymnasieutbildning.
[77]
Utrikesdepartementet
Medverkan av tjänsteleverantörer i ärenden
om uppehålls- och arbetstillstånd. [36]
Utredningen om Sveriges försvars- och
säkerhetspolitiska samarbeten. [57]
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Regionstyrelsen

Granskning av intern kontroll avseende inköpskort
Förslag till beslut

•

Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse lämnas som svar till revisorerna.

Sammanfattning

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har PwC genomfört en granskning av
den interna kontrollen avseende inköpskort.
Efter den genomförda granskningen har revisorerna gjort bedömningen att den
interna kontrollen inte i alla delar är tillräcklig. Bedömningen baseras på följande
granskningsresultat:
1. Tre inköpskort har identifierats där utökning av beloppsgräns på
inköpskortet samt byte av tjänsteställe har hanterats på medarbetarens, och
inte chefens, begäran.
2. Beslutsattest av inköpskortfaktura görs inte i enlighet med reglerna för
inköpskort. Vidare noteras att beslutsattest har gjorts av kortinnehavaren
själv för 10 av 30 granskade fakturor. En faktura var beslutsattesterad av
attestant som enligt attestförteckningen saknar attesträtt för berört ansvar.
3. Det finns en tydlig reglering avseende privat användning av inköpskort. Till
följd av avsaknad av syftesbeskrivning är det dock svårt för utomstående att
avgöra om inköpen är tjänsterelaterade eller privata.
4. Brister i räkenskapsmaterialet har identifierats avseende 12 av 30 verifierade
inköpskortfakturor till följd av felaktig momsredovisning och avsaknad av
kvitton.
Revisorerna önskar svar senast den 1 mars 2017 på vilka åtgärder regionstyrelsen
avser vidta med anledning av revisionsskrivelsen.
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Bedömning

Beslut om införande av inköpskort fattades av regionstyrelsen 2013 samtidigt
fastställdes regler för inköpskort. Inköpskorten ersatte ca 450 st förskottskassor som
avvecklades. I regionen finns ca 260 st inköpskort, merparten inom
socialförvaltningen och utbildnings- och arbetslivsförvaltningen.
Inköpskortet är avsett att användas för småinköp i tjänsten och för varor där det inte
finns ramavtal. Större inköp och inköp via avtalsleverantörer ska ske på samma sätt
som tidigare, d.v.s. inköp mot faktura. Gällande attestregler gäller även för kortfakturorna. Kontantuttag kan inte göras med inköpskorten.
På intranätet finns information om inköpskorten och hur de ska användas. Förutom
reglerna finns en användarhandledning, blanketter för ansökan och ändring.
Information om hur man ska göra om momsbeloppet på fakturan behöver justeras
finns också där.
Reglerna för inköpskort är tydliga. Bland annat gäller följande:
•

Inköpskortet är personligt och varje kortinnehavare är personligt ansvarig för
inköpen. Inköpskorten får endast användas för inköp i tjänsten och ej för
privat bruk.

•

Samtliga kvitton från inköp ska skannas in och bifogas till respektive
kortinnehavares månadsfaktura i ekonomisystemet. Vid behov ska anteckning
göras om syfte med inköpet. Om momsbeloppet på kvittona inte
överensstämmer med momsbeloppet på fakturan ska momsen på fakturan
justeras.

•

Vid avsaknad av kvitto riskerar kortinnehavaren att själv få stå för kostnaden.

•

Närmast överordnad chef ska beslutsattestera kortfakturan

I regionstyrelsen interna kontrollplan 2016 fanns en kontroll av inköpskorten med.
Flera av de brister som framkommit i revisorernas granskning framkom även i
regionens egna interna kontroll.
När det gäller punkt 1 om bristerna avseende att kortinnehavare själv kunnat begära
ändring av beloppsgräns och byte av tjänsteställe så har rutinen för ändring
tydliggjorts genom att en ändringsblankett tagits fram. Blanketten ska godkännas och
skrivas under av närmast överordnad chef. Bedömningen är nu att bara behöriga
ändringar kommer att kunna genomföras framöver.
När det gäller punkt 2 beslutsattest och punkt 4 avsaknad av kvitto och felaktig
momsredovisning så kommer återkoppling och information om bristerna att göras
till kortinnehavarna för att på så sätt få till stånd en bättre regelefterlevnad. Kontroll
av regelefterlevnaden kommer även att finnas med i regionens interna kontrollplaner
framöver.
Under 2017 kommer en digital kvittohanteringstjänst att testas. Målsättningen är att
kvittohanteringen därmed ska underlättas och förbättras.
Avseende punkt 3 om avsaknad av syftesbeskrivning finns i reglerna inget skall-krav
på att syftesbeskrivning ska göras. För kortfakturorna tillämpas samma attestregler
som för regionens övriga leverantörsfakturor dessutom finns ett utökat krav på att
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närmast överordnad chef ska beslutsattestera kortfakturan. Attestreglerna är
utformade så att två personer ska godkänna varje faktura. Granskningsattestanten ska
kontrollera att inköpet tillhör verksamheten och är rimligt. Beslutsattestanten
kontrollerar bl.a. pris, betalningsvillkor, att varan/tjänsten levererats till rätt kvalitet
att behöriga beslut fattats. Även inköp mot leverantörsfaktura kan vara svårt för
utomstående att kontrollera. Bedömningen är att attestreglernas utformning
säkerställer en god intern kontroll i leverantörsfakturahanteringen även för
kortfakturorna.
Beslutsunderlag

Revisionsskrivelse och granskningsrapport avseende inköpskort

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Regionens revisorer
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1.

Sammanfattande bedömning

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland genomfört
en granskning av internkontroll avseende inköpskort.
Följande revisionsfråga har varit ledande för granskningen:


Har Region Gotland en tillfredsställande internkontroll avseende
inköpskort?

Efter genomförd granskning gör vi bedömningen att den interna kontrollen
avseende inköpskort inte i alla delar är tillräcklig. Denna bedömning baseras i
huvudsak på följande granskningsiakttagelser:


Tre inköpskort har identifierats där utökning av beloppsgräns på
inköpskortet samt byte av tjänsteställe har hanterats på medarbetarens, och
inte chefens, begäran.



Beslutsattest av inköpskortfaktura görs inte i enlighet med reglerna för
inköpskort. Vidare noteras att beslutsattest har gjorts av kortinnehavaren
själv för 19 av 30 granskade fakturor. En faktura var beslutsattesterad av
attestant som enligt attestförteckningen saknar attesträtt för berört ansvar.



Det finns en tydlig reglering avseende privat användning av inköpskort. Till
följd av avsaknad av syftesbeskrivning är det dock svårt för utomstående att
avgöra om inköpen är tjänsterelaterade eller privata.



Brister i räkenskapsmaterialet har identifierats avseende 12 av 30
verifierade inköpskortfakturor till följd av felaktig momsredovisning och
avsaknad av kvitton.

Mot bakgrund av noterade brister rekommenderar vi kommunstyrelsen att:


Se över rutinen för ändring av beloppsgränser och tjänsteställe för tilldelade
inköpskort.



Säkerställa samstämmighet mellan regler för inköpskort och
förvaltningarnas attestförteckningar.



Säkerställa att alla inköpskortsfakturor attesteras av närmaste chef.



Överväga behovet av att införa krav på syftesbeskrivning för
inköpskortfakturor i syfte att säkerställa att ingen anställd ska riskera att i
efterhand misstänkas för att ha gjort privata inköp med regionens
inköpskort.
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Stärka rutinen avseende moms- och kvittoredovisning för att säkerställa att
räkenskapsmaterialet uppfyller kraven på verifikat i KRL och BokfL
avseende verifikationens fullständighet.
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2.

Inledning

2.1.

Bakgrund

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland genomför PwC en
granskning av internkontroll avseende hantering av inköpskort
Enligt 6:7 kommunallagen ska nämnderna säkerställa att den interna kontrollen är
tillräcklig samt att verksamheterna bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

2.2.

Revisionsfråga, kontrollmål och
revisionskriterier

Granskningen syftar till att bedöma om Region Gotland har tillfredsställande
internkontroll avseende inköpskort. Följande revisionsfråga ska besvaras:
Har Region Gotland en tillfredsställande intern kontroll avseende inköpskort?
För att besvara revisionsfrågan har följande kontrollmål formulerats:
 Dokumenterade riktlinjer/rutiner finns och efterlevs för hantering av
inköpskort. Rutinerna omfattar attestering av faktura.
 Reglering finns för eventuell privat användning av inköpskort.
 Fakturaunderlag överensstämmer med de krav som ställs på
räkenskapsmaterial enligt Kommunal redovisningslag (KRL), bokföringslag
(BokfL) mm.
Revisionskriterier utgörs av regionens regler och riktlinjer inom området samt
tillämpliga delar av kommunal redovisningslag (KRL) och bokföringslag (BokfL).

2.3.

Revisionsmetod och avgränsning

Granskningen baseras på dokumentstudier (riktlinjer m.m.) och intervjuer.
Granskningen omfattar kommunstyrelsen och samtliga nämnder. Avgränsning görs
till inköpskort, bensinkort omfattas inte av granskningen.
Rapporten har varit föremål för faktaavstämning.
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3.

Granskningsresultat

3.1.

Styrande och stödjande dokument

Inom ramen för granskningen har vi inhämtat och tagit del av följande dokument:






Protokoll 2013-01-30, RS § 10. Införande av inköpskort, med regler, inom
Region Gotland.
Regler för inköpskort (2012-11-28).
Ansökningsblankett inköpskort First Card.
Användarhandledning First Card inköpskort
Instruktion för justering av momsbelopp på fakturor från First Card.

3.2.

Verifiering mot kontrollmål

3.2.1

Rutiner och riktlinjer

Kontrollmål: Dokumenterade riktlinjer/rutiner finns och efterlevs för
hantering av inköpskort. Rutinerna omfattar attestering av faktura.
Av regler för inköpskort framgår att den primära inköpsmetoden i regionen är via
faktura från regionens avtalade leverantörer. Inköpskorten, som tillhandahålls via
First Card, ska användas för mindre inköp av varor där regionen saknar ramavtal.
First Card-korten ska ersätta alla andra inköpskort med undantag för bensinkort.
Tilldelning av inköpskort görs av chef till medarbetare som har behov av att göra
mindre inköp inom tjänsten. För respektive inköpskort fastslås en beloppsgräns,
både per inköpstillfälle och per månad. Beloppsgränsen beslutas av chef i samband
med att denne godkänner medarbetarens ansökan om inköpskort. Reglerna för
inköpskort finns även tillgängliga på den blankett som medarbetaren använder för
ansökan om inköpskort.
Det finns sammanlagt 253 aktiva inköpskort i regionen vilket innebär att cirka fyra
procent1 av regionens anställda har inköpskort. I tabellerna nedan redovisas en
sammanställning av de beloppsgränser2 som finns på de aktiva inköpskorten samt
hur korten är fördelade över regionens förvaltningar.
Beloppsgräns (kr)
200 ≤ x ≤ 2 000
Antal med beloppsgräns per
inköp
167 st
Antal med beloppsgräns per
månad
149 st

2 000 < x ≤ 5 000

5 000 < x ≤ 50 000

73 st

13 st

84 st

20 st

1 Region Gotland hade 6 257 st anställda per 2015-12-31. Källa: Årsredovisning 2015.
2 Följande beloppsgränser har tillämpats på de aktiva korten: 200 kr, 250 kr, 500 kr, 600 kr, 800 kr, 1 000 kr, 1 500 kr, 2 000 kr, 2 200 kr,
2 400 kr, 2 500 kr, 3 000 kr, 4 000 kr, 5 000 kr, 6 000 kr, 8 000 kr, 10 000 kr, 15 000 kr, 20 000 kr, 50 000 kr.
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Fördelning över förvaltningar
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Kultur- och fritidsförvaltningen
Serviceförvaltningen IT

2
14
34
1

Socialförvaltningen
Tekniskförvaltningen
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Totalt antal kort

111
1
90
253

Av regionens regler för inköpskort framgår att överordnad chef ska beslutsattestera
inköpskortfakturan. Vidare framgår att överordnad chef ansvarar för att
medarbetares inköpskort avslutas vid upphörande/byte av tjänst. Regionen införde
inköpskort 2013 och sedan dess har 366 inköpskort utfärdats, varav 113 är
avslutade per granskningstillfället. Avslut av inköpskort görs via mail till
ekonomiassistent på administrativ service inom serviceförvaltningen. Överordnad
chef ansvarar för att dennes medarbetares kort avslutas.
Regionen erhåller månatligen statistik från First Card där samtliga inköpsvolymer
per kortinnehavare framgår. Erhållen statistik kan användas av
upphandlingsfunktionen för analys av inköpsmönster samt för identifiering av
behov av nya ramavtal. Vidare får regionen en signal från kortleverantören om en
kortinnehavare försökt göra inköp överstigande den månatliga beloppsgränsen. Det
är enligt uppgift ovanligt att regionen får sådana varningssignaler.
Verifiering har gjorts avseende följsamheten till rutinen att ansökan om inköpskort
görs via blankett samt att kortets beloppsgräns överensstämmer med beslut från
chef. Urval gjordes utifrån lista över samtliga kortinnehavare, där även kortets
beloppsgräns framgår, och verifiering gjordes mot ansökningsblankett. Sammanlagt
har verifiering gjorts avseende 30 kortinnehavare varav 27 verifierades utan
anmärkning. För resterande tre noterades följande:


För ett kort hade byte av ZZ kod (kod på faktura kopplad till tjänstestället)
samt utökad beloppsgräns gjorts på begäran av medarbetaren själv, ej på
direktiv från överordnad chef.



För ett kort har anteckning gjorts i efterhand på blankett för ansökan om
inköpskort om att krediten är utökad till från 2 000 kr/inköp och 5000
kr/månad till 10 000 kr på båda kreditlimiterna. Listan över kortinnehavare
är ej uppdaterad med denna information. Det finns heller ingen
dokumentation som styrker att den utökade krediten är på begäran av
överordnad chef.



Ett kort var avslutat sedan 2016-03-03 men listan över kortinnehavare var
ej uppdaterad med denna information.
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Vidare har verifiering gjorts av att beslutsattest på leverantörsfakturan har gjorts av
behörig person. Sammanlagt 303 fakturor har omfattats av verifieringen.
Fakturorna konteras i de flesta fall på kortinnehavarens kostnadsställe. Enligt
regionens regler för inköpskort ska attest av inköpskortsfaktura göras av närmast
överordnad chef. Fakturorna konteras i de flesta fall på kortinnehavarens
kostnadsställe. Denna rutin samstämmer inte med strukturen på förvaltningarnas
attestförteckningar. På flertalet av attestförteckningarna är kollegor på samma
organisatoriska nivå ersättare för varandra vilket får till följd att det inte är
överordnad chef som attesterar fakturan. Till följd av detta har det i verifieringen
gjorts kontroll av att beslutsattestanten var behörig attestant enligt förvaltningarnas
attestförteckningar samt att beslutsattestanten var oberoende, vilket i detta fall
innebär att det inte är kortinnehavaren som beslutsattesterat sin egen faktura.
Utfallet av verifieringen presenteras i tabellen nedan.
Behörig attestant enligt
attestförteckning
28
1

Ja
Nej

3.2.2

Oberoende attestant, dvs ej
kortinnehavaren själv
19
10

Privat användning

Kontrollmål: Reglering finns för eventuell privat användning av
inköpskort.
I reglerna framgår att inköpskorten är personliga och kortinnehavaren ansvarar
inför regionen för samtliga inköp som görs med kortet. Inköpen får endast avse
tjänsterelaterade varor. Vidare framgår att korten inte får användas för betalning av
privata inköp med reglering till regionen i efterhand. Av reglerna framgår även att
kontantuttag är förbjudet.
Verifiering har gjorts av 30 inköpskortsfakturor. I verifieringen har inga uppenbara
privata köp identifierats. Avsaknad av syftesbeskrivning samt kvitton har dock
försvårat möjligheten att bedöma vissa inköp, se sammanställning i tabellen nedan.
Bedömning
Tjänsterelaterade inköp

Kan ej bedöma om
tjänsterelaterade eller privata
inköp
Privata inköp

Antal
14

16

0

Kommentar
Mot bakgrund av inköpens natur och
syftesbeskrivning bedöms inköpen vara
tjänsterelaterade.
Till följd av avsaknad av syftesbeskrivning eller
kvitton kan bedömning inte göras om inköpen är
tjänsterelaterade eller privata.
Inga inköp bedöms vara uppenbart privata.

Per granskningsdatum 20161027 var en faktura inte konterad. Fakturan ankom till regionen
20161006 och förföll till betalning 20161031.

3
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3.2.3

Fakturaunderlag

Kontrollmål: Fakturaunderlag överensstämmer med de krav som ställs
på räkenskapsmaterial enligt kommunal redovisningslag (KRL),
Bokföringslagen (BokfL) m.m.
Enligt KRL och BokfL ska tydliga verifikat och räkenskapsmaterial finnas för
samtliga ekonomiska händelser. Vidare kan det för vissa typer av transaktioner
finnas behov av särskilda hänvisningsspecifikationer. För inköpskortfakturor
innebär detta att det förutom bland annat datering och verifikationsnummer bör
finnas underliggande kvitton.
Av regionens regler för inköpskort framgår att köpnota och kvitto ska sparas och
skannas in som bilagor till inköpskortfakturan i det elektroniska
leverantörsfakturasystemet. Vidare ges information om att, det förutom köpnota
och kvitto, kan behöva kompletteras med uppgift om syfte samt att momsen på
samlingsfakturan kan behöva justeras. Momsjustering kan bli aktuellt till följd av
att vissa kortterminalet endast skickar information om bruttobelopp till First Card
vilket medför att fakturan ej innehåller korrekta uppgifter om moms. En särskild
guide finns framtagen för momsjustering. Det finns ingen beskrivning avseende i
vilka sammanhang fakturan måste kompletteras med uppgift om syfte.
I tabellen nedan framgår de totala inköpsvolymerna med First Card kort för 2014,
2015 och 2016.
Inköpsvolym 2014
Belopp (kr) Antal fakturor
1 325 746
1 562 st

Inköpsvolym 2015
Belopp (kr) Antal fakturor
1 404 967
1 750 st

Inköpsvolym tom okt 2016
Belopp (kr) Antal fakturor
1 219 964
1 551 st

Den procentuella ökningen mellan åren uppgår till 6 procent (2014-2015) och till 4
procent (2015-2016). Ökningen bedöms som rimlig varför ingen ytterligare
verifiering görs av kostnadsökningen mellan åren.
Verifiering har gjorts avseende 30 inköpskortsfakturor. Kontroll har gjorts med
avseende på bokföringsmässigt verifikat, syftesbeskrivning, momsredovisning samt
att kvitton finns. Åtta fakturor verifierades helt utan anmärkning. Bortses från
avsaknaden av syfte verifierades 18 fakturor utan anmärkning. Utfallet av
verifieringen presenteras i tabellen nedan.
Kontroll
Bokföringsmässigt
verifikat
Syftesbeskrivning4
Momsredovisning
Kvitton finns

Korrekt hanterat
30
8
21
19

Felaktigt hanterat
0

Kan inte bedöma
0

22
4
11

0
5
0

Syftesbeskrivning är som nämnts tidigare enligt regionens regler inte nödvändigt för samtliga
transaktioner utan kan behövas i vissa fall.

4
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Momsredovisningen var ej i överensstämmelse med underliggande kvitton för fyra
fakturor samt kunde ej bedömas för fem fakturor till följd av att underliggande
kvitton saknades. Kvitton saknades helt eller delvis för elva fakturor.
Region Gotland har, enligt uppgift från redovisningschef, genomfört en
internkontroll avseende inköpskorten och har i årets kontroll identifierat brister i
hanteringen. De vanligaste felen är, enligt uppgift, att kvitton inte bifogas, att syftet
inte angivits och felaktig momsredovisning. Det senare uppges bero på att vissa
inköpsställen inte rapporterar momsen till FirstCard vilket innebär att den inte
kommer med på kortfakturan och därmed måste justeras manuellt baserat på
bifogade kvitton. Iakttagelserna i regionens internkontroll överensstämmer med det
verifieringsutfall som erhållits i denna granskning. Regionen ska, enligt uppgift,
återkoppla resultaten från den interna kontrollen till kortinnehavarna, berörda
chefer och assistenter.
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4.

Bedömning och
rekommendationer

4.1.

Avstämning mot kontrollmål

Granskningen har gjorts utifrån tre kontrollmål. Bedömningen av respektive
kontrollmmål görs enligt kriterierna: Uppfyllt/Delvis uppfyllt/Ej uppfyllt.
Kontrollmål

Bedömning

Dokumenterade riktlinjer/rutiner finns
och efterlevs för hantering av
inköpskort. Rutinerna omfattar
attestering av faktura.

Delvis uppfyllt
Dokumenterade riktlinjer/rutiner finns för
inköpskort. Riktlinjerna omfattar tilldelning av
inköpskort samt attest av faktura.
27 av 30 verifierade underlag/blanketter för
tilldelning av kort verifierades utan anmärkning
med avseende på beloppsgräns och att chef
beslutat om medarbetares kortinnehav. Dock
noteras för tre kort att utökning av beloppsgräns
och byte av tjänsteställe har gjorts på
medarbetarens begäran.
Den attestrutin som fastslås i regler för
inköpskort efterlevs inte. Detta till följd av att
strukturen på förvaltningarnas
attestförteckningar inte samstämmer med det
som fastslås i regler för inköpskort. Vidare har
verifiering gjorts med avseende på
beslutsattestantens attesträtt för berört ansvar
samt beslutsattestantens oberoende.
 28 av 30 fakturor var beslutsattesterade
av behörig attestant.
 19 av 30 fakturor var beslutattesterade av
oberoende attestant.

Reglering finns för eventuell privat
användning av inköpskort.

Uppfyllt
Tydlig reglering finns i Region Gotlands regler
för inköpskort avseende privat användning av
inköpskorten. Till följd av att syftesbeskrivning
inte alltid bifogas fakturan är det dock svårt för
en utomstående att avgöra inköpen är
tjänsterelaterade eller privata.

Fakturaunderlag överensstämmer med
de krav som ställs på
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Delvis uppfyllt
18 av 30 fakturor verifierades utan anmärkning
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räkenskapsmaterial enligt Kommunal
redovisningslag (KRL),
bokföringslagen (BokfL) mm.

4.2.

med avseende på bokföringsmässigt verifikat,
momsredovisning och kvittoexistens. Beaktas
även syftesbeskrivning verifierades endast åtta av
30 fakturor utan anmärkning.
 Korrekt momsredovisning hade gjorts för
21 av 30 fakturor.
 Kvitton var bifogade fakturan för 19 av
30 fakturor.

Svar på revisionsfrågan och
rekommendationer

Efter genomförd granskning gör vi bedömningen att den interna kontrollen
avseende inköpskort inte i alla delar är tillräcklig. Denna bedömning baseras i
huvudsak på följande granskningsiakttagelser:


Tre inköpskort har identifierats där utökning av beloppsgräns på
inköpskortet samt byte av tjänsteställe har hanterats på medarbetarens, och
inte chefens, begäran.



Beslutsattest av inköpskortfaktura görs inte i enlighet med reglerna för
inköpskort. Vidare noteras att beslutsattest har gjorts av kortinnehavaren
själv för 19 av 30 granskade fakturor. En faktura var beslutsattesterad av
attestant som enligt attestförteckningen saknar attesträtt för berört ansvar.



Det finns en tydlig reglering avseende privat användning av inköpskort. Till
följd av avsaknad av syftesbeskrivning är det dock svårt för utomstående att
avgöra om inköpen är tjänsterelaterade eller privata.



Brister i räkenskapsmaterialet har identifierats avseende 12 av 30
verifierade inköpskortfakturor till följd av felaktig momsredovisning och
avsaknad av kvitton.

Mot bakgrund av noterade brister rekommenderar vi kommunstyrelsen att:


Se över rutinen för ändring av beloppsgränser och tjänsteställe för tilldelade
inköpskort.



Säkerställa samstämmighet mellan regler för inköpskort och
förvaltningarnas attestförteckningar.



Säkerställa att alla inköpskortsfakturor attesteras av närmaste chef.



Överväga behovet av att införa krav på syftesbeskrivning för
inköpskortfakturor i syfte att säkerställa att ingen anställd ska riskera att i
efterhand misstänkas för att ha gjort privata inköp med regionens
inköpskort.
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Stärka rutinen avseende moms- och kvittoredovisning för att säkerställa att
räkenskapsmaterialet uppfyller kraven på verifikat i KRL och BokfL
avseende verifikationens fullständighet.
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Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2016/831
31 januari 2017

Mikael Wollbo

Regionstyrelsen

Revisionsskrivelse. Granskning av hantering av leasing
Förslag till beslut

•

Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse lämnas som svar till revisorerna.

Sammanfattning

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har PwC genomfört en granskning av
den interna kontrollen avseende hantering av leasingavtal.
Efter den genomförda granskningen har revisorerna gjort bedömningen att den
interna kontrollen i allt väsentligt är tillräcklig.
Revisorerna har lämnat rekommendationer om att den finansiella leasingskulden ska
redovisas uppdelad på långfristig låneskuld respektive kortfristig låneskuld.
Revisorerna rekommenderar även att det säkerställs att samtliga operationella
leasingavtal är rätt klassificerade.
Bedömning

I årsredovisning 2016 kommer den finansiella leasingskulden att redovisas uppdelad
på långfristig leasingskuld respektive kortfristig leasingskuld i balansräkningen.
Region Gotland anlitar konsultföretaget Leaseright KB som rådgivare vid
klassificering av leasingavtal för att säkerställa att leasingavtalen blir rätt
klassificerade. Leaseright KB är specialiserade på leasing och har hög kompetens
inom området.
Beslutsunderlag

Revisionsskrivelse Granskning av hantering av leasing
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Regionens revisorer
1 (1)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionens revisorer

Revisionsskrivelse
Datum 2016-12-14

Regionstyrelsen

Granskning av hantering av leasing
På uppdrag av oss, de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland, har PwC
genomfört en granskning av den interna kontrollen avseende hantering av leasing.
Efter genomförd granskning gör PwC bedömningen att den interna kontrollen
avseende på hantering av leasing i allt väsentligt är tillräcklig. Vi delar denna
bedömning som i huvudsak baseras på följande granskningsiakttagelser:


Det finns dokumenterade tillämpningsanvisningar för hantering av hyres- och leasingavtal. Beslut om att ingå leasingavtal fattas av ekonomidirektören i enlighet med delegationsordning.



Det finns en sammanställning och samlad förteckning över regionens
samtliga leasingavtal per sista augusti.



Regionen redovisar inte den kortfristiga delen, det vill säga hur stor del
som förfaller inom ett år, av den finansiella leasingskulden i balansräkningen. Hela skulden redovisas som långfristig, vilket avviker från regionens balansuppställning i övrigt. I not lämnas upplysning om hur stor
del som förfaller inom ett år.



De finansiella leasingavtalen bedöms korrekt klassificerade i enlighet
med RKR 13.2. Däremot kan vi inte bedöma huruvida de operationella
avtal som överstiger tre år borde klassificeras som finansiella, eftersom
information om anskaffningsvärde saknas.

Mot bakgrund av granskningsresultatet och i syfte att stärka den interna kontrollen rekommenderar vi regionstyrelsen att:

Postadress SE-621 81 Visby
Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionens revisorer

2 (2)



Hantera den finansiella leasingskulden i enlighet med balansuppställningen i övrigt, det vill säga redovisa den långfristiga respektive kortfristiga delen av finansiella leasingskulden separat.



Säkerställa att samtliga operationella leasingavtal är rätt klassificerade.

I syfte att stärka den interna kontrollen lämnas ett antal rekommendationer i
bifogad revisionsrapport. Vi utgår från att regionstyrelsen tar till sig granskningsresultatet och vidtar adekvata åtgärder med anledning av lämnade rekommendationer.
Rapporten överlämnas till regionstyrelsen för åtgärd. Vilka åtgärder som vidtagits kommer att följa upp i vår granskning av årsredovisningen 2016.
För Region Gotlands revisorer

Carin Backlund
Ordförande

www.pwc.se

Revisionsrapport

Carin Hultgren

Granskning av
hantering av
leasing

Cert. kommunal revisor

Jenny Nyholm
December 2016

Region Gotland
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1.

Sammanfattande bedömning

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland utfört en
granskning av internkontroll avseende hantering av leasing.
Efter genomförd granskning gör vi bedömningen att regionens interna kontroll med
avseende på hantering av leasing i allt väsentligt är tillräcklig.
Bedömningen baserar på följande iakttagelser:


Regionen har tagit fram dokumenterade tillämpningsanvisningar för
hantering av hyres- och leasingavtal. Beslut om att ingå leasingavtal fattas av
ekonomidirektören i enlighet med delegationsordning.



Det finns en sammanställning och samlad förteckning över regionens
samtliga leasingavtal per sista augusti.



Regionen redovisar inte den kortfristiga delen, det vill säga hur stor del som
förfaller inom ett år, av den finansiella leasingskulden i balansräkningen.
Hela skulden redovisas som långfristig, vilket avviker från regionens
balansuppställning i övrigt. I not lämnas upplysning om hur stor del som
förfaller inom ett år.



De finansiella leasingavtalen bedöms korrekt klassificerade i enlighet med
RKR 13.2. Däremot kan vi inte bedöma huruvida de operationella avtal som
överstiger tre år borde klassificeras som finansiella, eftersom information
om anskaffningsvärde saknas.

Utifrån granskningens resultat lämnar vi Regionstyrelsen med följande
rekommendationer:


Hantera den finansiella leasingskulden i enlighet med balansuppställningen
i övrigt, det vill säga redovisa den långfristiga respektive kortfristiga delen av
finansiella leasingskulden separat.



Säkerställa att samtliga operationella leasingavtal är rätt klassificerade.
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2.

Inledning

2.1.

Bakgrund

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland genomför PwC en
granskning av internkontroll avseende hantering av leasing.
Avgörande för om ett leasingavtal ska anses utgöra ett finansiellt eller operationellt
avtal är i vilken omfattning de ekonomiska riskerna och fördelarna med ägandet av
det aktuella leasingobjektet vid en helhetsbedömning finns hos leasegivaren eller
leasetagaren.
För att underlätta bedömningen avseende klassificeringsfrågan finns underliggande
kriterier vilka var för sig eller tillsammans avgör om ovanstående huvudkriteriet är
uppfyllt. Finansiell leasing innebär bland annat att leasetagaren redovisar objektet i
sin balansräkning.

2.2.

Revisionsfråga

Följande revisionsfråga ligger till grund för granskningen:


2.2.1.

Är rutinerna kring hyres-/leasingavtal ändamålsenliga och säkerställer de
en tillräcklig intern kontroll?

Kontrollmål

För att kunna besvara den övergripande revisionsfrågan har ett antal kontrollmål
och revisionskriterier utarbetats.


Det finns en skriftlig dokumentation av rutiner avseende ansvarsroller samt
hur klassificering och redovisning av leasingavtalet ska ske och upplysas om
i årsredovisningen.



Det finns en samlad förteckning över regionens samtliga tecknade
leasingavtal.



Klassificering och redovisning samt upplysning i årsredovisningen avseende
leasingavtal sker enligt RKR 13.2.

2.2.2.

Revisionskriterier

Revisionskriterier utgår från kommunallag, kommunal redovisningslag inklusive
övrig normgivning inom området samt regionens styrande och stödjande
dokument.

2.3.

Revisionsmetod och avgränsning

Granskningsobjekt är regionstyrelsen och avgränsning sker utifrån formulerade
kontrollmål. Granskningen sker genom genomgång av rutiner samt verifiering av
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uppställda kontrollmål via urvalsmässig granskning. Detta kompletteras via
intervjuer med verksamhetsansvariga.

2.3.1.

Styrande och stödjande dokument

Inom ramen för granskningen har vi tagit del av följande styrande och stödjande
dokument:





Tillämpningsanvisningar för hyres- och leasingavtal inom Region Gotland
Finanspolicy för Region Gotland (antagen 2012-04, reviderad 2014-02)
Delegationsordning
Regionens sammanställning av leasingavtal per 2016-08-31

Revisionsrapporten har varit föremål för sakgranskning av berörda tjänstemän.
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3.

Utgångspunkter

I september 2013 utgav Rådet för kommunal redovisning (RKR) en reviderad
rekommendation avseende hyres-/ leasingavtal. Rekommendationen ersätter
tidigare rekommendation 13.1 och gäller från räkenskapsåret 2014. Av RKR 13.2
Redovisning av hyres-/leasingavtal framgår under vilka förut-sättningar hyres/leasingavtal ska klassificeras som finansiell eller operationell leasing, samt hur de
ska redovisas. Den nya rekommendationen innehåller även anvisningar om vilka
upplysningskrav som följer beroende på om leasingavtalet är operationellt och ej
uppsägningsbart leasingavtal med en avtalstid överstigande tre år eller om det är ett
finansiellt leasingavtal.
Klassificeringen av avtalet sker vid leasingavtalets början. Förändringar i
uppskattningar, exempelvis beträffande nyttjandeperiod eller restvärde eller
förändrade omständigheter, resulterar inte i en förändrad klassificering.

3.1.

Finansiell leasing

I huvudsak innebär rekommendationen att ett leasingavtal ska klassificeras som
finansiellt om de ekonomiska riskerna och de ekonomiska fördelarna relaterat till
leasingobjektet övergår från leasegivaren till leasingtagaren. Ett finansiellt
leasingavtal kan jämföras med att äga tillgången. Exempelvis kan ett avtal
klassificeras som finansiell leasing om äganderätten till tillgången överförs till
leasetagaren när leasingavtalet löpt ut, eller om leasetagaren äger rätt att köpa
leasingobjektet till ett pris som understiger förväntat vekligt värde med så stort
belopp att det vid leasingavtalets början framstår som rimligt säkert att rätten
kommer att utnyttjas. Ett annat exempel är om nuvärdet av minimileaseavgifterna
vid leasingavtalets början är större än 80 % av leasingobjektets verkliga värde.
Finansiell leasing redovisas i balansräkningen och resulterar i både avskrivningar
och räntekostnader.

3.2.

Operationell leasing

Alla leasingavtal som inte klassificeras som finansiella är operationella leasingavtal.
Operationell leasing kostnadsförs löpande i redovisningen i takt med att
leasingavgiften betalas. Leasingavtal med en avtalstid på max tre år får, oavsett
ovan nämnda klassificeringsregel, klassificeras som operationella leasingavtal.
Detta förutsatt att leasingobjektets nyttjandeperiod inte väsentligt överstiger
leasingkontraktets avtalstid, samt att det sammantagna beloppet för flera avtal
inom samma tillgångskategori inte är väsentligt.
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4.

Granskningsresultat

4.1.

Regler och rutiner för hantering av leasing

Huvudregeln inom regionen är att leasing inte är tillåten. Orsaken är att
räntevillkoren och ränterisken som regionen utsätts för i och med leasing är större
än vid egen upplåning. Leasing omfattas av reglerna för upplåning i regionens
Finanspolicy och därutöver har regionen även tagit fram dokumenterade
tillämpningsanvisningar för hyres- och leasingavtal. Av reglerna framgår att beslut
om leasingavtal sker på delegation av ekonomidirektören. Undantaget är
korttidsleasing av personbilar på ramavtal då beslut tas av upphandlingschefen.
Regionens befintliga leasingavtal förvaras och bevakas centralt på ekonomienheten
av ekonomichef och redovisningschef. Till sin hjälp använder sig regionen av
företaget Leaseright KB som rådgivare i leasingfrågor samt har även tillgång till
deras tjänst leasingsupporten för att hålla ordning på leasingavtalen. Leaseright KB
skannar och kontrollerar regionens leverantörsbetalningar och fångar upp nya
leasingavtal, samt följer upp att regionen betalar i enlighet med de villkor som
framgår av leasingavtalen. Vidare så beräknar Leaseright KB även leasingskulderna
på samtliga avtal och lämnar underlag till bokslut.

4.2.

Förteckning över tecknade leasingavtal

Vi har erhållit en sammanställning och en samlad förteckning över regionens
samtliga leasingavtal per sista augusti som är framtagen av Leaseright KB. Av
sammanställningen framgår hur stor del av regionens leasingavtal som utgörs av
finansiella respektive operationella avtal, samt inom vilka tidsspann leaseavgifterna
förfaller till betalning. Av den samlade förteckningen framgår att regionen har 244
finansiella leasingavtal som uppgår till totalt 27, 8 mnkr och 210 stycken
operationella leasingavtal som uppgår till totalt 23,3 mnkr. Förteckningen
innehåller uppgift om bl.a. avtalsnummer, objektnummer, objektstyp,
objektmodell, objektbeskrivning, kostnadsställe, leasegivare, avtalets startdatum,
slutdatum och verkligt slutdatum samt minimileaseavgifter inom olika intervaller. I
nedanstående tabeller anges fördelningen av regionens finansiella och operationella
leasingavtal.
Tabell 1: Finansiella leasingavtal per sista augusti 2016
Antal
avtal

Nuvärde minimileaseavgifter

Andel som
förfaller
inom 1 år

Andel som
förfaller
inom 1-5 år

Personbil

174

17 559 149

0,25

0,75

Lätt lastbil

69

10 024 876

0,24

0,76

1

234 695

0,23

0,77

244

27 818 720

Objekttyp

Lastbil
TOTALT
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Under 2015 övergick regionen till leasingavtal med längre avtalstid än tre år för
leasingbilar, vilka utgör huvuddelen av regionens leasingåtaganden. I och med detta
har regionen klassificerat om berörda leasingåtaganden från operationella till
finansiella.

Tabell 2: Operationella leasingavtal per sista augusti 2016

Objekttyp

Antal
avtal

Framtida minimileaseavgifter

Andel som
förfaller
inom 1 år

Andel som
förfaller
inom 1-5 år

Personbilar

115

4 388 380

0,58

0,42

Modul

25

5 465 752

0,98

0,02

Lätt lastbil

21

971 563

0,53

0,47

Personlarm

21

466 462

0,49

0,51

Kaffemaskin

13

700 980

0,56

0,44

Datautrustning

5

5 527 404

0,71

0,29

Videoutrustning

2

37 500

1

0

Kopiator

2

11 285

1

0

Batteri

2

35 456

0,52

0,48

Diverse maskiner

2

5 705 150

0,37

0,63

Inredning

1

14 976

1

0

Lastbil

1

3 485

1

0

210

23 328 393

TOTALT

4.3.

Redovisning i enlighet med RKR 13.2

Regionen redovisar inte den kortfristiga delen av den finansiella leasingskulden i
balansräkningen, utan hela den finansiella leasingskulden redovisas som långfristig.
Upplysning om hur stor del som förfaller inom ett år lämnas i not, i enlighet med
RKR 13.2. Redovisning av hela skulden som långfristig bryter inte mot RKR 13.2,
däremot avviker detta mot god redovisningssed och mot regionens
balansuppställning i övrigt.
För att kontrollera huruvida klassificering gjorts i enlighet med RKR 13.2 har vi
inom ramen för granskningen gjort en översiktlig avstämning av klassificeringen av
de finansiella leasingavtalen genom en kontrollberäkning. Summan av nuvärdet för
minimiavgifterna för leasingavtalen utgör 67 % av baspriset för leasingobjektet. Mot
bakgrund att majoriteten av leasingavtalen påbörjats före 2015 görs bedömningen
att minimileaseavgifterna vid avtalets början översteg 80 procent av
leasingobjektets verkliga värde.
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Även en översiktlig genomgång av kommunens förteckning över operationella
leasingavtal har gjorts som visar att flertalet objekt har en avtalsperiod som
överstiger tre år. Bland annat kopiatorer, personlarm och kaffemaskiner. Huruvida
minimileaseavgifterna vid avtalens ingång utgjorde mer än 80 % av
leasingobjektens verkliga värde (anskaffningsvärde) och därmed bör klassificeras
som finansiell leasing går inte att bedöma, eftersom förteckningen inte innehåller
information om anskaffningsvärde för de objekt som klassificerats som
operationella.
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5.

Bedömning

5.1.

Avstämning mot kontrollmål

Kontrollmål

Kommentar och bedömning

Det finns en skriftlig dokumentation
av rutiner avseende ansvarsroller samt
hur klassificering och redovisning av
leasingavtalet ska ske och upplysas om
i årsredovisningen.

Uppfyllt
Av regionens Finanspolicy framgår att leasing
jämställs med upplåning och omfattas av reglerna
för detta. Därutöver finns framtagna
tillämpningsanvisningar och regler för hyres- och
leasingavtal. Beslut om att ingå leasingavtal fattas
på delegation av regionens ekonomidirektör. Beslut
om kortidsleasing av personbilar på ramavtal fattas
av upphandlingschef.
Av styrdokumenten framgår hur klassificering,
redovisning och upplysning ska göras i
årsredovisning. Samtliga styrdokument och
information finns tillgänglig på regionens intranät.

Det finns en samlad förteckning över
regionens samtliga tecknade
leasingavtal.

Uppfyllt
Det finns en sammanställning och en samlad
förteckning över regionens samtliga tecknade
finansiella och operationella leasingavtal per
2016-08-31. Sammanställningen är framtagen av
Leaseright KB.

Klassificering och redovisning samt
upplysning i årsredovisningen
avseende leasingavtal sker enligt RKR
13.2.

Delvis uppfyllt
Regionen redovisar inte den kortfristiga delen av
den finansiella leasingskulden i balansräkningen,
utan hela den finansiella leasingskulden redovisas
som långfristig. Upplysning om hur stor del som
förfaller inom ett år lämnas i not, i enlighet med
RKR 13.2.
Hanteringen avviker mot god redovisningssed och
mot regionens balansuppställning i övrigt.
Vi har inom ramen för denna granskning inte gjort
en bedömning av vilka konsekvenser eller effekt
som denna hantering innebär.
De finansiella leasingavtalen bedöms korrekt
klassificerade utifrån att nuvärdet för
minimiavgifterna för leasingavtalen utgör 67 % av
baspriset för leasingobjektet. Majoriteten av
leasingavtalen har påbörjats före 2015 vilket
indikerar att minimileaseavgifterna vid avtalets
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början översteg 80 procent av leasingobjektets
verkliga värde. Däremot kan vi inte bedöma
huruvida de operationella avtal som överstiger tre
år borde klassificeras som finansiella eftersom
information om objektens anskaffningsvärde
saknas.

5.2.

Svar på revisionsfrågan

Granskningen syftar till att besvara följande revisionsfråga:


Är rutinerna kring hyres-/leasingavtal ändamålsenliga och säkerställer de
en tillräcklig intern kontroll?

Efter genomförd granskning gör vi bedömningen att regionens interna kontroll med
avseende på hantering av leasing i allt väsentligt är tillräcklig.
Bedömningen baseras på följande iakttagelser:


Regionen har tagit fram dokumenterade tillämpningsanvisningar för
hantering av hyres- och leasingavtal. Beslut om att ingå leasingavtal fattas av
ekonomidirektören i enlighet med delegationsordning.



Det finns en sammanställning och samlad förteckning över regionens
samtliga leasingavtal per sista augusti.



Regionen redovisar inte den kortfristiga delen, det vill säga hur stor del som
förfaller inom ett år, av den finansiella leasingskulden i balansräkningen.
Hela skulden redovisas som långfristig, vilket avviker från regionens
balansuppställning i övrigt. I not lämnas upplysning om hur stor del som
förfaller inom ett år.



De finansiella leasingavtalen bedöms korrekt klassificerade i enlighet med
RKR 13.2. Däremot kan vi inte bedöma huruvida de operationella avtal som
överstiger tre år borde klassificeras som finansiella, eftersom information
om anskaffningsvärde saknas.

5.3.

Rekommendationer

Utifrån granskningens resultat lämnar vi Regionstyrelsen med följande
rekommendationer:


Hantera den finansiella leasingskulden i enlighet med balansuppställningen
i övrigt, det vill säga redovisa den långfristiga respektive kortfristiga delen av
finansiella leasingskulden separat.



Säkerställa att samtliga operationella leasingavtal är rätt klassificerade.
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Ärendenr RS 2017/90

Regionstyrelseförvaltningen

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Jan von Wachenfeldt
Planeringsstrateg

Datum 2017-01-21

Regionstyrelsen

Fördjupad översiktsplan för Klintehamn

Förslag till beslut

Regionstyrelsen ger regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att i samarbete med
samhällsbyggnadsförvaltningen och andra berörda förvaltningar inleda arbetet
med att ta fram en fördjupad översiktsplan för Klintehamn. Upprättandet av
planen för Klintehamn skall ske utifrån de förutsättningar som redovisas nedan
under Bedömning.
Bakgrund

I översiktsplanen för Gotland, antagen i juni 2010 (aktualitetsförklarad i april
2014), sägs att fördjupade översiktsplaner skall tas fram för Storsudret, Fårö
och Östergarnslandet samt för de utpekade serviceorterna på ön. Storsudretoch Fåröplanerna har antagits och vunnit laga kraft medan planen för Östergarnslandet för närvarande är föremål för utställning. Med hänsyn till befintliga
resurser har det visat sig lämpligt att arbeta parallellt med två fördjupade
översiktsplaner samtidigt eftersom planprocessen består av en blandning av
aktiv arbetstid varvat med tider för remissförfaranden såväl under samrådssom utställningsskedet.
Vid sidan av ovan nämnda uppdrag att ta fram fördjupade översiktsplaner för
serviceorterna finns det även andra åtaganden inom den översiktliga
planeringen. Ett aktuellt sådant uppdrag är Hav- och Vattenmyndighetens
(HaV) önskemål om ett nära samarbete med länsstyrelser och kommuner i det
statliga uppdraget av planeringen av Östersjöns kustområden. I gällande EUdirektiv sägs att senast 2021 skall medlemsländerna ha tagit fram planer för
sina havsområden. För att detta skall fungera i praktiken krävs ett nära
samarbete mellan de lokala, regionala och nationella planeringsaktörerna där
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HaV har ett samordningsansvar. Representanter för HaV har besökt Region
Gotland för att diskutera hur ett sådant framtida samarbete kan tänkas se ut.
För arbetet med att ta fram ett underlag över regionens kustområden som
sedan kan mynna ut i en havsplan som kan dockas in i kommande revidering
av översiktsplanen har statliga bidrag erhållits som täcker kostnaderna för en
deltidstjänst under 10 månader. En planerare har nyligen anställts och arbetet
med havsplanen kommer därmed att intensifieras med början nu i februari.
Denna resursförstärkning gör det möjligt att parallellt med havsplaneringen
inleda arbetet med att ta fram fördjupade översiktsplaner för serviceorterna
samtidigt som arbetet med Östergarnslandet är på väg att avslutas.
Bedömning

I valet av vilken serviceort som står först i tur anser regionstyrelseförvaltningen
att Klintehamn bör prioriteras högst. Motivet för detta är bland annat den
planerade utvecklingen av hamnområdet när delar av verksamheten i Visby
hamn flyttas över till Klintehamn. I samband med denna flytt är det angeläget
att se över konsekvenserna när det gäller trafik- och tillgänglighetsfrågor som
rör kopplingen mellan de centrala delarna av Klintehamn och hamnområdet.
Ett eventuellt upptagande av en ny stor kalkstenstäkt på södra Gotland
kommer sannolikt att innebära ytterligare tunga transporter i och i anslutning
till Klintehamn. Om dessa planer förverkligas kommer det att innebära
störningar i form av trafikbuller och säkerhetsrisker som kräver att det tas ett
helhetsgrupp över den framtida planeringen av Klintehamn.
Säkerställandet av servicen i tärorterna runt om på ön utgör en förutsättning
för att bibehålla och utveckla landsbygden. Den pågående serviceutbudsutredningen kommer därför att utgöra ett viktigt planeringsunderlag i arbetet
med framtagandet av planen.
Såväl regionstyrelseförvaltningen som samhällsbyggnadsförvaltningen anser att
den lämpligaste formen för det kommande plandokumentet är en fördjupad
översiktsplan (FÖP) eftersom en sådan plan tas fram i en lagstadgad process i
form av såväl samråds- som granskningsskeden där dialogen med myndigheter,
organisationer, intresseföreningar och allmänheten utgör en central del.

Kostnaderna för externa utredningar och framställning av remisshandlingar för
FÖP Klintehamn beräknas uppgå till ca 300 tkr per år under den 2-årsperiod
planarbetet beräknas pågå. Antagandet av planen bedöms kunna ske under
senare delen av 2019. Ovan nämnda kostnader belastar regionstyrelseförvaltningens budget. Övriga kostnader, löner m m finansieras inom ramen
för nämndernas driftbudgetar.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

Ärendenr RS 2013/483

Regionstyrelseförvaltningen

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Jan von Wachenfeldt

Datum 1 februari 2017

Regionstyrelsen

Förslag till detaljplan, Hall Västös 1:8 och 1:9, antagande
Förslag till beslut

Regionstyrelsen godkänner planförslaget och överlämnar planen till regionfullmäktige för antagande.
Bakgrund

Syftet med planförslaget är att möjliggöra en utveckling av turismen genom
byggnation av hotell och uthyrningsstugor. Planförslaget följer intentionerna i
det planprogram som godkändes av byggnadsnämnden i juni 2012. En viktig
ambition är att tillgängligöra området för allmänheten vilket underlättas genom
riktade åtgärder.
Inom planområdet finns ett antal bergrum för beredskapslagring av petroleumprodukter. Anläggningen är numera avvecklad och de cisterner och byggnader
som funnits ovan mark är rivna. Kvar finns endast några grusytor och en
utloppsbrunn.
Vattenförsörjningen kommer att lösas genom avsaltning av havsvatten då det
finns risk att grundvattnet inom eller i anslutning till planområdet är påverkat
av föroreningar från tidigare markanvändning. För avloppsrening kommer ett
minireningsverk att anläggas.
Planområdet omfattas av riksintressen för såväl det rörliga friluftslivet som för
naturvård och det är viktigt att varje form av exploatering sker i samklang med
bevarandet av områdets natur- och rekreationsvärden. För att mer detaljerat
belysa detta har en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tagits fram där förslag
till skyddsåtgärder redovisas i syfte att minimera den planerade exploateringens
konsekvenser för naturmiljön. Bebyggelseområdena har i huvudsak lokaliserats
till områden som saknar höga naturvärden.
Region Gotland kommer inte att ha något huvudmannaskap inom planområdet.
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Bedömning

Regionstyrelsen tillstyrkte planförslaget under granskningsskedet men ansåg att
dagvattenhanteringen skulle belysas i antagandehandlingen. Planbeskrivningen
har därför inför antagandet kompletterats med en kortfattad beskrivning av
den planerade dagvattenhanteringen. Där sägs att de geologiska förhållandena
är så goda att lokal infiltration av dagvattnet kan tillämpas.
De synpunkter som kommit in under granskningsskedet har medfört att
byggnader som tidigare föreslagits inom område för strandskydd och naturreservat har utgått i det slutliga planförslaget.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att planförslaget överlämnas till
regionfullmäktige så snart exploateringsavtalet är klart och undertecknat av
berörda parter.
Regionstyrelseförvaltningen
Peter Lindvall
regiondirektör

BESLUT
Datum
2017-01-05

Camilla Svensson
Naturvårdsenheten
010-2239322

1(16)
Dnr
521-614-2016

Pojex AB
c/o Peter Jakobsson
Högklint Rudenschöldsvägen 14 A
622 61 VISBY

Delgivningskvitto

Ansökan om dispens från strandskydd och tillstånd
enligt naturreservatet Gotlandskusten samt dispens
för terrängkörning vid anläggande av vattenverk för
avsaltning av havsvatten samt vattenledningar på
fastigheten Gotland Hall Västös 1:8 och 1:9
Beslut om dispens från strandskyddet och tillstånd enligt
naturreservatet Gotlandskusten
Länsstyrelsen meddelar er dispens från strandskyddet för att uppföra ett
vattenverk på fastigheten Hall Västös 1:9 samt att anlägga ledningar för intag av
vatten och avlopp inom fastigheterna Hall Västös 1:8 och 1:9. Länsstyrelsen
meddelar er också tillstånd enligt naturreservatet Gotlandskusten för samma
ändamål.
Beslutet fattas med stöd av 7 kapitlet 18c§ punkt 3 miljöbalken.
Byggnaden för vattenverket tilldelas ingen tomtplats.
Beslutet om dispens gäller med följande villkor:
 Byggnation och ledningsschaktning utförs i enlighet med ansökan,
 Ingen tomtplats får tas i anspråk för privat bruk inom strandskyddat
område för vattenverket, eller på annat sätt privatiseras på sådant sätt att
allmänheten avhålls t.ex. genom uppförande av stängsel eller staket,
 Vattenverket får inte tas i anspråk för annat ändamål än vad som angivits i
ansökan, så som t.ex. för bostadsändamål. Om anläggningen planeras att
användas för annat ändamål, måste tillstånd enligt naturreservatet
Gotlandskusten sökas hos länsstyrelsen
 Byggnaden för vattenverk uppförs på det sätt som angivits i ansökan, utan
fönster samt utan andra element som kan verka avhållande för
allmänheten,
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Vattenverket målas eller ytbehandlas i neutral färg, t.ex. med järnvitriol,
trätjära eller liknande,
Nedtagning av träd i samband med genomförandet av åtgärden ska om
möjligt undvikas.

Information
Länsstyrelsen vill vara väldigt tydlig med att beslutet och bedömningen endast
avser strandskyddsdispens, tillstånd enligt naturreservatsföreskrifter och
terrängkörning i området. Tillåtlighet enligt andra lagstiftningar eller andra avtal
för fastigheterna, så som avtal med SGU angående befintlig bergrumsanläggning
på fastigheten Hall Västös 1:9, behandlas inte i ärendet. Länsstyrelsen anser att
kontakt bör tas med SGU för att utreda tillåtligheten för åtgärden som ansökan
gäller.
Förläggande av ledningar för avloppsanläggning och avsaltningsanläggning
utanför strandskyddat område har inte behandlats i ärendet. För verksamheter eller
åtgärder som inte omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt andra
bestämmelser i miljöbalken och som kan komma att väsentligt ändra naturmiljön
ska en anmälan för samråd göras enligt 12 kap. 6§ miljöbalken. Ni behöver
därmed lämna in en anmälan om samråd för ledningsschaktningar till
länsstyrelsen minst sex veckor innan åtgärden ska genomföras.
Åtgärden utgör även en anmälningspliktig vattenverksamhet enligt 11 kap 9 a §
miljöbalken. En anmälan om vattenverksamhet för åtgärden har inkommit till
länsstyrelsen och behandlas i ärende 535-3903-2016.

Beslut om dispens från terrängkörningslagen
Länsstyrelsen bedömer att åtgärderna i ansökan omfattas av undantaget från
förbudet för framförande av motordrivna fordon i terräng enligt1§ andra stycket
punkt 1 i terrängkörningsförordningen. Därmed krävs ingen dispens från
terrängkörningslagen vid körning i terräng i samband med genomförandet av
åtgärderna eller eventuellt underhåll. Länsstyrelsen avskriver därmed denna del av
ansökan.

Beskrivning av ärendet
Ni lämnade den 23 februari 2016 in en ansökan om dispens från strandskyddet
och tillstånd enligt naturreservatet Gotlandskusten till Länsstyrelsen samt om
terrängkörningsdispens. Ansökan gäller anläggande av ett vattenverk för
avsaltning av havsvatten till dricksvatten, intagsledning och avloppsledning inom
strandskyddat område samt naturreservatet Gotlandskusten på fastigheterna Hall
Västös 1:8 och 1:9. I samband med detta söks även dispens från
terrängkörningslagen för körning med motordrivna fordon i terräng i samband
med anläggningsarbetet.
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Av ansökan framgår att ett vattenverk för avsaltning av havsvatten planeras på
fastigheten Hall Västös 1:9, i syfte att förse en planerad konferensanläggning med
dricksvatten. Delar av fastigheterna Hall Västös 1:8 och 1:9 kan eventuellt komma
att detaljplanläggas och samråd angående detaljplan har hållits med länsstyrelsen.
Enligt ansökan måste vattenverket av tekniska skäl placeras med en golvhöjd som
maximalt är 5 meter över havet, vilket då innebär en placering inom strandskyddat
område. Alternativet är att bygga en brunn med pump, vilken också behöver
placeras inom strandskyddat område. Vattenverket består av en betongreservoar
på 25 kubikmeter förlagd under mark, samt en ovanliggande byggnad på 5,1 x 3
meter (15,3 m3). Verket kommer enligt ansökan att placeras i en befintlig mindre
glänta intill vägen ned mot piren. På fastigheten. Reservoaren placeras under
vattenverket för att minska byggvolymen över mark. Berg kommer enligt ansökan
att tas bort i samband med anläggandet genom försiktig spettning. Från
vattenverket borras en intagsledning ut till havet från strandkanten söder om piren
på fastigheten (se bilaga 3). En ledning för avsaltat dricksvatten planeras att
förläggas från vattenverket i befintlig mindre väg inom fastigheten.
På fastigheterna finns en nedlagd underjordisk oljeanläggning som ägs av
Sveriges geologiska undersökning, SGU. Vissa verksamheter på fastigheterna så
som grävning, borrning, sprängning etc. är reglerade i fastigheternas köpekontrakt
som ingåtts mellan fastighetsägarna och SGU. Därmed är det enligt ansökan inte
möjligt att borra efter grundvatten på fastigheterna. Möjligheterna till anslutning
till kommunalt vattennät i området enligt uppgift från sökanden är mycket
begränsade.
Ett avloppsreningsverk planeras inom fastigheten, utanför strandskyddat område.
Till detta ansluts en utloppsledning för avloppsvattnet som planeras att löpa inom
strandskyddat område över fastigheterna Hall Västös 1:8 och 1:9. Ledningen
förläggs där det är möjligt inom befintlig väg på fastigheterna och leder ut i havet
norr om piren och vattenintagsledningen.
Efter kontakt med sökanden under handläggningen av ärendet har det framgått att
de vattenverks- och avloppsreningsverksledningar som är förlagda utanför
strandskyddsområdet samt naturreservatet Gotlandskusten inte ingår i ansökan.
Placeringen av ledningar utanför strandskyddat område i situationsplanen för
åtgärden (se bilaga 3) är preliminär och ingår inte i ansökan.
En naturvärdesinventering gjordes inom fastigheterna Hall Västös 1:8 och 1:9
under juni 2014. Av inventeringen framgick att området hyser höga naturvärden
med en artrik flora och fauna. Inom området finns ett flertal rödlistade arter, bland
annat flera arter av orkidéer vilka är fridlysta enligt artskyddsförordningen
(2007:845). Fastigheterna ligger även inom ett riksintresse för naturvården (HallHangvar) samt riksintresse för friluftslivet (Gotlandskusten). Gotland omfattas i
sin helhet av ett riksintresse för det rörliga friluftslivet enligt 4 kap. 2§
miljöbalken, inom vilket turismens och friluftslivets intressen särskilt ska beaktas
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vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i
miljön.
Åtgärden utgör även en anmälningspliktig vattenverksamhet enligt 11 kap 9 a §
miljöbalken. Anmälan om vattenverksamhet har behandlats i ärende 535-25722014 hos Länsstyrelsen Gotlands län, där beslut fattades den 3 november 2014
med förläggande om försiktighetsåtgärder och en genomförandeperiod på två år
från det att beslutet vunnit laga kraft. Då genomförandeperioden för vilket beslutet
avsåg har löpt ut, har en ny anmälan om vattenverksamhet inkommit till
länsstyrelsen vilken behandlas i ärende 535-3903-2016.
Länsstyrelsen besökte platsen den 27 juli 2016. I skogskanten utmed befintlig väg
ned mot piren finns i dagsläget ett par öppningar ungefär vid den plats där
vattenverket ska anläggas enligt ansökan, men några ytterligare träd kan behöva
tas ned i samband med byggnationen. Vid den norra fastighetsgränsen till Hall
Västös 1:8 finns ett metallstaket uppsatt över stranden och genom skogen, medan
stenar är utlagda i vattnet utanför för att markera fastighetsgränsen. Det finns flera
öppningar i staketet vilket gör det möjligt att passera, även om staketet har en viss
avhållande effekt. Det är möjligt för allmänheten att passera genom området
utmed strandlinjen längs med de båda fastigheterna samt området utnyttjades av
allmänheten för rekreation vid platsbesöket.

Motivering till beslutet
Dispens från strandskyddet
Ansökan gäller uppförandet av en mindre byggnad inom strandskyddat område
samt inom naturreservatet Gotlandskusten och omfattas därmed av förbudet i 7
kap. 15§ miljöbalken. Länsstyrelsen bedömer därför att dispens från
strandskyddet krävs för åtgärden.
Den planerade anläggningen syftar till att lösa vatten och avlopps för planerad
bebyggelse belägen utanför strandskyddat område. Sökande har anfört att det inte
är möjligt att borra efter grundvatten på fastigheterna och att möjligheterna till att
ansluta till kommunalt nät för vatten och avlopp är ytterst begränsade.
Vattenverket måste av tekniska skäl placeras med en golvhöjd som maximalt är 5
meter över havet, vilket innebär en placering inom strandskyddat område. Även
ledningar för vattenverket samt en utloppsledning från avloppsreningsverk utanför
strandskyddat område (se bilaga 3) måste grävas inom strandskyddat område.
Länsstyrelsen bedömer därför att särskilt skäl för dispens från strandskyddet finns
enligt 7 kap. 18c§ punkt 3 miljöbalken, då det rör sig om en anläggning som för
sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför
området.

Länsstyrelsen i Gotlands län

Beslut

2017-01-05

Dnr 521-614-2016
5

Byggnaden kommer att placeras drygt 25 meter från vattenlinjen, på andra sidan
om den grusväg som löper genom området ned till piren. Det rörliga friluftslivet
har i nuläget full tillgång till det berörda området. Då byggnaden är relativt liten,
saknar fönster och inte ska användas för boende bedöms den avhållande effekten
för allmänheten och påverkan på det rörliga friluftslivet vara begränsad.
Nedschaktning av ledningar inom det strandskyddade område rör sig om en kort
tidsbegränsad påverkan på området, som inte har någon avhållande effekt på
allmänhetens tillgång till området efter att ledningarna är på plats. Länsstyrelsen
bedömer att åtgärden i sin helhet inte kommer att påverka möjligheten att vistas
inom det strandskyddade området negativt, med undantag för den areal på cirka
15 kvadratmeter som vattenverksbyggnaden tar i anspråk. Det är möjligt för
allmänheten att passera nedanför byggnaden längs med strandkanten samt längs
med vägen. En fri passage bibehålls därmed mellan strandlinjen och byggnaden
på sådant sätt att en fri passage lämnas längs med vattnet för allmänheten och för
att goda livsvillkor för djur- och växtliv ska bevaras.
Genom den naturvärdesinventering som genomfördes i området under 2014 är
naturvärdena samt förekomsten av sällsynta och/eller fridlysta arter i området väl
kända. Enligt ansökan kommer ingen påverkan att ske på arter som redovisats
som skyddsvärda i naturvärdesinventeringen. Ledningarna som ska förläggas
inom strandskyddat område kommer att placeras i eller i kanten av befintliga
vägar genom området i den mån som är möjligt (se bilaga 3 och 4). Vattenverket
placeras i en befintlig glänta intill vägen, där det inte finns några rapporter om
rödlistade eller fridlysta arter. Länsstyrelsen bedömer därför att eventuell
påverkan på växt- och djurliv i området är försumbar, under förutsättning att
åtgärden genomförs i enlighet med ansökan.
Vid prövning av dispens från strandskyddet ska även hänsyn tas till den enskildes
intresse enligt 7 kap. 25§ miljöbalken. Länsstyrelsen bedömer att strandskyddets
syften inte skadas av den ansökta byggnationen och att den sökandes intresse av
den ansökta åtgärden i detta fall därmed väger tyngre än strandskyddets syften.
Tillstånd enligt naturreservatet Gotlandskusten
Enligt föreskrifterna för naturreservatet Gotlandskusten är förbjudet att utan
länsstyrelsens tillstånd uppföra ny byggnad inom reservatet. Länsstyrelsen
bedömer därför att tillstånd enligt naturreservatet Gotlandskusten krävs för
åtgärden.
Länsstyrelsen anser inte att den ansökta byggnaden skulle förändra områdets
karaktär, under förutsättning att den utformas på ett sådant sätt att byggnaden
smälter in i omgivningarna. Åtgärderna bedöms inte riskera att medföra störningar
för fågellivet. Länsstyrelsen bedömer att åtgärden inte strider mot syftet med
naturreservatet, samt att tillstånd enligt naturreservatets föreskrifter därmed kan
ges.
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Dispens från terrängkörningslagen
Enligt1§ andra stycket punkt 1 i terrängkörningsförordningen är framförande av
motordrivna fordon i terräng vid projektering, byggande, underhåll och skötsel av
vatten- eller avloppsledningar undantaget från det generella förbudet i hela landet
mot körning i terräng med motordrivet fordon för annat ändamål än jordbruk eller
skogsbruk. Länsstyrelsen bedömer att åtgärderna som ansökan avser omfattas av
undantaget enligt1§ andra stycket punkt 1 i terrängkörningsförordningen och att
dispens från terrängkörningslagen inte krävs i samband med anläggningsarbetet.
Länsstyrelsen avskriver därmed denna del av ansökan.

Bestämmelser som beslutet grundas på
Strandskydd
Strandskydd gäller vid havet och vid insjöar och vattendrag enligt 7 kap 13 §
miljöbalken. Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för
allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djuroch växtlivet på land och i vatten.
Enligt 15 § miljöbalken får inom strandskyddsområde inte:
1. nya byggnader uppföras,
2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar
eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att
beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt,
3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader,
anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller
4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller
växtarter.
Eftersom strandskydd är ett angeläget allmänt intresse fordras särskilda skäl för
dispens från skyddet.
Länsstyrelsen får meddela dispens från strandskyddet om det finns särskilda skäl,
enligt 7 kap. 18a § MB. Dispens får endast meddelas om det är förenligt med
strandskyddets syfte om det finns särskilda skäl, enligt 7 kap. 18a § MB. Vid
prövning skall hänsyn tas även till enskilda intressen. En inskränkning av enskilds
rätt att använda mark eller vatten får inte gå längre än vad som krävs för att
tillgodose strandskyddets syfte. Detta följer av 7 kap. 25 § MB.
Enligt 7 kap. 18 c § får Länsstyrelsen i det enskilda fallet ge dispens från förbuden
i 15 § om det finns särskilda skäl och dispensen avser ett område som skyddas
enligt andra bestämmelser i 7 kap. miljöbalken och någon annan än en kommun
har beslutat om det skyddet (se naturreservatet Gotlandskusten nedan).
Vid prövningen av dispens från strandskyddet får man som särskilda skäl endast
räkna om det område som dispensen avser:
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1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för
strandskyddets syften,
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering
är väl avskilt från området närmast strandlinjen,
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och
behovet inte kan tillgodoses utanför området,
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan
genomföras utanför området,
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som
inte kan tillgodoses utanför området, eller
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.
I ett dispensbeslut ska det anges i vilken utsträckning mark får tas i anspråk som
tomt eller annars användas för det avsedda ändamålet enligt 18 f § miljöbalken.
Naturreservatet Gotlandskusten
Majoriteten av den mark längs Gotlands kust som omfattas av strandskydd enligt
7 kap 14 § MB, omfattas även av förordnande om naturreservat enligt 7 kap 4 §
MB enligt Länsstyrelsens beslut den 26 april 1993 och ingår därmed i
naturreservatet Gotlandskusten. Syftet med naturreservatet Gotlandskusten är att:
 hindra att karaktären hos väsentligen obebyggda delar av Gotlandskusten
förändras genom ny bebyggelse,
 begränsa störningar av fågellivet,
 bevara för naturvården särskilt värdefulla strandavsnitt med
grusformationer och begränsa inverkan av täktverksamhet genom
reglering av uttagen.
Inom naturreservatet Gotlandskusten är det förbjudet att utan länsstyrelsens
tillstånd:
 uppföra ny byggnad eller att ändra befintlig byggnad genom tillbyggnad,
ombyggnad eller andra åtgärder som påverkar dess yttre utseende,
 ta i anspråk eller inreda byggnad helt eller delvis för väsentligt annat
ändamål än tidigare, eller
 bedriva täkt av berg, sten grus eller sand innanför den yttersta
materialansamling som kan komma att fyllas på vid stormtillfällen.
Terrängkörning
Av 1§ Terrängkörningslagen (1975:1313) framgår att körning på terräng med
motordrivet fordon för annat ändamål än jordbruk eller skogsbruk är förbjudet i
hela landet
1. på barmark,
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2. på snötäckt skogsmark med plant- eller ungskog, om det inte är uppenbart
att körningen kan ske utan risk för skada på skogen,
3. på snötäckt jordbruksmark, om det inte är uppenbart att körningen kan ske
utan risk för skada på marken.
Av 1§ Terrängkörningsförordningen (1975:594) framgår att när ärenden eller
åtgärder inte kan utföras på något annat lämpligt sätt får motordrivna fordon trots
förbudet i 1 § första stycket punkt 1 Terrängkörningslagen användas för
projektering, byggande, underhåll och skötsel av kraft-, gas-, vatten- eller
avloppsledningar samt radio- eller teleanläggningar, med mera.
Övriga bestämmelser
Enligt 3 kap 6 § MB ska mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som
har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller
kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet så långt möjligt skyddas mot
åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön. Områden som är av
riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet ska skyddas mot
åtgärder som avses i första stycket. På Gotland ska turismens och främst det
rörliga friluftslivets intressen särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av
exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön (4 kap 2 § MB).
Enligt 12 kap. 6 § miljöbalken ska en anmälan för samråd göras för verksamheter
och åtgärder som kan komma att väsentligt ändra naturmiljön och som inte
omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt andra bestämmelser i
miljöbalken. Verksamhet eller åtgärd som ska anmälas för samråd får påbörjas
tidigast 6 veckor efter det att anmälan har gjorts, om inte Länsstyrelsen medger
något annat.

Information
Beslutet upphör att gälla om den åtgärd som avses med dispensen/tillståndet inte
har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dag då beslutet
vunnit laga kraft. Beslutet vinner laga kraft tre veckor efter att det har meddelats,
förutsatt att det inte överklagas.
Beslutet om dispens och tillstånd blir giltigt när beslutet vunnit laga kraft. Innan
beslutet vunnit laga kraft får den sökta byggnationen inte påbörjas.
Dispens från strandskyddet innebär inte en ovillkorlig rätt att påbörja
bebyggelsearbeten. Även andra tillstånd kan behövas, såsom bygglov enligt planoch bygglagen (2010:900) eller tillstånd enligt kulturminneslagen (1988:950).
Länsstyrelsen förutsätter att ni har fått medgivande från de markägare och andra
nyttjanderättshavare som kan beröras av åtgärderna. Länsstyrelsens beslut ger inte
tillträde till marken utan markägarens tillstånd.
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Mark- och transportarbeten bör begränsas så långt det är möjligt för att undvika
markskador. Skador kan undvikas eller minimeras om körning sker på tjälad och
snötäckt mark. Vid körning på känslig mark bör åtgärder vidtas för att undvika
körskador.
Om man vid grävarbetet misstänker föroreningar i marken, ska detta omedelbart
anmälas till tillsynsmyndigheten, vanligtvis miljö- och hälsoskyddsnämnden,
Region Gotland.

Du kan överklaga beslutet
Se bilaga 1.

De som deltagit i beslutet
Beslutet har fattats av enhetschef Anna-Lena Fritz med naturvårdshandläggare
Camilla Svensson som föredragande.

Anna-Lena Fritz
Enhetschef
Camilla Svensson
Naturvårdshandläggare
Kopia till:
Naturvårdsverket (registrator@naturvardsverket.se)
Region Gotland, byggnadsnämnden (registrator-bn@gotland.se)
Region Gotland, miljö- och hälsoskyddsnämnden (registrator-mhn@gotland.se)
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Bilaga 1

Du kan överklaga beslutet
Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos
Mark- och miljödomstolen. Observera att du ska skicka eller lämna in överklagande till
Länsstyrelsen i Gotlands län, 621 85 Visby. Du kan även skicka in överklagandet via epost till gotland@lansstyrelsen.se. Det ska du göra därför att Länsstyrelsen måste pröva om
överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare till domstolen.
Tiden för överklagande
Ditt överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från den dag du
fick del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt
överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen till att
du överklagar. Sedan är det domstolen som beslutar om tiden kan förlängas eller inte.
Ditt överklagande ska innehålla
 vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer
 hur du vill att beslutet ska ändras
 varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt
Skriv också följande uppgifter:
 adress till bostaden
 telefonnummer där du kan nås
 eventuellt övriga uppgifter som behövs för att man ska kunna skicka handlingar till
dig
Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din mening, bör du skicka med kopior
på dessa.
Ombud
Du har rätt att anlita ett ombud som kan sköta överklagandet åt dig. I så fall ska ombudet
underteckna skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt namn, adress
och telefonnummer.
Ytterligare upplysningar
Behöver du veta mer om hur du ska göra, går det bra att ringa till Länsstyrelsen,
telefonnummer 010-223 90 00. Fråga efter den som varit föredragande i beslutet.
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Bilaga 2. Översiktskarta
Orange ring visar det område inom vilket anläggningen ska uppföras. Grön linje
utmed kusten markerar gränsen för naturreservatet Gotlandskusten samt
strandskyddat område.
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Bilaga 3. Situationsplan för planerad renings- och avsaltningsanläggning
Observera att ledning utanför strandskyddsområde endast är preliminärt utritad
och inte behandlas i ärendet.
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Bilaga 4. Ortofoto över läge för vattenverk
Läge för planerat vattenverk visas med röd ring. Fri passage utmed strandlinjen på
cirka 25 meter visas med röd pil. Då ingen mark får privatiseras i samband med
uppförandet är påverkan på allmänhetens tillgång till området minimal.

Länsstyrelsen i Gotlands län

Beslut

2017-01-05

Dnr 521-614-2016
14

Bilaga 5. Ritning över vattenverk

Länsstyrelsen i Gotlands län

Beslut

2017-01-05

Dnr 521-614-2016
15

Bilaga 6. Genomskärning av vattenverk och intagsledning

Länsstyrelsen i Gotlands län

Beslut

2017-01-05

Dnr 521-614-2016
16

Bilaga 7. Bild över område för placering av vattenverk

Dnr 92007
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PLANBESKRIVNING
Planen hanteras enligt PBL 1987. Beslut om planuppdrag fattades av
byggnadsnämnden i Region Gotland den 2009-06-17.

Handlingar

Planförslaget utgörs av en plankarta med bestämmelser, denna
planbeskrivning och en genomförandebeskrivning. Till förslaget har även en
fastighetsförteckning och en grundkarta tagits fram.

Planens syfte och
huvuddrag

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en turistisk användning på
fastigheten. Den planeras för turism med hotell och uthyrningsstugor.
Tillgängligheten för allmänheten ska genomsyra projektet. Byggnader får
inte upplåtas eller på annat sätt användas för varaktigt boende.
Det är viktigt att området inte privatiseras på ett sätt som gör att
allmänhetens tillträde försvåras.
Detaljplaneförslaget följer intentionerna i planprogram för Hall-Hangvar,
Kappelshamnsvikens västra sida, daterat 2012-06-20.

Bedömning av miljöpåverkan

En milökonsekvensbeskrivning (MKB) inför detaljplaneläggning, daterad
2012-02-05, reviderad 2014-11-24, 2015-02-11 och 2015-09-23, har tagits
fram och bifogas detaljplaneförslaget.
Inom Hall Västös 1:9 finns ett antal bergrum för beredskapslagring av
petroleumprodukter. Anläggningen är avvecklad och de ovan mark belägna
cisterner och byggnader är rivna. Kvar finns några grusytor och en
utloppsbrunn.
Enligt MKB:n bedöms naturmiljön inte påverkas av barriäreffekter i någon
större utsträckning på grund av exploateringen, i jämförelse med
nollalternativet. Inga staket kommer att uppföras och de befintliga
småvägarna ska användas så långt det är möjligt.
En naturvärdesinventering, Hall-Västös, juni 2014, har tagits fram. Stor
hänsyn har tagits till resultatet av naturvärdesinventeringen vid placering av
byggrätterna.
Totalt har fem naturvärdesobjekt avgränsats i naturvärdesinventeringen, se
karta sidan 3, varav område 1-4 har klassats som högt naturvärde (klass 2).
Det femte området har klassats som påtagligt naturvärde (klass 3). Inom
område 1-3 föreslås ingen bebyggelse. Inom område 4 bedöms att en
mindre del kan bebyggas. Bebyggelseområdet har lagts ut så att hänsyn
tas till växtplatserna för de fridlysta arterna enligt länsstyrelsens beslut
2015-03-02 angående dispens från artskyddsförordningen.
Område 5 bedöms delvis kunna bebyggas om hänsyn tas till naturvärdena
och de öppna gläntorna. Det säkerställs genom prickad mark och område
för artskydd på plankartan.
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Naturvärdesinventering
Hall-Västös, juni 2014
Kartan visar
naturvårdsklassade
områden.

Bergrummen

.
En miljökonsekvensbeskrivning, daterad 2002-10-21, togs fram i samband
med avvecklingen av bergrummen. Efterbehandlingen förordades ske
genom hydraulisk avledning av läckvatten till recipient
(Kappelshamnsviken). Med föreslagen lösning avleds lagren via separata
borrhål till en gemensam utloppsbrunn nere vid stranden. Därifrån avbördas
läckvattnet via en utloppsledning som mynnar ca 100 meter ut i recipienten
(Östersjön). De tomma lagren återfylls naturligt med inströmmande
grundvatten.
Syftet med den hydrauliska avledningen är att förhindra att de kvarvarande
föroreningarna sprids i omgivningen utan i stället hålls kvar på platsen och
sakta bryts ner. En förutsättning för att det ska fungera är att de
hydrogeologiska förutsättningarna på platsen inte ändras. Hur länge
avledningen och kontrollen behöver fortgå är inte känt.
Det är inte klarlagt hur väl metoden fungerar avseende den förmodade
nedbrytningen av petroliumprodukterna, eller hur snabbt det går.
Kontrollerna har inte visat att något mätbart utläckage av bensin eller diesel
sker via den hydrauliska avledningen till Kappelshamnsviken.
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Ett kontrollprogram har upprättats för att verifiera funktionen av den
hydrauliska avledningen. SGU har den 27 januari 2012 inlämnat ett
reviderat kontrollprogram för anläggning 141 och 165 på fastigheten Hall
Västös 1:9 till länsstyrelsen, som är tillsynsmyndighet. Kontrollprogrammet
gäller tills vidare.
Konsekvenser
Vissa begränsningar vad avser uttag av grundvatten erfordras för att
säkerställa effekten av efterbehandlingen så att det inte föreligger risk för
okontrollerad spridning av förorenat grundvatten. Sammantaget bedöms
miljökonsekvenserna för efterbehandlingen som ytterst små. Säkerställs
genom en bestämmelse på plankartan.

PLANDATA
Lägesbestämning

Området är beläget vid Kappelshamnsvikens västra sida ca 5 km norr om
Kappelshamns samhälle.

Areal

Planområdet omfattar ca 3.5 hektar.

Markägoförhållanden

Hall Västös 1:9 ägs av SGU. Köpekontrakt är tecknat med tre enskilda
ägare som har vilande lagfart. En cirka 100 kvadratmeter stor fastighet
(omfattas inte av detaljplanen) ska SGU behålla vid pumpbrunnen enligt
köpekontrakt. Hall Västös 1:8 är i enskild ägo.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktliga planer

Översiktsplan för Gotland, antagen 2010-06-14, gäller för området. Värdena
i form av bevarande för natur, kultur och det rörliga friluftslivet måste
tydliggöras för att i den fysiska planeringen klarlägga om exploatering är
möjlig i kustzonen. Att i planer säkerställa nämnda bevarandevärden och
jämlika förutsättningar för att berörda kustavsnitt även i framtiden ska vara
attraktiva.
Att utveckla det kustnära boendet och finna möjligheter för att utveckla
näringarna i kustsamhällena är själva grundbulten för att kunna
åstadkomma en regional balans.

Riksintressen,
strandskydd,
förordnanden m m

Hela Gotland är av riksintresse enligt 4 kap 2 §, miljöbalken (MB) jämlikt 4
kap 1 § MB. Planområdet omfattas också av 4 kap 4 §, MB. Det innebär att
det finns inskränkningar i markutnyttjandet. Åtgärder får inte medföra att
Gotlands samlade natur- och kulturvärden påtagligt skadas och fritidshus
får endast uppföras om det sker i form av kompletteringar till befintlig
bebyggelse. Bestämmelserna utgör inte hinder för utvecklingen av befintligt
tätorter och lokala näringslivet.
Planområdet ingår i ett område av riksintresse för det rörliga friluftslivet,
beslut av Naturvårdsverket 1987-12-21, enligt 3 kap 6 § MB.
Planområdet omfattas av riksintresse för naturvård (Hall-Hangvar) beslut av
Naturvårdsverket 2000-02-07, enligt 3 kap 6 § MB.

Program för planområdet

Byggnadsnämnden beslutade 2009-06-17 att ge stadsarkitektkontoret i
uppdrag att upprätta detaljplan för Hall Västös 1:8 och 1:9 för att pröva
möjligheten till ett turistprojekt med hotell, restaurang, spa- och
rekreationsanläggning, uthyrningsstugor och konferenslokaler. Ett
planprogram för Hall-Hangvar, Kappelhamnsvikens västra sida har tagits
fram och godkändes av byggnadsnämnden 2012-06-20. Enligt
planprogrammet är Hall Västös 1:8 och 1:9 lämpliga för turism.

__________________________________________________________________________________________
Detaljplan för del av Hall Västös 1:8 och 1:9, Region Gotland
planbeskrivning – 2015-02-25, reviderad 2015-09-23

5 (11)

Området är inte detaljplanelagt.

Kommunala beslut
i övrigt

Byggnadsnämnden beslutade 2012-06-20 att medge avvikelse från riktlinjer
för hantering av enskild vattenförsörjning vid nyetablering. Avvikelsen kunde
medges med anledning av typ av exploatering och platsens förutsättningar.

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
Natur
Mark och vegetation

Området är till stor del skogsbeklätt. Två områden inom Hall Västös 1:9 bär
spår av den tidigare petroleumverksamheten. De cisterner som fanns där är
rivna och ”sår” i form av grusytor vittnar om tidigare verksamhet.
Nivåskillnaden är cirka 10 meter från väg 687 ner till stranden.
Längs stranden går en enkel körväg.
Exploateringen är tänkt att placeras på de grusytor som är kvar efter den
tidigare verksamheten. De uthyrningsstugor som byggs i skogen ska
placeras varsamt.

Allmänhetens tillgång
till området

Möjligheten för allmänheten att besöka området ska genomsyra föreslagen
exploatering. Områdets användning, hotell och uthyrningsstugor och
exploateringsgraden bedöms inte skapa en avhållande effekt på
allmänheten. En bestämmelse anger att staket inte får uppföras..

Geotekniska
förhållanden

PM-Byggnadsgeologisk riskbedömning, daterad 2014-04-18 bifogas
detaljplanen. Enligt riskbedömningen kan risken för skred och sättningar i
jordlagren inom planområdet anses vara obefintliga då jordlagren
uteslutande utgörs av friktionsjordar i form av klappersten och grusig-stenig
mörän.
Bergrummen från tidigare verksamhet finns kvar. Det är enligt avtal med
SGU inte tillåtet att gräva, schakta jord, utföra sprängningsarbeten eller
borra brunn inom fastigheten Hall Västös 1:9 som kan skada
bergrumsanläggningarna eller vattenföretaget i övrigt.
Vid fastighetsbildningsförrättning skall upplåtas rättigheter och restriktioner,
enligt köpekontrakt 9083-1899/2006 med tilläggsavtal, och fastställas
genom lantmäteriförrättning. Ägaren till stamfastigheten (SGU) har
dessutom rätt att bibehålla bergrumsanläggningarna med tillhörande
ortsystem inom styckningslotten via befintliga utloppsledningar samt
eventuella framtida pumpbrunnar – inklusive pumpledningar och
arbetsområden – i vardera bergrumsanläggning, se skiss sidan 6.
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Enligt köpekontrakt får exploatörenerna inte bygga på SGU:s borrhål,
utloppsledningar, eventuella framtida pumpbrunnar eller arbetsområden.
Förekomsten av markföroreningar har utretts av Statens Oljelager, 1997.
Utredningen kom bl.a. fram till att något behov av efterbehandlingsåtgärder
inte föreligger. Inga föroreningshalter överstigande då tillämpade
riktvärden/gränsvärden för känslig markanvändning konstaterades vid
undersökningstillfället.
Som en säkerhetsåtgärd har en bestämmelse införts som anger att
miljöteknisk undersökning ska göras i samband med bygglov.
Restriktionerna har följts upp genom bestämmelser i detaljplanen.
”Det är inte tillåtet att gräva, schakta jord, utföra sprängningsarbeten, borra
brunn eller vidta andra åtgärder inom Hall Västös 1:9 som kan skada
bergrumsanläggningen eller vattenföretaget i övrigt”.
”Vägar och parkeringsplatser får inte asfalteras på SGU:s arbetsområden”.
”Miljöteknisk undersökning ska göras i samband med bygglov”
Ett fåtal borrhål ligger inom föreslagna byggrätter och skyddas genom
bestämmelse. För ledningarna har u-områden lagts ut och arbetsområdena
ligger inom mark som inte får bebyggas (prickmark).

Riskbedömning VOC
och markradon

Enligt PM-Byggnadsgeologisk riskbedömning konstateras att genomförda
labratorieanalyser på jordprov inte indikerar något innehåll av alifater eller
monoaromater överstigande generella riktvärden för känslig
markanvändning. Risken för VOC-inträngning från mark till inomhusluft
måste således betraktas som obefintlig och några restriktioner i
markanvändningen med avseende på eventuella kvarvarande
oljeföroreningar bedöms inte vara nödvändiga utifrån de
undersökningsresultat som föreligger.
Kalkberggrunden på Gotland betraktas generellt som lågriskområde med
avseende på markradon. I det aktuella området utgörs jordlagerföljden av
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morän ovanpå sprickfattig kalkberggrund, varför området med avseende på
markradon bör betraktas som lågriskområde. För säkerhets skull anger en
bestämmelse att byggnader ska uppföras radonskyddade. Avsteg får
endast göras om platsspecifika mätningar visar att behov inte föreligger.

Riskbedömning
stranderosion och
översvämning

Till följd av den globala uppvärmningen förväntas extremvattenståndet för
norra Gotlands del år 2070-2100 komma att ligga på +1,5 meter i
förhållande till dagens medelvattenytenivå. Med en markyta på mellan +4
och +15 m.ö.h. bedöms inte ens extremvattenståndet kunna medföra någon
översvämningsrisk inom planområdet. Gotland pekas i övrigt inte ut som ett
av de områden där klimatförändringen, utifrån Länstyrelsens egna
kartläggningar, förväntas bidra till en ökad risk för ”skred och ras”.

Fornlämningar

Söder om fastigheten finns fornlämningar i form av gravar och ett utpekat
område för en vikingatida hamn.
Enligt arkeologisk utredning, Rapport Arendus 2014:12, har två
fornlämningar påträffats på Hall Västös 1:8. Dels en övergiven väg som
finns markerad på skattläggningskartan ca 1700 samt en stenrad i vinkel
som kan utgöra rester av en stenkrets. På Hall Västös 1:9 påträffades inga
fornlämningar.

Sjötrafik

Yrkessjöfart bedrivs i anslutning till planområdet. Sjöfartsverket bedömer att
detaljplanen inte har någon påverkan för sjötrafiken i området.

Bebyggelseområden
Bebyggelse

Naturvärdesinventeringen innebär att områdena som kan bebyggas endast
utgör del av fastigheterna Hall Västös 1:9 och Hall Västös 1:8.
Området planeras för turism med en anläggning som erbjuder unika
möjligheter att bo, äta och konferera. Hotelltomten ges möjlighet till en
relativt hög exploatering för att möjliggöra en bärkraftig verksamhet.
Hotellet får byggas i lägst tre våningar och högst fyra våningar.
Norr och söder om hotelltomten bebyggs området med uthyrningsstugor.
Uthyrningsstugorna får byggas i högst två våningar. Områdena får inte
omvandlas till enskilda boenden. Exploateringsgraden har anpassats så
att de områden som har högre naturvärden har en lägre
exploateringsgrad.
Fastigheterna får inte stängslas in vilket garanterar att allmänheten kan
röra sig genom områdena.
Planområdet får delas in i flera fastigheter för att möjliggöra en successiv
utbyggnad. En etapputbyggnad skapar bättre ekonomiska förutsättningar
för att kunna fullfölja exploateringen. Vid en samtidig utbyggnad av hela
området behöver inte fastigheterna styckas av.
Bebyggelseområdena har i huvudsak lagts där det inte finns några höga
naturvärden. Av de områden som enligt Naturvärdesinventeringen,
område 5, hyser naturvårdsarter (naturvärdesklass 3) och inom den del av
område 4 som föreslås bebyggas är exploateringsgraden lägre. Naturnära
arkitektur kommer att eftersträvas. Känslan av naturnära vistelse ska så
långt möjligt upprätthållas. I planeringen av byggnaderna ingår att skapa
utrymme för områdets flora genom bevarande av befintliga och
tillskapande av skogsgläntor och genom att bibehålla spridningskorridorer
för påvisade naturvårdsarter.
Inom område 4 och 5 finns fridlysta arter enligt naturvärdesinventeringen.
Länsstyrelsen har i beslut 2015-03-02 meddelat dispens från förbuden i
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8§ och 9§ artskyddsförordningen och medger i samband med
genomförandet av detaljplanen påverkan på arterna röd skogslilja
(rödsyssla), grönvit nattviol, nästrot, vit skogslilja (svärdssyssla),
ängsnycklar och blåsippa.
Dispensen gäller under förutsättning att
 Detaljplanen för fastigheterna Hall Västös 1:8 och 1:9 vunnit laga
kraft.
 Växtplatserna för orkidén röd skogslilja (rödsyssla), utmarkerade
med gröna punkter i kartan nedan, inte påverkas.
 En skyddszon, utmarkerade med lila i kartan, på 10 meter sparas
för de i kartan utritade växtplatserna för röd skogslilja. Inom zonen
får ingen påverkan ske.
 Växtområdet för salepsrot, utmarkerad med turkos färg i kartan,
inte påverkas.

Inom område 4 ligger växtplatsen för salepsrot längs väg 687. En
skyddszon på 15 meter har lagts ut i plankartan. Inom område 5 har ett
skyddsområde lagts ut runt växtplatsen för röd skogslilja. Övriga
växtplatser ligger inom mark som inte får bebyggas (prickmark) eller
utanför detaljplanens avgränsning.

Offentlig service

Viss offentlig service finns i Lärbro, Slite eller Fårösund.

Kommersiell service

Kommersiell service såsom dagligvaror finns i Lärbro som är beläget ca
11 km från planområdet.
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Tillgänglighet

Tillgängligheten regleras i PBL 3 kap. 15 §.

Brandskydd

Tillgängligheten för räddningstjänsten skall vara sådan att utrustning för
utrymning och brandsläckning inte behöver bäras mer än 50 meter från
uppställningsplats för brandfordon.

Friytor
Lek och rekreation

Att kunna röra sig längs stranden ger stora möjligheter till rekreation och
friskvård. Detta gäller närmiljön i samband med vardagsrekreation men
också den lite längre helgturen, d.v.s. grönstråk som en del av
vandringsleden längs Gotlands kust.
De stora naturområdena erbjuder många möjligheter till lek. Närheten till
havet ger möjligheter till bad.

Naturmiljö

Stora delar av Hall Västös 1:9 utanför detaljplanen omfattas av
strandskyddet och är tillgängligt för allmänheten. Längs stranden finns en
enkel körväg som ingår som en del i vandringsstråk längs Gotlands kust. I
planprogrammet är leden en del av den vandringsled som har sin början i
Kappelshamns samhälle.

Väg längs stranden

Påvisade naturvärden inom fastigheterna betraktas som ställvis höga.
Den föreslagna exploateringen bedöms inte påverka naturvärdena
påtagligt negativt. I naturvärdesinventeringen föreslås relativt enkla men
viktiga åtgärder, såsom viss röjning och öppning av gläntor i terrängen för
att säkerställa bevarandestatus och goda spridningsmöjligheter för
naturvårdsarter.

Gemensamhetsanläggning

Gemensamhetsanläggningar ska bildas för vattenverk, avloppsverk,
ledningar, vägar, och parkeringsplatser.

Gator och trafik
Gatunät, gång-, cykeloch mopedtrafik

Hall Västös 1:8 och 1:9 gränsar mot den lågt trafikerade väg 687. Vägen
trafikeras av ca 120 fordon/årsmedeldygn. Vägen har ingen gång- eller
cykelbana. Cykling är framförallt möjligt längs vägen. Gående har
möjlighet att röra sig längs stranden på befintliga enklare körvägar och
stigar som också bitvis går att cykla på.
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Idag utgör väg 687, Kappelshamn Hall, en del av den utpekade
Gotlandsleden. Gotlandsleden är en skyltad cykelled på ca 50 mil runtom
Gotland främst ämnat för rekreations- och turistcykling. Därmed utgör
detaljplanen med turistisk användning ingen förändring av vägens
befintliga användningsområde. Enligt Trafikverkets egna riktlinjer (Cykelleder
för rekreation och turism (2014) Trafikverket) bedöms blandtrafik på väg med en
hastighet på 70 km/tim och <500 STD (sommardygnstrafik) som lämpligt.
För gående och oskyddade trafikanter finns den befintliga vandringsleden
längs strandkanten ner till Kappelshamn. Således finns goda alternativ för
ökad gångtrafik som ej belastar Trafikverkets väg 687.
Med hänsyn till ovan nämnda beskrivning, samt till verksamhetens
turistsäsongsinriktning, den planerade exploateringsgraden och befintliga
låga trafikmängd på väg 687 bedöms den ökande trafikalstringen inte vara
av sådan grad att åtgärder krävs på statlig infrastruktur. Om det i
framtiden visar sig att sådana krävs så skall dessa finansieras genom
Gotlands länsplan för transportinfrastruktur.
Befintliga vägar inom fastigheten ska användas för angöring till området.

Kollektivtrafik

Kollektivtrafiken angör idag inte planområdet. Ett fullt utbyggt område
enligt planförslaget kan skapa underlag för kollektivtrafik.

Parkering, angöring och Angöring till området sker från väg 687. Befintliga utfarter från fastigheten
ska användas. Parkering sker på den egna fastigheten enligt regionens
utfart
parkeringsriktlinjer.

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Dagvatten

Vattenförsörningen kommer att ske genom avsaltning av havsvatten. Typ
av exploatering och platsens förutsättningar gör att byggnadsnämnden i
beslut 2012-06-20, § 119, medgett avvikelse från riktlinjer för hantering av
enskild vattenförsörjning vid nyetablering.
En utredning, daterad 2012-02-29, har tagits fram. Länsstyrelsen har i
beslut 2014-11-03 lämnat tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kap. 9a
§, miljöbalken.
Intagsledning för havsvatten kan lämpligen lokaliseras en bit söder om
piren. Exakt hur intagsledningen utformas och var den placeras måste
föregås av en vattenutredning.
För avloppsvattenrening anläggs ett större minireningsverk.
Utsläppspunkten bör förläggas så långt norrut som möjligt.
Vatten- och avloppsanläggningarna skall vara utbyggda innan bygglov
ges. Tillstånd ska vara givna innan detaljplanen antas.
Dagvattnet tas omhand lokalt inom den egna fastigheten. Marken är,
enligt PM-Byggnadsgeologisk riskbedömning mycket genomsläpplig.
Stora områden utgörs av naturmark, som sluttar mot havet, mellan de
områden som planeras bebyggas och havet gör att dagvattnet filtrerar
naturligt och några ytterligare åtgärder inte krävs.

Värme

Särskild omsorg ska läggas på energieffektivitet och uthållig
energiförsörjning. Byggnader ska utformas så att behovet av externt
tillförd energi är lågt. Tillförseln av energi bör till största delen ske med
förnyelsebar energi. Särskilt vid turistanläggningar kan solvärme vara ett
bra alternativ.

El

Bebyggelsen kopplas till GEAB:s nät.
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Avfall

Avfallshanteringen sker genom regionens försorg. Plats för källsortering
skall finnas inom områdena.

Konsekvenser av
planens genomförande

Ett genomförande av detaljplanen innebär påverkan på området i
byggskedet och nyttjandeskedet. Placeringen av byggnader och valet av
arkitektur kommer att ske med beaktande av den befintliga naturmiljön.
Under nyttjandeskedet kan ett ökat slitage förväntas i området. Befintliga
öppna ytor (grusytor) är planerade att användas för bebyggelse vilket
sparar det gröna.
En turistanläggning här öppnar upp området inte bara för dem som bor på
anläggningen utan också för allmänheten.
Det är positivt för barn och vuxna med närhet till hav, badplats, natur- och
friluftsområden och lekytor. Det är också positivt att man vill värna den
gröna karaktären i området, det ger goda förutsättningar för lek och
rörelse.
Förenta nationernas Barnkonvention och frågeställningar som rör barn och
barnens bästa är ständigt närvarande under planeringsarbetet, då de är
en förutsättning för god samhällsbyggnad. Barnkonventionens beaktande
säkerställs också genom remissförfarandet under planprocessen.

Regional tillväxt

En etablering som föreslås i detaljplanen kan leda till en positiv utveckling
av en del av Gotland där det kan vara svårt att hitta en utkomst. Det
innebär regional tillväxt som skapar sysselsättning och företagande. Det
är viktigt att verksamheten ges de förutsättningar som krävs för att
etableringen ska bli lyckad. Investeringar som leder till sysselsättning på
landsbygden ser Region Gotland positivt på.

Administrativa frågor

Genomförandetiden är 5 år efter det datum detaljplanen vunnit laga kraft.
Region Gotland är inte huvudman för allmän platsmark.

Samhällsbyggnadsförvaltningen datum 2015-09-23

Christian Hegardt
stadsarkitekt

Monica Tingström
fysisk planerare
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Detaljplan för

Del av Hall Västös 1:8 och 1:9, Region Gotland
GENOMFÖRANDEBESKRIVNING
ORGANISATORISKA
FRÅGOR

Genomförandebeskrivningen har till uppgift att redovisa de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som
behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt
genomförande av detaljplanen. Den ska även ge besked om vem som
är kostnadsansvarig och ansvarig för genomförandet samt
övergripande beskriva hur det ska ske.

Genomförandeorganisation

Planområdet omfattar fastigheterna del av Gotland Hall Västös 1:9
och del av Hall Västös 1:8 belägna vid Kappelhamnsvikens västra
sida. Två privatpersoner har förvärvat Hall Västös 1:8. Sveriges
Geologiska Undersökning är lagfaren ägare till Hall Västös 1:9.
Köpekontrakt är tecknat med tre privatpersoner som har har vilande
lagfart på fastigheten hall Västös 1:9. De benämns i texten som
fastigheternas ägare. Området kan indelas i flera fastigheter i
samband med exploateringen av området. Fastigheternas ägare
kommer att vara ansvariga för genomförandet av detaljplanen.

Genomförandetid

Planens genomförandetid är 5 år från den dag Region Gotlands beslut
om antagande vinner laga kraft. Genomförandetiden har bestämts mot
bakgrund av att det är angeläget att detaljplaner genomförs relativt
snabbt och att genomförandetiden inte ska utgöra ett hinder vid nödvändiga förändringar i en nära framtid. Rådande fastighetsindelning
får anses okomplicerad och det får inte heller i övrigt anses föreligga
några större hinder ur fastighetsbildningssynpunkt för ett snabbt
genomförande av detaljplanen.
Under genomförandetiden har exploatören/fastighetsägaren en garanterad byggrätt enligt detaljplanen. Efter genomförandetidens utgång
fortsätter planen att gälla men fastighetsägaren har ingen garanterad
rätt att erhålla bygglov, rivnings- eller marklov. Region Gotland kan efter
genomförandetidens utgång ändra eller upphäva detaljplanen utan att
någon fastighetsägare får ersättning.

Tidsplan

Planarbetet för ifrågavarande planområde kommer att bedrivas enligt
följande tidsplan:
Planprocess
Samråd
Utställning
Beslut om antagande

år 2013/2014
juli-agusti 2013
april-maj 2015
kvartal 4 2015
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Ansvarsfördelning

Fastigheternas ägare ansvarar i alla delar för att exploateringen
genomförs i enlighet med detaljplanen.
Fastigheternas ägare ansvarar för anläggandet av anläggningar för
dricksvattenproduktion och spillvattenrening och för utbyggnaden av
vatten- och spillvattenledningar inom planområdet, upprättande av
förbindelsepunkter för dricks- och spillvatten till fastigheter som
nybildas vid exploatering av området samt omhändertagande av
dagvatten. Alla nödvändiga tillstånd för anläggningarna ska inhämtas
av fastigheternas ägare.
Fastigheternas ägare ansvarar för anläggandet av alla gator med
tillhörande parkering/-ar inom planområdet. Vidare ansvarar
fastigheternas ägare för att områdets alla delar ansluts till elnätet, tele
och fiber.
Om fastigheternas ägare väljer att indela området i flera fastigheter
och därefter säljer desamma ska ansvaret för utförandet och
anslutning av vatten- och avlopp, el, tele och fiber för kommande
bebyggelse tydliggöras för respektive fastighet men även att man har
ansvaret för utbyggnaden i övrigt inom området. Såvida inte
fastighetsägarna utför anläggandet av de gemensamma anläggningarna innan en ev. försäljning. Detta med anledning av att
godkända anläggningar för dricksvatten, spillvatten och dagvattenhanteringen ska vara utförda innan bygglov medges.

Huvudmannaskap

Region Gotland har inget huvudmannaskap inom planområdet. Huvudman blir fastigheternas ägare fram till dess att utbyggnaden är utförd
och ansvaret överförts och fördelats på de gemensamhetsanläggningar
som bildas.

Genomförandeavtal

Ett exploateringsavtal ska upprättas mellan fastigheternas ägare och
Region Gotland. I detta regleras bl a ansvaret för genomförandet av
exploateringen av planområdet liksom krav på säkerhet för den infrastruktur som ska anläggas inom planområdet. Eftersom infrastrukturkostnaderna för genomförandet kommer att bli relativt omfattande
kommer kravet på säkerhet ställs i proportion till det. Vid försäljning
innan genomförandet är slutfört ska ansvaret för genomförandet
tydliggöras för köparen.

Upplåtelse

Fastighet/-er som bildas i samband med exploateringen säljs för
enskilt ägande.

Bebyggelse

Projektering och upphandling av produktion av gator, vatten- och avloppsanläggningar, gatubelysning o dyl genomförs av fastigheternas
ägare. Uppförandet av bebyggelsen kommer troligtvis att ske över en
viss tidsutsträckning. Någon tidsplan för genomförandet i denna del är
därför inte upprättad.

Detaljplaner o dyl

Fastigheterna omfattas inte av någon gällande detaljplan. I övrigt
omfattas området av översiktsplan för Gotland och planprogram HallHangvar.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA
FRÅGOR
Markförsörjning

Något förvärv av mark/fastighet är inte nödvändig eftersom planområdet endast omfattar de fastigheter som redan ägs av berörda
fastighetsägare.
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Fastighetsbildning,
servitut, avtal m m

Nybildning av fastigheter inom planområdet ska ske på initiativ från
fastigheternas ägare. Fastighetsbildning ansöks vid Lantmäteriet i
Gotlands län. Anpassningen av fastighetsindelningen till detaljplanens
intentioner sker företrädesvis genom avstyckning. För de gemensamma funktioner och anläggningar som anordnas/byggs inom
området ska, om området indelas i flera fastigheter, fastigheternas
ägare bilda gemensamhetsanläggningar och en marksamfällighet för
vägar och parkering samt en samfällighetsförening för förvaltning.
Parkering för de boende, vid framför allt hotellet, anordnas vid infarten
till området.
SGU har tidigare förvarat petroleumprodukter inom delar som köps av
exploatören/fastigheternas ägare. Kontrollprogram finns för att
förhindra spridning. Fastigheternas ägare ska teckna ett särkilt avtal
med SGU i samband med att servitut upplåts för SGU:s fastighet.
Detta för att säkerställa stabilitet och långsiktighet för efterbehandlingsåtgärderna. Av avtalet ska framgå att det även ska gälla för ny
ägare av berörd fastighet/-er.

EKONOMISKA FRÅGOR
Ekonomisk
helhetsbedömning

Den ekonomiska bedömningen ska huvudsakligen visa om exploateringen och genomförandet av detaljplanen är ekonomiskt lönsam och
därmed realistisk att genomföra, dvs att planvinst uppkommer.
I detta fall när en exploatering inte ligger i direkt anslutning till genomförandet av detaljplanen saknas kunskap om hur den ska genomföras
mer i detalj. Någon exploateringskalkyl har inte redovisats. Detta
medför att den ekonomiska bedömningen endast kan bli översiktlig.
Genomförandet av planen medför kostnader för byggande av hotell,
uthyrningsstugor och av olika anläggningar m m. Vid en jämförelse
mellan den värdeökning och de kostnader som detaljplanen medför
samt de mervärden som uppkommer genom denna exploatering för
tursim får detaljplanen antas ekonomiskt lönsam.

Plangenomförandekostnader/intäkter

Kostnader och intäkter för exploatören:
Genomförandet av planen medför kostnader för byggande och iordningställande av kvartersgator, VA-anläggning, uppförande av bebyggelse, markberedning, projektering och upphandling, genomförande av olika undersökningar och utredningar, upprättandet av detaljplanen, bygglov m m. Exploatörens intäkter kommer i huvudsak hänföras till hyresintäkter och/eller försäljning av de fastigheter som
planen medger. Utifrån den värdeökning och de kostnader som
detaljplanen medför samt de mervärden som uppkommer genom
exploateringen får detaljplanen antas ekonomiskt lönsam för fastighetsägarna. Detaljplanen får antas skapa etableringsmöjligheter som
får anses vara positiv för den inomregionala balansen. Sammantaget
innebär det att detaljplanen kan genomföras.
Kostnader och intäkter för Region Gotland:
Några intäkter, förutom planuppdraget och bygglovavgifter, eller kostnader uppkommer inte för regionen. Genomförandet av detaljplanen
antas därför inte medföra några följdinvesteringar och således inget
tillskott av skattemedel.
Säkerhet för den uppskattade kostnaden för anläggandet av framför
allt VA-anläggningar om 3 Mkr säkerställs inom ramen för
exploateringsavtalet. Säkerheten i form av bankgaranti ska
överlämnas till Region Gotland innan detaljplanen antas.
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TEKNISKA FRÅGOR
Fastigheternas ägare har ansvar för och har bekostat geoteknisk
undersökning och miljöteknisk undersökning inom ramen för
detaljplanearbetet. Ägarna har också tagit fram en stabilitetsutredning.
Fastigheternas ägare har ansvar för alla nödvändiga tillstånd för
genomförandet.

Tekniska undersökningar

Arkeologisk undersökning ska utföras av fastighetens ägare innan
exploateringen påbörjas.
Planområdet ligger utanför regionens verksamhetsområde för vatten
och avlopp. Anläggningar för produktion och distribution av dricksvatten
ska anläggas av fastigheternas ägare. Detsamma gäller för
anläggandet av anläggning och omhändertagandet av spillvatten för
området. Dagvattenkommer att tas omhand lokalt utifrån en redovisad
och godkänd lösning.

Tekniska anläggningar

Gatorna i planområdet ska ha en vägområdesbredd på 7 meter med en
minsta körbanebredd på 3,5 meter. Gatorna ska dimensioneras enligt
gällande normer och i övrigt enligt de krav som Region Gotland ställer.
Därtill ska avvattning lösas och gatubelysning anordnas.
Kartförsörjning

Grundkarta är upprättad för planområdet. I samband med ansökan om
bygglov ska nybyggnadskarta upprättas och bifogas ansökan.

DELTAGANDE TJÄNSTEMÄN

Denna genomförandebeskrivning har upprättats av Roger Möller i
samverkan med Bert Asplund och Sten Reutervik, samtliga
Teknikförvaltningen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Visby 2015-09-23

Christian Hegardt
stadsarkitekt

Monica Tingström
fysisk planerare
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Ärendenr. BN 92007
Handlingstyp Utlåtande
2015-09-23

Detaljplan för del av HALL VÄSTÖS 1:8 och 1:9, Region Gotland
Utlåtande över yttranden och synpunkter som inkommit under utställningstiden
Med anledning av inkomna yttranden och synpunkter har följande revideringar gjorts:





Område som omfattas av strandskydd och förordnande av naturreservat Gotlandskusten
har tagits bort i detaljplaneförslaget.
Byggrätterna har justerats.
Förtydligande ändringar har gjorts i handlingarna.

Planområdet har minskats vilket innebär att byggrätterna har justerats. Byggrätterna för
uthyrningsstugor har fått bestämmelsen ”största byggnadsarea i procent av fastighetsarea” för att få
en jämn fördelning av byggrätten vid eventuell fastighetsindelning. Exploateringsgraden är
acceptabelt för en turistanläggning, särskilt då området omges av stora naturområden.
Genomförda ändringar bedöms inte vara av sådan principiell karaktär eller av sådan art att ett
förnyat utställningsförfarande erfordras. Utlåtandet kommer att sändas till de som inte fått sina
kvarstående synpunkter tillgodosedda för kännedom.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Byggnadsnämnden godkänner planförslaget och sänder över det till Regionfullmäktige för
antagande.
________________________________________________________________________
Planförslaget, daterat 2015-02-25 har enligt 5 kapitlet 23 § plan- och bygglagen varit utställt för
offentlig granskning hos samhällsbyggnadsförvaltningen fr o m den 13 april t o m den 12 maj 2015.
Den formella utställningen har föregåtts av samråd med berörda fastighetsägare, statliga, regionala
och kommunala myndigheter samt andra vilka kan ha intressen att bevaka. Framförda synpunkter
och därav föranledda åtgärder har redovisats i separat samrådsredogörelse. Kungörelse angående
utställningen har varit införd i ortstidningarna och uppsatt på Region Gotlands anslagstavla. Brev
har översänts till berörda fastighetsägare enligt upprättad postlista.
Nedan ges en redovisning av inkomna synpunkter och samhällsbyggnadsförvaltningens
bemötanden av dessa. De yttranden som inkommit arkiveras på samhällsbyggnadsförvaltningen
(ärendepärmen U1 – U9 ). Kvarstående synpunkter från samrådsskedet redovisas i
samrådsredogörelsen.

2
Följande yttranden har inkommit under utställningstiden:
Instans/
Inkommande
datum

Synpunkter/Åtgärder

Statliga och kommunala nämnder och styrelser
GEAB
2015-04-27
U1

Önskar placera ny transformatorstation på fastigheten Hall Västös 1:5 i anslutning till
stora vägen.
Vi tar för givet att Ellagen 1997:857 med förordning 2007:215 följs i den tilltänkta
exploateringen.
Rekommenderar att det ska vara en anslutning till varje bostadshus, även hotellverksamheten
om den ska upprättas i olika byggnader. När det gäller uthyrningsstugor så följer de inte
undantag vad gäller koncessionskrav utan är anslutningspliktiga till elnät med en anslutning
till respektive byggnad.

Samhällsbyggnads- Hall Västös 1:5 omfattas inte av detaljplanen.
förvaltningen
Detaljplanen möjliggör endast hotell och uthyrningsstugor.

Exploatörerna har tagit del av GEAB:s yttrande.
Lantmäteriet
U2

Ingen erinran mot förslaget.

Sjöfartsverket
2015-05-08
U3

Planen kommer inte att påverka sjöfartsverket negativt och har ingen erinran mot förslaget.
Vid förändringar av bottentopografin, strandlinjen eller vid byggnation i vatten skall detta
meddelas Sjöfartsverket, för uppdatering av aktuella sjökort.

SGU
2015-05-13
U4

Från de före detta oljelagren finns under mark en utloppsledning för läckvatten vid norra
sidan av piren. Den planerade kallbadsanläggningen bör förläggas så långt från ledningen i
Östersjön som möjligt.
Enligt köpekontrakt för Hall Västös 1:9 har SGU rätt att nyttja befintlig väg. Det syftar
till befintlig väg som i samband med återställningsarbeten tagits bort. SGU har fortsatt behov
att i framtiden få tillträde till stamfastigheten och de två arbetsområdena enligt tilläggsavtalet.
Det bör i planförslaget tydliggöras att det, i enlighet med köpekontraktet, inte är tillåtet att
gräva, schakta jord, utföra sprängningsarbeten eller borra brunn inom området. Det är av
största vikt att markarbeten förbjuds inom området då sådan förändring av topografin kan
medföra föroreningsspridning i området av kvarvarande oljerester. Sänks grundvattenytan blir
grundvattentrycket lägre vilket medför att trycket inte längre pressar tillbaka kvarvarande
oljerester in mot de före detta oljelagringsanläggningarna. Det kan även påpekas att en sådan
faktisk åtgärd, som grävning innebär, i sin tur kan medföra offentligrättsligt
föroreningsansvar i enlighet med miljöbalken.

3
Samhällsbyggnads- Piren och kallbadhus har tagits bort från detaljplaneförslaget liksom området
förvaltningen
som omfattas av strandskyddet.

Tillträde till stamfastigheten och arbetsområdena garanteras genom att vägarna
inom fastigheterna skall utgöra gemensamhetsanläggningar, och är betecknade
”g” på plankartan, där berörda fastigheter ska ingå. Detta säkerställs av
lantmäteriet vid förrättningen enligt köpekontrakt.
En bestämmelse i detaljplanen under rubriken ”Begränsningar av markens
bebyggande” anger att ”Det är inte tillåtet att gräva, schakta jord, utföra
sprängningsarbeten, borra brunn eller vidta andra åtgärder inom Hall Västös
1:9 som kan komma att skada bergrumsanläggningen eller vattenföretaget i
övrigt”. Texten är densamma som anges i köpeavtalet § 8:2c. Mkb:n har
kompletterats.
En bestämmelse har införts i detaljplanen att miljöteknisk undersökning ska
göras inom byggrätterna i samband med bygglov.

Trafikverket
U5
2015-05-12

Det skall upprättas ett avtal mellan Trafikverket och Region Gotland om utformning,
genomförande och finansiering av anslutningar innan planen antas.
Väg 687 är idag smal och har liten trafikmängd. Planförslaget kommer med föreslagen
bebyggelse innebära trafikalstring och troligtvis även innebära en ökning av gång- och
cykeltrafiken på vägen. Trafikverket vill därför se en beskrivning av hur planen påverkar väg
687.
Åtgärder på statlig infrastruktur som aktualiseras på grund av planerad verksamhet ska
belasta annan än Trafikverket eller kunna finansieras genom Gotlands länsplan för
transportinfrastruktur.

Samhällsbyggnads- Då Region Gotland inte har något huvudmannaskap inom planområdet bör
förvaltningen
Trafikverket sluta ett sådant avtal med fastighetens ägare/exploatör.

Viss ökning av trafikmängden förväntas med föreslagen exploatering. Med
hänsyn till verksamhetens turistsäsongsinriktning, den planerade
exploateringsgraden och den befintliga låga trafikmängden på väg 687 bedöms
den ökande trafikalstringen inte vara av sådan grad att åtgärder krävs på statlig
infrastruktur. Om det trots allt krävs så skall dessa finansieras genom Gotlands
länsplan för transportinfrastruktur. Beskrivningen har förtydligats.

Länsstyrelsen
2015-05-27
U6

Riksintressen

Hela Gotland är av riksintresse enligt 4 kap. 2 § miljöbalken (MB). Det innebär att
det finns inskränkningar i markutnyttjandet. Åtgärder får inte medföra att Gotlands
samlade natur- och kulturvärden påtagligt skadas.
Planområdet omfattas också av 4 kap. 4 § MB vilket innebär att fritidshus endast får
uppföras om det sker i form av komplettering till befintlig bebyggelse.
Planområdet ingår i ett område av riksintresse för det rörliga friluftslivet, beslut av
Naturvårdsverket 1987-12-21, enligt 3 kap. 6 § MB.
Planområdet omfattas av riksintresse för naturvård Hall-Hangvar beslut av
Naturvårdsverket 2000-02-07, enligt 3 kap. 6 § MB.
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Riksintresse naturvård

Efter samrådet har en naturinventering utförts, en ansökan om dispens från
artskyddsförordningen beviljats och detaljplanen har anpassats efter naturvärdena.
Länsstyrelsen bedömer att åtgärderna är tillräckliga för att planen kan genomföras utan
påtaglig skada för riksintresse naturvård.

Strandskydd

Planområdet omfattas av strandskyddsbestämmelser om hundra meter från strandlinjen
enligt 7 kap 13-18 § § MB. Samma område är beläget inom område som omfattas av
förordnandet om naturreservat Gotlandskusten, beslut av Länsstyrelsen 1993-08-26,
enligt 7 kap 4 § MB.
I detaljplanen finns byggrätter inom strandskyddat område för en lägre hotellbyggnad och
för att etablera ett kallbadhus med tillhörande service på den befintliga piren. I området
prövas eventuella upphävanden av strandskydd av länsstyrelsen. Region Gotland har
2015-04-10 inkommit med en ansökan till länsstyrelsen om att upphäva strandskyddet
för en del av Hall Västös 1:9 och för den befintliga piren.
Ansökan om upphävande av strandskydd prövas i särskild ordning och länsstyrelsens
beslut om ett eventuellt upphävande ska ha vunnit laga kraft före det att detaljplanen
antas. Detta för att strandskyddsfrågan ska vara löst och att det inte ska vara oklart om
byggrätter i planen kan utnyttjas. Om strandskyddet inte upphävs i alla delar där detta är
en förutsättning ska detta beaktas innan planen antas. Ett upphävande av strandskyddet
förutsätter att detaljplanen antas, annars kommer strandskyddet att kvarstå.
Sedan samrådet har planbestämmelserna för den befintliga piren ändrats från
”havsbad/café” till ”havsbad med till tillhörande service”. Byggrätten för havsbadet är 250
m2 och högsta totalhöjd 3,5 m. Vad ”tillhörande service” innefattar definieras inte i
planbeskrivningen. Idag består piren av stora stenblock med en smal gång i mitten. Om
förändring av den befintliga piren kommer att genomföras för att möjliggöra byggnation och
bad framgår inte av planbeskrivningen. Eventuell ”framtida upprustning” nämns i
miljökonsekvensbeskrivningen (s. 18), då i sammanhanget att framtida byggnation ska
smälta in i den omgivande miljön för att undvika en negativ påverkan på landskapsbilden.
Eftersom syftet med planen är att göra området publikt och tillgängligt för allmänheten bör
detaljplanens förutsägbarhet ökas genom förtydliganden om vilka åtgärder för piren som
kommer att bli aktuella och att ”tillhörande service” definieras. Som länsstyrelsen påpekat
i sitt samrådsyttrande så får allmänhetens framkomlighet inte begränsads eftersom detta
strider mot strandskyddets syfte. Eventuell ombyggnad av pirer kan behöva prövas av
mark- och miljödomstolen enligt 11 kapitlet MB vattenverksamhet.
Länsstyrelsen vill även påpeka att åtgärder som kan skada växt- och djurliv, till exempel
fälla träd, gräva, gödsla eller anlägga cykel- eller promenadstråk inom strandskyddat
område kan kräva dispens.
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Riksintresse friluftsliv

Planområdet ingår i ett område av riksintresse för det rörliga friluftslivet, beslut av
Naturvårdsverket 1987-12-21, enligt 3 kap. 6 § MB. Syftet med planen är att
”tillgängligheten för allmänheten ska genomsyra projektet” och att havsbadet ska bli ett
utflyktsmål. Det är därför viktigt att detaljplaneförslaget är konkret om hur allmänhetens
tillgång till området kan påverkas och säkerställas.
I samrådet efterfrågade länsstyrelsen en utveckling av resonemanget om allmänhetens
tillgång till området genom att tydliggöra hur bebyggelsen i områdets västra del ska
utformas för att inte upplevas begränsande.
I miljökonsekvensbeskrivningen och planbeskrivningen finns det ett resonemang om att
arkitekturen ska anpassas till omgivningen för att inte upplevas som begränsande och att
placering ska se varsamt genom att huskropparna ”droppas ner” i terrängen. Detta följs
dock inte upp med relevanta planbestämmelser. Eftersom planområdet ligger inom
riksintresse för friluftsliv är det viktigt att bebyggelsen inte skapar en avhållande effekt på
allmänheten som vill nyttja området. Detaljplanen saknar bestämmelser för byggandshöjd,
taklutning eller antal tillåtna stugor vilket försvårar möjligheten att förutse hur bebyggelsen
kan utvecklas. Den låga graden av reglering av bebyggelsens utformning innebär en
diskripans mot miljökonsekvensbeskrivningen och planbeskrivningens syftesförklaring.
Detta kan möjliggöra att bebyggelsen utformas på ett sådant sett att den utvecklas mer mot
ett mer varaktigt boende, vilket skulle strida mot planens syfte. Detta resonemang
utvecklas under nästa avsnitt, planbestämmelser.

Planbestämmelser

Sedan samrådet har planområdets omfattning minskat samtidigt som byggrätterna i
områdets västra del har gjorts om. Den del av fastigheten som avses användas för hotell har
på plankartan fått beteckningen K1 hotell, övrig kvartersmark har fått bestämmelsen K2
uthyrningsstugor och gemensamma Va-anläggningar. Hotellet har en byggrätt på 2500 m2
i bruttoarea i minst tre och max fyra våningar samt en byggrätt på 400 m2 i bruttoarea i
en våning med max 4 m i nockhöjd inom strandskyddat område. För uthyrningsstugorna
finns en total byggrätt på 9500 m2 i bruttoarea om två våningar. Till utställningen har
även förslag till fastighetsgräns och bestämmelsen e3, största antal fastigheter, lagts till.
Sammanlagt så möjliggör planen tio fastigheter.
Det råder oklarhet i vad syftet för markanvändningen är när plankarta, planbeskrivning
och miljökonsekvensbeskrivning läses parallellt. Plankartan, som är det juridiskt bindande
dokumentet anger ”hotell” samt ”uthyrningsstugor” medan planbeskrivning och
miljökonsekvensbeskrivning refererar till markanvändningen både som stugor, fristående
hus, bostadsrätter och fritidshus. I planbeskrivningen används konsekvent ”fristående hus”
för att beskriva bebyggelsen på kvartersmarken som inte ska ha användning K1 (hotell). I
miljökonsekvensbeskrivningen används ”fristående hus” (s.8 och 14), hus (s. 20), stugor
(s. 5, 9, 20 och 21) och fritidshus (s. 15). I genomförandebeskrivningen refereras det till
försäljning av bostadsrätter (s. 3) och på sidan 8 i miljökonsekvensbeskrivningen har en
skrivelse om att ”utgångspunkten är att fastigheten kan delas upp i 8-10 mindre
fastigheter där var och en av fastigheterna kan utvecklas på egen hand eller i nära
samarbete med de övriga fastigheterna” lagts till sedan samrådet.
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Länsstyrelsen anser att komplexiteten i denna plan innebär att det är viktigt med en
tydligt och konsekvent definition av vilken typ av bebyggelse som kvartersmarken ska
användas till. Otydlighet i språket och den låga regelringsgraden av bebyggelsen gör planen
svår att tillämpa. Eftersom plankartan anger att kvartersmarken ska användas till hotell
och uthyrningsstugor bör resterande handlingar endast använda dessa begrepp så att inga
otydligheter uppstår i exploateringsfasen.
Skrivelsen i miljökonsekvensbeskrivningen om att utgångspunkten är att flera fastigheter
ska utvecklas och att förslag till fastighetsgräns har införts i plankartan motiveras inte.
Eftersom detaljplanen föreslår ett hotell och uthyrningsstugor med syfte att ha turistisk
användning som ska präglas av tillgänglighet för allmänheten är det oklart varför
fastighetsindelning möjliggörs. I och med att området ska genomsyras av tillgängligt för
allmänheten måste syftet med fastighetsindelningen ställas i relation till vilken påverkan
detta kan ha på allmänhetens upplevelse av området och om det föreligger risk för att
området utvecklas mot en mer privat användning.
Boverket har i en av sina spaningar om uppföljning av plan- och bygglagen
uppmärksammat att turistanläggningar, så som hotell och campingplatser, i större
utsträckning privatiseras och blir bostäder utan att någon lämplighetsprövning genomförs.
Boverket bedömer att omfattningen av problematiken och de lagliga förutsättningarna
måste klargöras. Det behöver även tydliggöras hur en eventuell tillsyn ska ske. Med
utgångspunkt i Boverkets spaning är det viktigt att föreslagen detaljplan är tydlig med
användningen så att syftet (turistverksamhet) följs och att platsen inte riskerar att utveckals
till varaktigt boende. Det är olämpligt om en utveckling mot mer varaktigt boende skulle
uppstå eftersom en sådan utveckling skulle kunna innebära en påtaglig skada på
riksintresset för friluftsliv och potentiellt vara i strid med 4 kap. 4 § MB om att
fritidsbebyggelse endast får uppföras om det sker i form av komplettering till befintlig
bebyggelse.
Länsstyrelsen är kritisk mot att fastighetsindelning möjliggörs samt avsaknaden av
planbestämmelser som reglerar antalet uthyrningsstugor och dess storlek. Den totala
byggrätten möjliggör en omfattande exploatering utan att planbestämmelser eller resonemang
om hur stor en uthyrningsstuga bör vara för att anses vara en uthyrningsstuga finns på
plats.

Vatten och avlopp

Vattenförsörjningen planeras ske genom avsaltning av havsvatten. Det är nödvändigt att
den teknik som ska användas är fungerande och långsiktigt hållbar, och kan producera ett
hälsosamt och tjänligt dricksvatten eftersom det är klarlagt att dricksvattenförsörjningen
inte kan ske genom borrning efter grundvatten i området på grund av de föroreningsrisker
som föreligger. Någon kommunal vattenförsörjning finns inte heller i närheten. Det finns
således ingen reservlösning eller möjlighet att t.ex. späda det avsaltade dricksvattnet, vid
behov. För avloppsvattenrening planeras ett större minireningsverk på platsen.
Det framgår av handlingarna att dessa anläggningar ska överföras till
samfällighetsföreningar som avses bildas. Med anledning av den okonventionella teknik
som avses användas på platsen och den skötsel av VA-anläggningarna som kommer att
krävas, vill länsstyrelsen understryka vikten av en stabil huvudman för anläggningarna och
att Region Gotland och exploatören av området vid planläggningen tar ett långsiktigt
ansvar för den verksamhet och byggnation planen syftar till att möjliggöra.
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Planförslaget har en bestämmelse om att bygglov inte får ges förrän gemensamma vattenoch avloppsanläggningar och vägar är utbyggda. Länsstyrelsen står fast vid den bedömning
som framfördes i samrådet, att tillstånd för såväl avsaltningsanläggningen som
avloppsanläggningen ska finnas beslutade innan detaljplanen godkänns eftersom vatten- och
avloppsfrågorna är avgörande för genomförandet av planen.

Förorenade områden och pågående efterbehandling

Som det framgår av planhandlingarna har det på fastigheten Hall Västös 1:9 tidigare
förvarats petroleumprodukter (bensin och diesel) i bergrum. I ovanjordscisterner har
eldningsolja förvarats. Verksamheten är avvecklad och bergrummen är vattenfyllda.
Nedbrytning av rester av petroleumprodukter i berget förmodas nu pågå. Hydraulisk
avledning av vatten från bergrummen till havet pågår som en miljösäkringsåtgärd.
Utloppsledningen för läckvattnet mynnar i havet ca 100 meter ut från stranden, strax norr
om piren. Denna ledning är inte markerad på plankartan. Plankartan bör visa denna
lednings sträckning.
Rester av de petroleumprodukter som förvarades i bergrummen antas finnas i anslutning
till bergrummen samt i sprickor och porer i bergmassan runt dessa. Vilka mängder det rör
sig om är inte klarlagt men i samband med avvecklingen av verksamheten beräknades det
att mellan ca 5 och 50 m3 petroleum fanns kvar efter det att bergrummen tömdes.
Syftet med den hydrauliska avledningen är att förhindra att dessa kvarvarande
föroreningar sprids i omgivningen utan i stället hålls kvar på platsen och sakta bryts ner.
En förutsättning för att detta skall fungera är att de hydrogeologiska förhållandena på
platsen inte ändras. Hur länge avledningen och kontrollen av denna behöver fortgå är inte
känt men det kan förutsättas att den behöver fortgå under flera decennier.
Det är inte klarlagt hur väl metoden fungerar avseende den förmodade nedbrytningen av
petroleumprodukterna, eller hur snabbt den går. Kontrollerna har inte visat att något
mätbart utläckage av bensin eller diesel sker via den hydrauliska avledningen till
Kappelshamnsviken. Dock kan det pågå ett utläckage av nedbrytningsprodukter som inte
fångas upp i de kemiska analyser som utförs enligt kontrollprogrammet för verksamheten.
Det kan inte heller helt uteslutas att en viss spridning av petroleumrester sker i
grundvattnet runt bergrumsanläggningen eller att oljeläckage kan komma att ske till det
närmsta kustområdet.
Mot bakgrund av ovanstående förhållanden ser länsstyrelsen det inte som säkerställt att
den åtgärd som långsiktigt syftar till att förhindra spridning av petroleumföroreningar från
bergrumsanläggningen till omgivande mark och grundvatten och/eller Kappelshamnsviken
är tillräcklig. Utöver kontroll och underhåll av befintliga anläggningar är det därför
sannolikt att det kommer att krävas uppföljande undersökningar, t.ex. genom
bergborrningar inom området. Även andra installationer eller efterbehandlingsåtgärder kan
eventuellt komma att behövas för att miljösäkra platsen.
Länsstyrelsen anser att det inte redogörs tydligt för ovanstående förhållanden i
planhandlingarna.
I handlingarna återges i huvudsak slutsatser från en undersökning utförd 1997 av ytliga
markföroreningar, genom riktad provtagning vid tidigare utlastningsplatser och ledning.
Någon ytterligare miljöteknisk markundersökning har för övrigt inte gjorts inom ramen för
detaljplanearbetet.
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De anpassningar till den pågående miljösäkringsåtgärden som framgår av
planhandlingarna är att det inte får ske borrningar, markarbeten etc. som kan skada
bergrumsanläggningen eller ”vattenföretaget i övrigt”, borrhål får inte byggas över, SGU
har rätt att behålla befintliga underjordsanläggningar samt att ett litet markområde
ovanför respektive bergrumsanläggning markeras som ”SGU:s arbetsområde”.
Länsstyrelsen bedömer det som osäkert om detta är tillräckligt för de åtgärder som kan
komma att behövas i framtiden.
Länsstyrelsen ser det därför som olyckligt om den ansvarige verksamhetsutövaren SGU
förlorar rådigheten över huvuddelen av fastigheten innan det är säkerställt att
efterbehandlingsåtgärden med befintliga anläggningar är tillräckliga, och att fastigheten
därmed är varaktigt lämpad för planerat ändamål. En exploatering genom omfattande
byggnationer ovanpå och runt bergrumsanläggningen kan alltså försvåra och fördyra de
åtgärder som eventuellt kan komma att behöva vidtas. Framtida åtgärder kan också leda
till intrång, restriktioner och olägenheter för nya verksamheter på platsen.
Länsstyrelsen önskar vidare att den ansvarige verksamhetsutövaren SGU, med sin
kunskap om den specifika platsen och om den pågående miljösäkringsåtgärden i allmänhet,
tydliggör sin syn på vilka potentiella problem och risker de ser med planerad exploatering.

Annan lagstiftning som berörs

Miljödomstolens lämnade i dom den 17 juni 2003 SGU tillstånd till avledning av
grundvatten från bergrummen (tidigare oljelager) till havet, med villkor avseende utsläppet
av olja till kustvattnet.
SGU inlämnade den 27 januari 2012 ett reviderat kontrollprogram för anläggning 141
och 165 på fastigheten Hall Västös 1:9 (daterat den 25 januari 2012), till länsstyrelsen
som är tillsynsmyndighet. Kontrollprogrammet gäller tills vidare.
Länsstyrelsens har den 3 november 2014 beslutat enligt 11 kap. 9 a § miljöbalken om
försiktighetsåtgärder vid anläggandet av ledningar på fastigheterna Hall Västös 1:8 och
1:9 (vattenverksamhet).

Bedömning enligt länsstyrelsens prövningsgrunder i 12 kap 1 §
PBL

Länsstyrelsens prövningsgrunder innefattar riksintressen, strandskydd, hälsa och
säkerhet, risk för olyckor, översvämning eller erosion samt miljökvalitetsnormer.
Dessa frågor kan leda till att länsstyrelsen, enligt 12 kap. 1 § ÄPBL, senare
överprövar kommunens beslut att anta den aktuella detaljplanen.
Länsstyrelsen bedömde i samrådet att det fanns vissa oklarheter som rörde
riksintressen, hälsa och säkerhet samt risken för olyckor, men även strandskydd.
Vissa ändringar och klargöranden behöver göras ytterligare innan detaljplanen
antas.


Strandskyddet ska vara upphävt i relevanta delar för att detaljplanen ska kunna
antas i sin nuvarande utformning.



Länsstyrelsen står fast vid att tillstånd för såväl avsaltningsanläggningen som
avloppsanläggningen ska finnas beslutade innan detaljplanen godkänns eftersom
vatten- och avloppsfrågorna är avgörande för genomförandet av planen.
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I övrigt har länsstyrelsen invändningar mot att detaljplanen inte säkerställer syftet med
att planområdet ska användas för turistisk verksamhet. Det bör tydligt framgå att
detaljplanen inte ger utrymme för varaktigt boende. Otydligheten i begreppsanvändningen
och den låga regleringen av bebyggelsen gör planen svår att förutse och öppnar för olika
tolkningar i exploateringsskedet.
Samhällsbyggnads- Planområdet utgör en omvandlingszon där tidigare verksamhet lämnat tydliga
förvaltningen
spår. Byggrätternas arrondering är anpassade för att skydda naturvärden och
allmänhetens tillgång till området. För att inte, genom att låsa utformningen av
uthyrningsstugorna vad gäller storlek och takvinklar, i alltför stor utsträckning
begränsa möjligheterna att variera bebyggelsen är byggrätterna begränsade till
största byggnadsarea i procent av fastighetsarea och högsta våningstal. Dessa
begränsningar anses tillräckliga i det aktuella området. Intentionerna för
bebyggelsen finns beskrivna i planbeskrivningen och detaljregleringen bedöms
kunna ske i bygglovskedet.

I samrådsförslaget fanns bestämmelsen att området kunde delas i flera
fastigheter. I utställningsförslaget illustrerades en eventuell fastighetsindelning.
Illustrationslinjerna har nu tagits bort för att inte ge sken av att
fastighetsindelningen är klar. Bestämmelsen att området får delas i flera
fastigheter kvarstår. Planområdet får delas in i flera fastigheter för att
möjliggöra en successiv utbyggnad. En etapputbyggnad skapar bättre
ekonomiska förutsättningar för att kunna fullfölja exploateringen. Om hela
området byggs ut på en gång behövs ingen avstyckning.
Hotell och uthyrningsstugor är inte tänkta för varaktigt boende. Enligt PBL
1987 betyder användningen K hotell vilket innebär att turiständamålet är
säkerställt. Byggnader får inte upplåtas eller på annat sätt användas för varaktigt
boende. Kontoret bedömer att syftet turiständamål är säkerställt i detaljplanen.
Detaljplanekartan med bestämmelser är det dokument som blir juridiskt
bindande.
Detaljplanen kommer inte att antas förrän tillstånd för avsaltningsanläggningen
och avloppsanläggningen finns.
SGU har lämnat yttranden både under samrådet och under utställningen. Det
har även varit underhandskontakter mellan SGU och Regionen. Planförslaget
har anpassats efter SGU:s krav och synpunkter genom bestämmelser.
Eventuella framtida åtgärder och behov att serva borrhålen finns avtalade i
köpeavtalet mellan SGU och exploatörerna. Bestämmelser finns på plankartan.
Se även SGU:s yttrande U4.
Region Gotland har inga synpunkter på den avgränsning SGU gjort vid
försäljningen av Hall Västös 1:8 och 1:9.
Regionen anser att gängse utredningar har gjorts inom ramen för detaljplanen.
Bestämmelser som syftar till att säkerställa vad som framkommit i
utredningarna har införts i detaljplanen.
Den stora osäkerheten om möjligheten att bygga kallbadhus på piren eller
använda grusytan inom strandskyddet för hotellverksamhet gör att
avgränsningen av detaljplanen har ändrats så att området där strandskyddet
gäller har tagits bort i detaljplanen.
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Regionstyrelsen
2015-05U7

Tillstyrker planförslaget men anser att dagvattenhanteringen skall belysas i förslaget inför
framtagande av antagandehandlingar.

Samhällsbyggnads- Beskrivningen har kompletterats med dagvatten.
förvaltningen

Tekniska nämnden
205-06
U8

Exploatören har inte redovisat någon exploateringskalkyl. Säkerhet för anläggande av
infrastrukturen ska dock vara tillräckligt stor för att täcka dessa kostnader.
Vid tecknande av avtal om allmän parkering är det viktigt att allmänhetens rätt att
tillträda den allmänna platsmarken och piren säkras. Det bör även tydliggöras i
genomförandebeskrivningen och säkerställas i exploateringsavtalet att kostnader för detta
åligger exploatören.
Det ska framgå hur exploatören avser att omhänderta dagvattnet.

Samhällsbyggnads- Exploateringsavtal skall vara tecknat innan detaljplanen antas. Planavgränsningen
förvaltningen
har ändrats så att den inte omfattar någon allmän platsmark.
Beskrivningen har kompletterats angående dagvatten.

Markägare/Boende/Föreningar
_________________________________________________________________________
Hall Västös 1:5
Driften på vår lantbruksverksamhet riskerar att inskränkas om Hall Västös 1:8 och
2015-05-12
1:9 bebyggs på föreslaget sätt. Vi har intresse att använda vår egendom, vilket måste
U8
anses väga tyngre än exploatörens intresse, då lokaliseringen av tilltänkta hotell, café
och restaurangverksamhet är att anse som en betydande olägenhet. Förslaget har inte
tagit hänsyn till den befintliga verksamhet som idag bedrivs på Hall västös 1:5 eller
dess fortlevnad under ett längre tidsperspektiv.
På fastigheten bedrivs för tillfället ett mindre men ändå aktivt lantbruk. All mark som
inte utgör åkermark är inhägnad och avsedd för bete. När lantbruket varit i full drift
har det funnits ett trettiotal connemaraponnies samt hingsthållning. Ett hundratal
tackor och även nötkreatur på markerna.
Gården kommer genom generationsskifte att övertas av barnbarn med avsikt att
expandera avsevärt. Det saknas utredning i förslaget om möjligheten att ha full drift på
lantbruket, expansion av djurstallar samt eventuell ändring av drift och inriktning och
det behov av arealer som behöver tas i anspråk till bete.
I dagsläget används all åkermark till vallodling. Driften innebär utgödsling och då
avståndet mellan den planerade bebyggelsen och åkermarkerna är mindre än 200 meter
så kan de luktavgivelser det innebär upplevas störande för omgivningen och därmed
betraktas som miljöstörande verksamhet.
För att kunna driva ett rationellt lantbruksföretag krävs en god arrondering av
markerna samt möjlighet till expansion av besättning eller ändring av driftinriktning.
I miljökonsekvensbeskrivningen saknas hänsyn till hur befintlig och kommande
verksamhet på vår fastighet kommer att påverkas. Det framgår inte vilka möjligheter
som finns till en fortdatt och utökas verksamhet på Hall västös 1:5.
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Vi vill också uppmärksamma byggnadsnämnden på den ökade nerskräpningen som
kommer att ske på vår fastighet. Det är inte ovanligt att besökande i området tar en
cykeltur eller promenad genom våra inhägnade betesmarker. Med exploateringen på
Hall Västös 1:8 och 1:9 ökar antalet besökare per år och nedskräpning i form av
kvarlämnade föremål som kan skada betesdjur. Det är redan idag ett problem med att
besökare i betesmarkerna glömmer att stäng grindar men konsekvensen att djuren
riskerar att hamna på fel sida av stängslet.
Vår fastighet kommer drastiskt att minska i värde. De 124 hektar mark som
fastigheten uppgår till kan inte längre användas obegränsat. Vi begär att Region
Gotland värderar vår egendom och i förslaget till detaljplan räknar med den kostnad
som regionen skulle få med anledning av den värdeminskningsersättning som vi kommer
att utkräva om detaljplanen genomförs.
Vår samlade bedömning av förslaget till detaljplan är att Region Gotland bortser från
att göra viktiga utredningar beträffande de lagkrav som ställs på vår
lantbruksverksamhet och på kommande generations lantbruksverksamhet, samt
inverkan på värdet av vår egendom. Vi är mycket kritiska och negativt inställda till
den föreslagna detaljplanen och kräver att den avslås av byggnadsnämnden.
Hall Västös 1:5
Boende i Bagarmossen
2015-05-12
U9

Är genom generationsskifte ägare till Hall Västös 5. Jordbrukets drift är för närvande
litet på grund av mina föräldrars ålder, men turistanläggningen har också satt stopp för
mitt planerade övertag av driften. Jordbruket kommer inte att kunna drivas i rätt
omfattning då regler och intrång kommer att begränsa utveckling, användning av mark
och till exempel bygglov för ligghall med mera.
Enligt regeringsformen ”Ingen kan tvingas tåla att det allmänna inskränker
användning av mark eller byggnad utom när det krävs för att tillgodose angelägna
allmänna intressen”.
Anser att befintlig jordbruksmark ska ha ”företräde” och begär därför att
byggnadsnämnden avslår ärendet.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Detaljplaneförslaget bedöms inte inskränka på lantbruksverksamheten
inom fastigheten Hall Västös 1:5. Inte heller en framtida utökad
lantbruksverksamhet kommer att påverkas av föreslagen verksamhet på
Hall Västös 1:8 och 1:9. De skyddsavstånd som gäller för
lantbruksverksamhet överskrids inte.
Avståndet mellan område som får bebyggas i planförslaget och hägnet
väster om vägen är 20 meter. Det skogsbevuxna området som sträcker sig
längs vägens västra sida är ca 80 meter brett på smalaste stället. Det utgör
ett effektivt skydd mot betesmarken längre västerut. Det lågintensiva
skogsbete som skogen utgör påverkar inte föreslagen verksamhet inom
Hall Västös 1:8 och 1:9.
Utgödslingen kan innebära lukt några dagar per år. Den förhärskande
vindriktningen är från sydväst, vilket innebär att turistanläggningen inte
ligger i vindriktningen. Om det någon enstaka gång skulle uppstå lukt kan
det accepteras med tanke på att man befinner sig på landet.
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Ligghall får uppföras utan bygglov eftersom det rör sig om en
jordbruksfastighet. Om den planeras uppföras inom strandskyddat område
krävs dispens från länsstyrelsen.
Att fastigheten skulle sjunka i värde för att en turistanläggning byggs
bedöms inte troligt. Det kan till och med vara positivt för bygden.
Angående nerskräpning se svar i samrådsredogörelsen.
ej sakägare
Hall Västös 1:11

Särskild sammanställning enligt Miljöbalken kap 6 § 16
Den särskilda sammanställningen ska redovisa hur miljöaspekter har beaktats i planen samt
uppföljning av eventuell betydande miljöpåverkan som planen medför.
Integrering av miljöaspekter i detaljplanen
En behovsbedömning för miljöbedömning upprättades 2009-03-31 och samråd om denna
bedömning gjordes med länsstyrelsen. Kommunens bedömning var att planarbetet kunde ske utan
miljöbedömning. Länsstyrelsen ansåg dock i sitt yttrande ang. behovsbedömningen 2009-05-05 att
planens genomförande kunde innebära betydande miljöpåverkan och att en miljöbedömning med
MKB därför behövdes. Kommunen beaktade länsstyrelsens yttrande och ändrade sin bedömning.
Byggnadsnämnden (Gotlands kommun) har vid sammanträde 2009‐06‐17 beslutat att en
miljökonsekvensbeskrivning avseende den planerade verksamheten erfordras inför detaljplanearbetet.
Beslutet motiverades bland annat med att planområdet omfattas av restriktioner enligt 4 kap. 4§
miljöbalken (restriktioner avseende fritidsbebyggelse) och är av riksintresse för det rörliga friluftslivet
och för naturvården (3 kap. 6§ miljöbalken). Delar av planområdet finns också registrerat i
Länsstyrelsens MIFO‐databas som omfattar länets potentiellt förorenade områden. Inom fastigheten
Hall Västös 1:9 har Statens Oljelager‐SGU tidigare lagrat petroleumprodukter (bensin och diesel) i två
bergrumsanläggningar. Berganläggningarna är sedan ett antal år tillbaka tömda och avvecklade. Inom
fastigheten finns idag vägar, kontrollbrunnar och utloppsledningar för läckvatten från den tömda
berganläggningen. En MKB upprättades av konsultföretaget NIRAS. MKB:n har åtföljt planen under
samråd och utställning. Under arbetet med detaljplanen har flera framförda synpunkter på
miljöaspekter analyserats, beaktats och inarbetats i detaljplanen.
Hur miljökonsekvensbeskrivningen och synpunkter från samråd och utställning har beaktats.
De frågeställningar som har aktualiserats i miljöbedömningen och i synpunkter i samrådet är i första
hand planens påverkan på naturmiljön samt strandskyddet. Speciellt har
Samhällsbyggnadsförvaltningen efter samråd och utställning flyttat upp all bebyggelse utanför
strandskyddet samt tagit bort området för strandsskydd och piren helt ur planområdet.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har även kompletterat MKB med en separat naturvärdesinventering
som genomfördes av Calluna under sommaren 2014. I inventeringen lyfts främst förekomsten av
flertalet olika orkidéer, som är fridlysta, samt områden klassade efter sitt värde ur biologisk synpunkt.
Planen har efter samrådet ändrats så att artskyddsområden lagts in i plankartan samt att både
plangränser samt bebyggelseområden flyttats för att ta största möjliga hänsyn till de fridlysta växterna.
Dispens från artskyddsförordningen har sökts av markägarna för ev. påverkan på de arter som finnas
i området.
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Skälen till att planen bör antas i sin nuvarande form istället för de alternativa lokaliseringar
och utformningar som prövats.
Någon alternativ lokalisering av eventuell bebyggelse har inte prövats. Planområdet är framtaget på
initiativ av markägarna och en förutsättning för denna detaljplan är att det byggs på det prövade
markområdet.
Åtgärder som avses vidtas för uppföljning och övervakning av den betydande miljöpåverkan
som planen medför
Som framgår av MKB samt planbeskrivningen är det osannolikt att planens genomförande ger
betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalken. Inga ytterligare särskilda åtgärder planeras därför
för att förebygga, hindra eller motverka sådan påverkan. Någon särskild uppföljning eller övervakning
p.g.a. att planen genomförs är inte motiverad. SGU har fortsatt tillgång att övervaka sina borrhål,
arbetsområden och ledningar enligt köpekontrakt daterat 2007-12-18 med tilläggsavtal 2010-01-18.
Visby den 23 september 2015

Christian Hegardt
stadsarkitekt

Monica Tingström
fysisk planerare

Miljökonsekvensbeskrivning
För detaljplan, fastigheterna Hall Västös 1:8 och 1:9 2012‐02‐15
(reviderad 2014-11-24)
(reviderad 2015-02-25)
(reviderad 2015-09-23)
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Förteckning över tillhörande bilagor
Arkeologisk utredning (Arendus AB)
Naturvärdesinventering och svampinventering (Calluna AB)
PM Byggnadsgeologisk riskbedömning (Helldén Environmental Engineering AB)

1. ICKE-TEKNISK SAMMANFATTNING AV MKB
Miljökonsekvensbeskrivningen avser detaljplan för del av fastigheterna Hall Västös 1:9 och Västös 1:8
vid Kappelshamnsviken, Gotlands kommun. Inom fastigheten Hall Västös 1:9 har petroleumprodukter
tidigare lagrats i två bergrumsanläggningar vilket gör att planområdet är registrerat i Länsstyrelsens
MIFO‐databas över potentiellt förorenade områden. Inom Hall Västös 1:9 finns idag vägar,
kontrollbrunnar och utloppsledningar för läckvatten från den tömda berganläggningen. Fastigheten
inkluderar även den cirka 200 meter långa hamnpiren.
Projektet innebär etablering av turistisk verksamhet med hotell och uthyrningsstugor inom ett
område med natur‐ och kulturmiljövärden samt riksintresse för rörligt friluftsliv och naturvården.
Endast cirka 5,5 % av den totala fastighetsytan omfattas av planerade byggnationer. Av det område
som hyser naturvårdsarter kommer sammanlagt cirka 1 % att beröras av byggverksamhet. Visionen
är att naturnära arkitektur ska eftersträvas och att byggnader anpassas så att känslan av naturnära
vistelse i möjligaste mån upprätthålls. I planeringen av byggnaderna ingår också att skapa utrymme
för områdets flora genom tillskapandet av skogsgläntor och genom att bibehålla spridningskorridorer
för inom området påvisade naturvårdsarter.
Genomförd naturvärdes- och svampinventering (Calluna AB) påvisar förekomst av naturvårdsarter
inom delar av fastigheten. Påvisade naturvärden är höga, men på Gotland ej unika. Den
sammanfattande bedömningen är att den föreslagna exploateringen inte kommer att påverka
naturvärdena negativt. I naturvärdesinventeringen föreslås relativt enkla men effektiva bevarandeåtgärder, såsom viss röjning och öppning av gläntor i terrängen, för att i samband med
exploateringen säkerställa såväl bevarandestatus som goda spridningsmöjligheter för påvisade
naturvårdsarter. Den föreslagna exploateringen har i stor utsträckning placerats inom områden som
inte påverkar de höga naturvärdena.
Ett par fornlämningar har påvisats inom fastigheten Hall Västös 1:8, belägna utanför
detaljplaneområdet. Dessa bedöms inte utgöra något hinder för planerad verksamhet givet att
erforderliga hänsyn tas. En byggnadsgeologisk riskbedömning visar att risken för skred, sättningar
och andra markrörelser i området, liksom risken för bergbrott ovanför den avvecklade
berganläggningen, är liten eller obefintlig. I ett 100 års-perspektiv föreligger heller ingen risk för
översvämning eller mer omfattande stranderosion till följd av den pågående havsytenivåhöjningen.
Sammantaget bedöms några avgörande tekniska, miljömässiga eller arkeologiska hinder för den
planerade exploateringen av den f.d. oljelagringsplatsen med omgivande skogspartier inte föreligga.
Nollalternativet, d v s alternativet att området lämnas orört för överskådlig framtid, innebär sannolikt
att tillgängligheten till området försämras på sikt genom igenväxning och förbuskning. Spår av den
tidigare oljelagringsverksamheten gör inte heller området särskilt inbjudande för rekreation. En
konsekvens av nollalternativet kan dessutom i förlängningen vara att ett annat mindre lämpligt
områdesalternativ i regionen exploateras istället för den aktuella fastigheten.
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2. INLEDNING
2.1. Bakgrund
Inom fastigheterna Hall-Västös 1:8 och 1:9 vid Kappelshamnsviken (se figur 1) planeras turistverksamhet med hotell och uthyrningsstugor. Projektets arbetsnamn är ”Rekreation Västö” och
huvudsyftet med projektet är att göra området tillgängligt för en bred allmänhet. Området har stora
natur‐ och kulturmiljövärden och är av riksintresse för såväl det rörliga friluftslivet som för
naturvården.
Innan projektet kan påbörjas måste en detaljplan för det aktuella området upprättas och antas av
Region Gotland. Byggnadsnämnden (Gotlands kommun) har vid sammanträde 2009‐06‐17 beslutat
att en miljökonsekvensbeskrivning avseende den planerade verksamheten erfordras inför
detaljplanearbetet. Beslutet motiverades bland annat med att planområdet omfattas av restriktioner
enligt 4 kap. 4§ miljöbalken (restriktioner avseende fritidsbebyggelse) och är av riksintresse för det
rörliga friluftslivet och för naturvården (3 kap. 6§ miljöbalken). Delar av planområdet finns också
registrerat i Länsstyrelsens MIFO‐databas som omfattar länets potentiellt förorenade områden. Inom
fastigheten Hall Västös 1:9 har Statens Oljelager‐SGU tidigare lagrat petroleumprodukter (bensin och
diesel) i två bergrumsanläggningar. Berganläggningarna är sedan ett antal år tillbaka tömda och
avvecklade. Inom fastigheten finns idag vägar, kontrollbrunnar och utloppsledningar för läckvatten
från den tömda berganläggningen. Fastigheten Hall Västös 1:9 inkluderar även den cirka 200 meter
långa hamnpiren.
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Planområdet

Figur 1. Översiktskarta över Kappelshamnsviken samt fastigheterna Hall Västös 1:8 och 1:9.

2.2. Arbetets bedrivande
Uppdraget omfattar upprättande av en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för fastigheterna Hall
Västös 1:8 och 1:9 utifrån planprogram för Hall‐Hangvar, Kappelshamnsvikens västra sida (Gotlands
kommun, 2011). MKB:n har upprättats av konsultföretaget Niras Johan Helldén AB (ref: Andreas
Carlsson/Johan Helldén). Under 2013/2014 har underlaget till MKBn kompletterats med en
arkeologisk utredning, en naturvärdes- och svampinventering samt en byggnadsgeologisk
riskbedömning. Genomförda utredningar bifogas denna MKB. En sammanfattning av genomförda
utredningar redovisas i avsnitt 7.
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2.3. Avgränsningar
2.3.1. GEOGRAFISK AVGRÄNSNING
MKBn avgränsas till de två fastigheterna Hall Västös 1:8 och 1:9.

2.3.2. BEHANDLADE MILJÖFAKTORER
De miljöaspekter avseende exploateringsskedet/byggnadsskedet som behandlas i MKBn är de
eventuella markingreppens påverkan på i första hand den landbaserade naturmiljön (flora, fauna)
och kulturmiljön (fasta fornlämningar, landskapsbild m m), trafikrelaterade miljöeffekter, påverkan
på strandskyddet och det rörliga friluftslivet samt försiktighetsmått avseende potentiella
markföroreningar.

2.3.3. TIDSMÄSSIG AVGRÄNSNING
MKBn omfattar miljökonsekvenser under själva exploateringsskedet (byggnadsskedet) och perioden
därefter (nyttjandeskedet).

2.3.4. SAKLIG AVGRÄNSNING
MKBn begränsas till de miljöaspekter som berör den planerade turistanläggningen. Både
exploateringskedet/byggnadsskedet och nyttjandeskedet beaktas.

3. BESKRIVNING AV DEN PLANERADE TURISTVERKSAMHETEN
Den planerade verksamheten berör två fastigheter: Hall Västös 1:8 och 1:9. Inom fastigheten Hall
Västös 1:9 har Statens Oljelager/SGU tidigare lagrat petroleumprodukter (bensin och diesel) i två
bergrumsanläggningar. Berganläggningarna är sedan ett antal år tillbaka tömda och avvecklade. Inom
fastigheten finns idag vägar, kontrollbrunnar och utloppsledningar för läckvatten från den tömda
berganläggningen. Fastigheten Hall Västös 1:8 utgörs i huvudsak av ett obebyggt skogs‐ och strandområde.
Planområdet ingår i ett område av riksintresse för det rörliga friluftslivet och för naturvården enligt
Miljöbalken 3 kap. 6§. Exploateringen planeras mot bakgrund därav att ske varsamt, intentionen är
bland annat arkitektur som samspelar med befintlig natur‐ och kulturmiljö. Befintliga vägar används i
största möjliga utsträckning. Det är inte tillåtet att gräva, schakta jord, utföra sprängningsarbeten,
borra brunn eller vidta andra åtgärder inom Hall Västös 1:9 som kan skada begrumsanläggningen
eller vattenföretaget i övrigt. I planerna ingår en hotellbyggnad med högst 4 våningar och ett antal
uthyrningsstugor. Fastigheterna kan delas upp i 8-10 fastigheter för att möjliggöra en
etapputbyggnad. Byggs hela planområdet ut samtidigt krävs inte en indelning i flera fastigheter. Vid
planeringen av byggnaderna ingår att skapa utrymme för områdets flora genom tillskapandet av
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skogsgläntor och genom att bibehålla spridningskorridorer för inom området påvisade
naturvårdsarter. Exploateringsgraden har anpassats så att stor del av fastigheterna förblir orörda.
Projektet följer intentionerna i Gotlands kommuns översiktsplan ”Vision 2025” där Kappelshamnsviken redovisas som ett område med möjligheter till etablering av turism. I projektets
intentioner ingår även att medverka till utvecklingen av Gotland som ekokommun, bl a genom
satsning på inköp av närproducerade produkter från lokala odlare, köttproducenter och fiskare.

4. BESKRIVNING AV GENOMFÖRDA SAMRÅD SAMT UTSTÄLLNING
Inför Byggnadsnämndens sammanträde 2009‐06‐17 har ärendet remissbehandlats. Bland annat har
Länsstyrelsen, Trafikverket och regionens samhällsbyggnadsförvaltning, tekniska förvaltning samt
miljö‐ och hälsoskyddskontor inkommit med synpunkter/yttranden i ärendet.
Byggnadsnämnden gav stadsarkitektkontoret (numer samhällsbyggnadsförvaltningen) i uppdrag
2011‐06‐17, § 179 att upprätta ett planprogram för Hall‐Hangvar – Kappelshamnsvikens västra sida
för att ta ställning till områdets framtida övergripande planering och markanvändning. 2011‐11‐16
beslutade byggnadsnämnden att samråd skulle ske med förslag till planprogram. Samrådsmöte hölls
2012‐01‐19. Planprogrammet godkändes av byggnadsnämnden 2012-06-20.
Detaljplaneförslaget har varit på samråd 2013-07-09 till och med 2013-08-31 och utställt 2014-04-13
till och med 2014-05-12.
Efter utställningen har det konstaterats att det inte är aktuellt med byggande i strandskyddsområdet.
Detaljplaneområdet har efter utställningen minskats genom att all mark belägen inom strandskyddat
område har tagits bort.

5. MILJÖKONSEKVENSERNA AV NOLLALTERNATIVET
Nollalternativet innebär att ingrepp i det planerade området undviks, vilket således medför att den
nuvarande passiva markanvändningen fortgår. I planprogrammet för Kappelshamnsvikens västra sida
anges platsen för den f d oljelagringen med pir som ett lämpligt område för framtida utveckling av
turism. Mot bakgrund av att området har en historik med oljelagring/ oljehamn, och därför inte
bedöms inneha några unika natur‐ och kulturvärden som måste sparas, kan nollalternativet leda till
att ett annat mindre lämpligt områdesalternativ i regionen exploateras. All form av exploatering
medför påverkan på miljön. Vid en eventuell exploatering av det aktuella området bör därför
miljökonsekvenserna begränsas genom åtgärder som delvis kan kompensera för ingreppet, t ex
genom att den planerade bebyggelsen (uthyrningsstugor och hotellbyggnad) placeras så att
strandzonen förblir tillgänglig för besökande allmänhet.
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Nollalternativet, d v s oförändrad markanvändning, innebär sannolikt att tillgängligheten till området
på sikt begränsas genom bl a igenväxning/förbuskning och möjligheterna till rekreation för boende i
närområdet och för turister minskar på grund av den ”mindre välkomnande” miljön. Stora delar av
området har fram till slutet av 1990‐talet utgjort oljelagringsplats och platsen har mot bakgrund
därav inte varit tillgänglig, varken för närboende eller för besökande turister, under flera decennier. I
sin nuvarande form, där spår av den tidigare oljelagringsverksamheten finns kvar i form av bl a öppna
vegetationsfria grusade ytor och transportvägar, är området inte heller särskilt inbjudande. Genom
varsam exploatering kan området däremot utvecklas på ett sätt som innebär att det blir mer
tillgängligt och inbjudande för både turister och för lokalbefolkning.

6. BERÖRDA RIKSINTRESSEN
Nedan anges de för området berörda riksintressena.
‐

Hela Gotland är av riksintresse enligt 4 kap 2 § Miljöbalken vilket innebär inskränkningar i
nyttjandet av marken.

‐

Planområdet omfattas av riksintresse för friluftsliv till 500 meter från strandlinjen enligt 3 kap
6 §, MB.

‐

Planområdet omfattas av riksintresse för naturvård (Hall‐Hangvar) enligt beslut av
Naturvårdsverket 2000‐02‐07 (3 kap 6 §, MB)
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7. SAMMANFATTNING AV GENOMFÖRDA UTREDNINGSARBETEN
För att klarlägga exploateringens eventuella konsekvenser för natur- och kulturmiljön i området har
fastighetsägarna i samråd med Region Gotland låtit utföra följande utredningsarbeten:
-Arkeologisk utredning
-Naturvärdesinventering och svampinventering
-Byggnadsgeologisk riskbedömning
I det följande sammanfattas de huvudsakliga slutsatserna i de genomförda utredningsarbetena:
Arkeologisk utredning
En arkeologisk utredning har utförts av företaget Arendus AB avseende fastigheterna Hall Västös 1:8
och 1:9, se även bilaga: Arkeologisk utredning. Utredningen har påvisat två fornlämningar inom
fastigheten Hall Västös 1:8 belägna utanför detaljplaneområdet. Fornlämningarna utgörs av en
övergiven väg med anor från medeltid och en stenrad som kan utgöra rester av en stenkrets. Inom
fastigheten Hall Västös 1:9, där huvuddelen av exploateringen planeras ske, har inga fornlämningar
påvisats.
Sammantaget görs bedömningen att arkeologiska fynd inom fastigheten Hall Västös 1:8 inte utgör
något hinder för exploatering, men att erforderlig hänsyn till de två identifierade fornlämningarna
ska tas i enlighet med gällande lagstiftning.
Naturvärdesinventering och svampinventering
En naturvärdesinventering (inklusive svampinventering) har utförts av företaget Calluna AB avseende
fastigheterna Hall Västös 1:8 och 1:9, se även bilaga: Naturvärdesinventering och svampinventering.
Inventeringen visar att delar av de två fastigheterna uppvisar höga naturvärden. Påvisade
naturvärden är emellertid inte unika på Gotland. Den sammanfattande bedömningen är att den
föreslagna exploateringen inte kommer att påverka naturvärdena i området påtagligt, givet att
erforderliga hänsyn tas och att ingrepp i områden med rödlistade och/eller fridlysta arter undviks. I
natur-värdesinventeringen föreslås relativt enkla men effektiva skyddsåtgärder, såsom viss röjning
och öppning av gläntor i terrängen, för att i samband med exploateringen säkerställa såväl bevarandestatus som goda spridningsmöjligheter för påvisade naturvårdsarter.
Byggnadsgeologisk riskbedömning
En byggnadsgeologisk riskbedömning av exploateringsområdet har utförts av företaget Helldén
Environmental Engineering AB, se även bilaga: PM Byggnadsgeologisk riskbedömning.
Riskbedömningen har omfattat riskerna för markrörelser i form av skred, ras, sättningsrörelser och
bergbrott i anslutning till avvecklade bergrumslager. Riskbedömningen har även omfattat bedömning
av översvämningsrisk till följd av den pågående havsytenivåhöjningen, samt risken för inträngning av
VOC och markradon i framtida byggnader. Sammantaget görs bedömningen att någon risk för skred
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eller andra markrörelser inom området inte föreligger. Bergtäckningen ovanför befintliga bergrum
bedöms tillfredsställande ur ett byggnadsgeologiskt perspektiv och risken för bergbrott vid normala
belastningsfall bedöms vara liten. Någon risk för VOC-inträngning i framtida byggnader bedöms
utifrån tidigare miljögeotekniska undersökningsarbeten på oljelagringsplatsen inte föreligga.
Området betraktas som ett lågriskområde med avseende på markradon. Risken för översvämning
och omfattande stranderosion inom de aktuella fastigheterna bedöms vara liten även i ett 100-års
perspektiv.

8. MILJÖKONSEKVENSER UNDER BYGGNADSSKEDET
8.1. Ingrepp i kulturmiljö och fasta fornlämningar
Enligt Riksantikvarieämbetet finns inga fornlämningar inom det aktuella området (figur 4, nedan).
Dock finns ett flertal stensättningar och rösen i nära anslutning till området, främst nordväst om
fastigheten Hall Västös 1:8 men även söder om Hall Västös 1:9 där två rösen är lokaliserade.

Figur 2. Fornlämningar i närheten av fastigheterna Hall Västös 1:8 och 1:9.
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I den genomförda arkeologiska utredningen påvisas inga fasta fornlämningar inom fastigheten HallVästös 1:9 där huvuddelen av exploateringen förväntas ske. Inom fastigheten Hall Västös 1;8 påvisas
två fasta fornlämningar belägna utanför detaljplaneområdet: en medeltida väg och rester av en
stenkrets.
Inom fastigheten Hall Västös 1:9 har Statens Oljelager tidigare lagrat petroleumprodukter (bensin och
diesel) i två bergrumsanläggningar. Berganläggningarna är sedan ett antal år tillbaka tömda. Inom
fastigheten finns idag vägar, kontrollbrunnar och utloppsledningar för läckvatten från den tömda
berganläggningen. Fastigheten Hall Västös 1:8 utgörs i huvudsak av ett obebyggt skogs‐ och
strandområde vilket även var fallet för Hall Västös 1:9 innan etableringen av oljelagret.

Figur 3. Utdrag ur ekonomiska kartan från 1977.

Figur 4. Utdrag ur generalstabskartan från 1890.
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I figurerna 3‐4 sid 13 visas utdrag från Ekonomiska kartan från 1977 och Generalstabskartan från
1890. En jämförelse mellan den ekonomiska kartan från 1977 och en aktuell karta visar att
jordbruksmarken väster om planområdet i princip har samma utsträckning som idag och
fastigheterna Hall Västös 1:8 och 1:9 tycks ha varit skogsbeklädda. Det är också exploatörens
intention att de två fastigheterna ska förbli skogsbeklädda, vilket innebär att den planerade
markanvändningen är i överensstämmelse med områdets ursprungliga karaktär, innan
oljelagringsplatsen anlades.

8.2. Påverkan på naturmiljön under byggnadsskedet
Planområdet ingår i Hall‐Hangvar som är ett område av riksintresse för naturvård. Området omfattas
emellertid inte av naturreservatet och natura 2000‐området Hall‐Hangvar vars södra gräns mot
Kappelhamnsviken ligger cirka en kilometer norr om planområdet. Hall‐Hangvar kännetecknas till
största delen av förekomst av kalktallskog och området är präglat av bete och äldre tiders avverkning
i form av plockhuggning. Jordtäcket är i allmänhet tunt och marken näringsfattig vilket innebär
långsam tillväxt av skogen.
Den totala ytan för planområdet är cirka 3,5 hektar. Merparten av byggnationen kommer att ske
inom det område som tidigare använts som oljelagringsplats och som därför redan är påverkat av
exploatering. Inom det område där Calluna AB i sin naturvärdesinventering påvisat naturvårdsarter
(naturvärdesklass 3) kommer bebyggelse att placeras varsamt genom lägre exploatering. Naturmiljö
tas i anspråk för byggnation av ett antal uthyrningsstugor.
Inget våtmarksområde, kalkkärr eller liknande finns inom de två fastigheterna. Ofta utgör våtmarksområden och kalkkärr känsliga biotoper för både flora och fauna. Den aktuella exploateringen
berör således inte något våtmarksområde. Påvisade naturvärden inom fastigheterna betraktas som
ställvis höga, men är utifrån den genomförda naturvärdesinventeringen av Calluna AB inte på något
sätt unika för Gotland. Den sammanfattande bedömningen är att den föreslagna exploateringen inte
kommer att påverka naturvärdena negativt. I naturvärdesinventeringen föreslås relativt enkla men
viktiga åtgärder, såsom viss röjning och öppning av gläntor i terrängen, för att i samband med
exploateringen säkerställa såväl bevarandestatus som goda spridningsmöjligheter för påvisade
naturvårdsarter. Detta överensstämmer väl med den planerade exploateringen.

8.3. Försiktighetsmått avseende potentiella markföroreningar
Förekomsten av markföroreningar inom fastigheten Hall 1:9 har tidigare utretts av Statens Oljelager,
1997. Utredningen kom bl a fram till att något behov av efterbehandlingsåtgärder beträffande den
aktuella fastigheten inte föreligger (ref: Johan Helldén AB, 1998). Inga föroreningshalter överstigande
då tillämpade riktvärden/gränsvärden för känslig markanvändning konstaterades vid
undersökningstillfället. Undersökningen utfördes med s k riktad provtagning, d v s provtagning och
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analys av föroreningsinnehållet utfördes i de punkter där spill/läckage enligt uppgift inträffat eller
misstänktes ha inträffat. Då det inte är tillåtet att gräva, schakta jord, utföra sprängningsarbeten,
borra brunn eller vidta andra åtgärder inom Hall Västös 1:9 som kan skada bergrumsanläggningen
eller vattenföretaget i övrigt bedöms risken för att exploateringsarbetet i sig ska leda till
mobilisering/spridning av eventuella kvarvarande markföroreningar som liten. Någon anledning att
genomföra ytterligare utredningsarbeten avseende markföroreningssituationen inom området
bedöms mot bakgrund därav inte föreligga. Vid markarbeten inom området bör man informera
entreprenören att det finns risk för att förekomst av markförorening föreligger så att denne är
uppmärksam på eventuella lukt‐ eller synintryck som indikerar förekomst av förorening i marken.
Enligt detaljplanebestämmelse ska miljöteknisk undersökning göras i samband med bygglov.

8.4. Påverkan på strandskyddet och det rörliga friluftslivet
Planområdet gränsar till strandskyddet på 100 meter från strandlinjen vilket även motsvarar
naturreservatet Gotlandskusten, enligt figur 5 nedan.

Planområdet

Figur 5. Hall västös 1:8 och 1:9 med strandskyddszonen/naturreservatet markerat.

Förutom att trygga allmänhetens tillgång till strand‐ och vattenområden syftar strandskyddet även till
att bevara goda livsvillkor på land och i vattnet för djur‐ och växtlivet. En påverkan på vatten‐ och
sedimentmiljön i den strandnära delen av Kappelshamnsviken blir aktuell om exploateringsarbetet
innefattar byggande i vatten. Denna verksamhet erfordrar i så fall en separat tillståndsprövning enligt
kap. 11, MB, i vilken miljökonsekvenserna för vatten‐ och sedimentmiljön belyses.
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Stranden kommer inte att exploateras, varför livsvillkoren för djur‐ och växtlivet i strandzonen inte
kommer att påverkas under byggnadsskedet.

8.5. Påverkan på vatten‐ och sedimentmiljön
En intagsledning för avsaltning av havsvatten kommer att anläggas. Länsstyrelsen har i beslut 201411-03 lämnat tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kap.9 a §, miljöbalken.
Utöver intagsledningen kommer exploateringsarbetena att ske på land utan direkt kontakt med
vatten‐ och sedimentmiljön i strandzonen. Sammantaget bedöms således exploateringsarbetenas
påverkan på vatten‐ och sedimentmiljön vara ringa.

8.6. Transporter och bulleremissioner under byggnadsskedet
Buller under byggnadsskedet bedöms inte utgöra ett stort problem för boende i närområdet då
avståndet till närmaste bostadshus är cirka 500 meter från planområdet. Exploatören har dessutom
för avsikt att undvika de mest bullerframkallande markarbetena. För att begränsa bullerstörningen
till omgivningen bör byggnadsarbetena planeras så att verksamheten så långt möjligt utförs under
mindre störningskänslig tid. Arbeten under kvällstid, lördagar, söndagar och helgdagar bör således
undvikas.
Naturvårdsverket har i NFS 2004:15 tagit fram riktvärden för buller från byggarbetsplatser. Dessa
redovisas i tabell 1 nedan.
Tabell 1. Riktvärden för buller från
byggplatser (NFS 2004:15).
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Under byggnadsskedet kommer vägen till det aktuella området att under en begränsad tidsperiod bli
mer trafikerad av bland annat entreprenadmaskiner och lastbilar. Vägen till Kappelshamn, Hallvägen,
är emellertid vanligen lågt belastad av trafik så framkomligheten bedöms inte påverkas i någon större
utsträckning.

9.

MILJÖKONSEKVENSER UNDER NYTTJANDESKEDET

9.1. Långsiktig påverkan på naturmiljön
Som en följd av exploateringen kommer antalet människor som vistas i området att öka. Ett av
huvudsyftena med den planerade verksamheten är också att göra området mer tillgängligt och
attraktivt för allmänhet och besökande turister. Detta kan få konsekvenser som leder till ökat slitage
på naturmiljön, t ex genom att stigar trampas upp eller att störningskänsliga djurarter överger
platsen. Detta gäller främst fåglar och däggdjur men också den lägre faunan som kan hotas genom
substratsförstörelse av t ex ved för larver/puppor eller epifytiska lavar och svampar. En konsekvens
av ökad tillgänglighet kan också vara ett ökat hot mot eventuellt förekommande skyddsvärda växt‐
eller djurarter som hotas av insamling/uppgrävning, som t ex orkidéer eller dagfjärilar.
Naturmiljön bedöms inte påverkas av barriäreffekter i någon större utsträckning till följd av
exploateringen, i jämförelse med nollalternativet. Inga staket kommer uppföras och de befintliga
småvägarna ska användas så långt det är möjligt. En konsekvens av den planerade bebyggelsen är att
skuggningseffekter på befintliga träd och markvegetation uppstår vilket kan ha en hämmande
inverkan på tillväxten lokalt.
Mot bakgrund av att stora delar av området tidigare varit oljelagringsplats/ oljehamn är det dock inte
troligt att exploateringen totalt sett innebär att antalet arter i området minskar i jämförelse med
tidigare markanvändning. Planerade byggnationer är placerade inom områden som är påverkade av
tidigare verksamhet och inom områden där det inte finns några höga naturvärden. Ett
bebyggelseområde har lagts inom ett område med naturvärdesklass 3 där exploateringsgraden är
lägre. Exploateringen kommer också i sig att bidra till att skogsgläntor öppnas vilket har en gynnsam
inverkan på bevarendestatusen för flera av de inventerade naturvårdsarterna.

9.2. Påverkan på landskapsbild
Det aktuella planområdet består till stor del av naturmark med stora höjdskillnader från havet och
stranden upp mot de brantare partierna med den för Gotland karaktäristiska tallskogen. Den tidigare
verksamheten med oljelagring/oljehamn har skapat ”sår” i naturmarken efter byggnader, vägar och
inte minst genom den 200 meter långa piren som sträcker sig ut i Kappelhamnsviken. Förslaget på
exploatering innebär en förändring av landskapsbilden då byggnader uppförs bland tallarna och
intrycket av orört skogområde respektive övergivet område med industriell verksamhet upphör.
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Exploatörens vision är att huskropparna ska smälta in i den omgivande miljön för att minimera
påverkan på landskapsbilden. Detta ska åstadkommas bland annat genom att tillämpa arkitektur som
bygger på användning av naturliga byggnadsmaterial som t ex trä och sten i skogsområdet. Vidare är
tanken att huskropparna ”droppas” ner i terrängen på lämpliga platser med hänsyn till påverkan på
miljön och landskapsbilden.

Figur 6. Piren och strandremsan.

9.3. Trafik och transporter
En exploatering av fastigheterna inom planområdet medför en ökning av trafiken till och från
området och därigenom även en viss ökning av buller och luftemissioner i jämförelse med
nollalternativet.
Framtida bil‐ och fordonstrafik inom planområdet kommer att minimeras bland annat att parkering
anordnas i anslutning till angöringen till området. Besökande turister ”ställer bilen” och går eller
cyklar genom planområdet. Handikappanpassning, färdtjänst, yrkestrafik och varuleveranser till/från
planerade hotell‐ och restaurangbyggnader kan medföra att viss fordonstrafik inom fastigheterna
måste tillåtas. I så stor utsträckning som möjligt upprustas och utnyttjas de transportvägar som redan
finns inom det f d oljelagringsområdet.
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Figur 7. Vy från tomten ner mot havet

9.4. Påverkan på strandskyddet och det rörliga friluftslivet
Ett av strandskyddets syften är att trygga allmänhetens tillgång till strand‐ och vattenområden. En
bebyggelse av spridda uthyrningsstugor kan komma att resultera i att området upplevs som mer
privat och att möjligheterna till enskild rekreation försvinner. Man ska dock ha i åtanke den
begränsade tillgängligheten till området som rådde under den flera decennier långa period som
Statens Oljelager bedrev sin verksamhet på platsen med oljelagring/oljehamn. Syftet med
planläggningen av området är också att göra det mer publikt i enlighet med Region Gotlands
översiktsplan ”Vision 2025” i vilken Kappelshamnsviken nämns som ett av de områden där regionen
ser möjligheter till etablering av turism i form av hotell och uthyrningsstugor. Tillgänglighet för
allmänheten är viktig och det ska kännas naturligt för allmänheten att promenera längs stranden.

9.5. Exploateringsområdets VA‐lösning
Med den planerade omfattningen av projektet Rekreation Västö har vattenbehovet uppskattats till
mellan 30‐45 m3/dygn. Reningsverket bör dimensioneras för mellan 200‐300 personekvivalenter.
(ref: Seniorkonsult Anders Tingström, 2012b).
Det bedöms inte som tekniskt rimligt att i närtid ansluta den planerade turistanläggningen (hotell och
uthyrningsstugor) till det kommunala VA‐nätet i Kappelshamn. Enligt uppgift från kommunen är
vattentillgången mycket begränsad redan i dagsläget och det befintliga reningsverkets kapacitet i
stort sett helt utnyttjad. Kostnaden för en anslutning till det kommunala VA‐nätet i Slite via Lärbro
uppskattas till cirka 15 Mkr och bedöms mot bakgrund därav inte vara ekonomiskt rimligt. (ref:
Seniorkonsult Anders Tingström, 2012a).
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Det finns enligt uppgift inte längre någon fungerande dricksvattenbrunn eller VA‐anläggning inom det
f d oljelagringsområdet. Borrning av ny grundvattenbrunn inom eller i nära anslutning till det område
som tidigare använts för oljelagring i bergrum på vattenbädd är förknippat med risker, bland annat
kan grundvattenpumpning i området störa den hydrauliska avledningen av grundvatten från det f d
oljelagret. Det finns också en risk för att det grundvatten som uttas är förorenat av petroleumkolväten. En ny grundvattenanläggning erfordrar tillstånd av Länsstyrelsen och måste föregås av
relativt omfattande geohydrologiska undersökningsarbeten, bland annat på grund av närheten till
den bergrumsanläggning där oljeprodukter tidigare lagrats.
Enligt en översiktlig VA‐utredning utförd av seniorkonsulten Anders Tingström är det troligaste
alternativet en avsaltningsanläggning med en kapacitet av minst 2 m 3/timma. Därutöver krävs en
vattenreservoar på cirka 25 kubikmeter. Intagsledningen för havsvatten kan lämpligen lokaliseras en
bit söder om den befintliga stenpiren. Exakt hur intagsledningen utformas och var den placeras
måste dock föregås av en VA‐utredning. Länsstyrelsen har i beslut 2014-11-03 lämnat tillstånd för
vattenverksamhet enligt 11 kap. 9a §, miljöbalken. Avsaltningsanläggningen betraktas enligt
livsmedelslagstiftningen som en typ av livsmedelsproduktion och får enbart anläggas om det kan
visas att dricksvattenförsörjningen, utifrån en fackmannamässigt utförd utredning/bedömning, inte
kan lösas på annat sätt, t ex genom grundvattenuttag. Anläggande av avsaltningsanläggning anmäls
till kommunens miljö och hälsoskyddsnämnd.
För avloppsvattenrening anläggs ett större minireningsverk (Topas, Kingspan Ecosafe eller
motsvarande). Ett avloppsreningsverk för drygt 200 personekvivalenter erfordrar en anläggningsyta
av cirka 50 kvadratmeter. Avloppsvatten från hotellbyggnad och uthyrningsstugor leds lämpligen
med självfall till en pumpstation som därefter pumpar avloppsvattnet till reningsverket.
Utsläppspunkten från avloppsreningsverket bör förläggas så långt norrut som möjligt. Flera fabrikat
av reningsverk klarar gällande normer för badvattenkvalitet och även de strängare krav på BOD‐ och
fosforreduktion som tillämpas av flera svenska kustkommuner. En avloppsvattenanläggning för fler
än 25 personekvivalenter är tillståndspliktig enligt miljöbalken. Tillståndsprövning sker hos
kommunens miljöförvaltning. (ref: Seniorkonsult Anders Tingström, 2012a).
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10. SAMMANFATTANDE FÖRSLAG TILL MILJÖSKYDDSÅTGÄRDER
OCH FÖRSIKTIGHETSMÅTT
10.1. Exploateringsskedet
För att minimera exploateringsarbetenas omgivningspåverkan under bygg‐ och anläggningsskedet
kommer exploatören som en miniminivå att iaktta följande försiktighetsmått:
‐ Större markingrepp såsom grävning, schaktning av jord, utföra sprängningsarbeten, borra
brunn eller vidta åtgärder som kan skada bergrumsanläggningen eller vattenföretaget i övrigt
är inte tillåtet.
‐ Parkeringsytor, större byggnader (t ex den planerade hotellbyggnaden) lokaliseras om möjligt
till de ”öppna landskapssår” som oljelagringsverksamheten efterlämnat. Befintlig mark‐ och
trädvegetation sparas i största möjliga utsträckning.
‐ För materialtransporter i samband med exploateringsarbetet utnyttjas i första hand redan
befintliga transportvägar inom den f d oljelagringsplatsen. Så långt det är möjligt undviks
transporter på mark utanför befintliga transportvägar. Vissa transporter kan dock inte
undvikas i samband med att stugbyggnader uppförs inom skogsområdet.
‐ För att minimera buller‐ och trafikstörningar under exploateringsskedet kommer bygg‐ och
anläggningsarbetena inom området att i största möjliga utsträckning utföras dagtid
måndagfredag. Arbeten under helgdagar, lördagar/söndagar och arbeten på kvällstid
kommer så långt det är möjligt att undvikas.

10.2. Nyttjandeskedet
Exploateringens långsiktiga omgivningspåverkan bedöms bl a kunna minimeras genom att:
‐

Fristående byggnader uppförs i naturliga byggnadsmaterial (sten, trä) och ”droppas ned” i
skogslandskapet med hänsyn till omgivande naturmiljö och landskapsbild.

-

Skogsgläntor anläggs för att gynna förekomsten av naturvårdsarter.

‐

Hotellbyggnaden liksom eventuella parkeringsytor placeras företrädesvis i något av de
befintliga ”öppna landskapssår” som den tidigare oljelagringsverksamheten efterlämnat.

‐

Planerade VA‐lösningar utförs med bästa lämpliga teknik och med syfte att i så liten
utsträckning som möjligt påverka omgivande grundvatten och ytvatten.

‐

Anlägga cykel‐ och promenadstråk och minimera behovet av fordonstrafik inom
planområdet.
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Planprogram för

Hall-Hangvar, Kappelshamnsvikens västra sida
Bakgrund
Byggnadsnämnden gav, 2009-06-17, stadsarkitektkontoret i uppdrag att
ta fram ett övergripande planprogram omfattande Kappelshamnsvikens
västra sida i enlighet med översiktsplanen ”Bygg Gotland”. Tanken med
planprogrammet är att kommunens beslutsunderlag i ett tidigt skede ska
breddas med de berördas erfarenheter och synpunkter. Planprogrammet
är vägledande och utgör underlag för efterföljande detaljplaneläggning
och bygglovgivning.
I översiktsplanen för Gotland ”Bygg Gotland” anges hela området längs
Kappelshamnsviken som område där fördjupade studier ska ske.
Flera aktörer har visat intresse för exploatering inom området.
Syfte med planprogrammet
Syftet med planprogrammet är att titta närmare på Kappelshamnsvikens
västra sida, från Hall Västös 1:8 och 1:9 i norr ner till Kappelsahamns samhälle. Att finna lämpliga platser för boende och turistservice samt säkerställa tillgängligheten för allmänheten längs stranden.
Programområdet
Programområdet avgränsas vid länsväg 149 i söder, Hall Västös 1:9 i norr
och havet i öster. I väster följer planområdetsgränsnen i stort avgränsningen av riksintresset för friluftslivet.
Samhällsbyggnadsförvaltningen 2011-11-16
Ann-Sofi Lindskog
avdelningschef, planeringsavdelningen
Samråd
När ett planprogram upprättas skall samråd ske för att berörda ska
kunna delge kommunen kunskap och erfarenhet, samt ges möjlighet
till insyn och påverkan.
Byggnadsnämnden gav stadsarkitektkontoret i uppdrag 2011-06-17,
§ 179 att upprätta ett planprogram för Hall-Hangvar - Kappelshamnsvikens västra sida för att ta ställning till områdets framtida övergripande planering och markanvändning. 2011-11-16 § 199 beslutade
byggnadsnämnden att samråd skulle ske med förslag till planprogram,
daterat 2011-11-16.
Har du synpunkter på detta program vill vi att Du hör av dig till samhällsbyggnadsförvaltningen, ”plan”, Graip 4, 621 81 VISBY eller e-post:
sbf@gotland.se senast den 14 februari 2012. När denna tid gått ut
kommer inkomna synpunkter att redovisas för byggnadsnämnden,
som efter eventuella ändringar godkänner planprogrammet.
Samrådsmöte kommer att hållas i Folkets Hus i Kappelshamn den 19
januari 2012, kl 18:30.
Frågor som rör förslaget besvaras av Monica Tingström, tfn 0498269169.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktsplanen ”Bygg Gotland”
Värdena i form av bevarande för natur, kultur och det rörliga friluftslivet måste tydliggöras för att i den fysiska planeringen klarlägga om exploatering är möjlig i kustzonen. Att
i planer säkerställa nämnda bevarandevärden och jämlika
förutsättningar för att berörda kustavsnitt även i framtiden
ska vara attraktiva.

Riksintressen m m
Hela Gotland är enligt 4 kap 2 § Miljöbalken (MB), jämlikt 4
kap 1 § MB av riksintresse. Det innebär att det finns inskränkningar i markutnyttjandet. Åtgärder får inte medföra
att Gotlands samlade natur- och kulturvärden påtagligt
skadas och fritidshus får endast uppföras om det sker i
form av komplettering till befintlig bebyggelse. Turismen
och friluftlivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen
ska beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön.

Att utveckla det kustnära boendet och finna möjligheter för
att utveckla näringarna i kustsamhällena är själva grundbulten för att kunna åstadkomma en regional balans.

Området ingår i ett område av riksintresse för det rörliga
friluftslivet, beslut av Naturvårdsverket 1987-12-21, enligt 3
kap 6 §, MB

Fördjupad översiktsplan för Kappelshamn
För Kappelshamns samhälle gäller fördjupad översiktsplan
antagen av kommunfullmäktige 1991-12-16. Den fördjupade översiktsplanen berörs av planprogrammet i de delar
som ligger norr om länsväg 149.

Planområdet omfattas av riksintresse för naturvård (HallHangvar) beslut av Naturvårdsverket 2000-02-07, enligt 3
kap 6 §, MB.

Enligt den fördjupade översiktsplanen är del av området
avsatt för rekreations-/idrottsområde. Del av det området
föreslås kunna användas för bostäder som möjliggör utveckling av Kappelshamns samhälle. Förutsättningarna ska
utredas i detaljplan.

Strandskydd gäller inom 100 meter enligt 7 kap 13-18 §§,
MB. Landområdet är beläget inom område som omfattas
av förordnandet om naturreservat Gotlandskusten enligt 7
kap 4 § MB.
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
En miljökonsekvensbeskrivning är under arbete för fastigheterna Hall Västös 1:8 och 1:9. Vid en exploatering av
Hall Västös 1:8 och 1:9 ska i mkb:n beskrivas påverkan på
riksintresset, landskapsbild, allmänhetens tillgänglighet till
stranden och va-lösning. En förutsättning för utbyggnad av
området är att den är förenlig med strandskyddet.

Detaljplaner
Inom området som omfattas av den fördjupade översiktsplanen finns två detaljplaner fastställda som byggnadsplaner 1984-11-02 och 1986-06-06.

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
Bebyggelse
Södra delen av planprogramsområdet utgörs av Kappelshamn tätort. Längs väg 687 finns spridd bebyggelse främst
på den västra sidan. Bebyggelsen utgörs av en blandning
mellan permanent- och fritidsbebyggelse. Det finns också
ett antal uthyrningsstugor.

Trafik
Från Kappelshamns samhälle löper väg 687 i nord/sydlig
riktning mot Hall genom planprogramsområdet. Idag är
vägen sparsamt trafikerad.
Kollektivtrafikens linje 61 Visby-Slite angör Kappelshamn
med upp till 5 turer/dag. Under sommarmånaderna tätare
trafik under helgerna.

Väg 687 löper nära kusten inom hela planområdet från
Kappelshamn. Längs stor del av sträckan har man utblickar
mot Kappelshamnsviken. Dessa utblickar är värdefulla att
bevara. Ingen ny bebyggelse föreslås öster om vägen med
undantag för ett område i söder i anlutning till samhället
och inom Hall Västös 1:8 och 1:9.

Cykling är idag möjlig framförallt längs den lågtrafikerade Hallvägen, väg 687. Det finns också förutsättningar att i
större utsträckning tillgängliggöra för cykeln på den enklare
körväg som löper i skogsbrynet i planprogramsområdets
södra del.

Tre områden pekas ut där sammanhållen bebyggelse bedöms kunna etableras genom prövning i detaljplan. Hall
Västös 1:8 och 1:9 f.d. oljelagringsområdet, där planer finns
på en turistanläggning. Hangvar Flenvike 1:128 planeras för
bostadsbebyggelse och Hangvar Flenvike 3:1, öster om länsväg 687, där bl a hotell planeras. De områden som föreslås
kunna bebyggas har endast lokaliseringsbedömts i planprogrammet. Detaljplaner kommer att upprättas för att utreda
förutsättningarna.
Kompletteringsbebyggelse längs vägens västra sida bedöms kunna komma till i sådan omfattning som inte kräver
detaljplaneläggning. Släpp ska finnas i bebyggelsen längs
vägen för att möjliggöra tvärförbindelser mellan strand och
skog.
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Nytt hus finns inpassat väster om vägen.

Teknisk försörjning
VA
Kommunalt va-nät finns utbyggt i planområdets södra del.
Exploatering enligt planprogrammet kräver utbyggnad av
det kommunala va-nätet eller enskilda anläggningar där
flera fastighetsägare bör söka gemensamma lösningar.

finnas att även i framtiden kunna använda den västra delen
av Kappelshamnsviken för rekreation. I detta inbegrips ett
tydligt och uttalat grönstråk som byggs upp av både gröna
områden och länkar, som är lätta att röra sig i och som inte
bryts av kraftiga barriärer. Med gröna områden avses områden som har vistelseyta, medan de gröna länkarna fungerar
som förbindelser mellan dessa gröna områden. Länkarna
är ofta smala och används för förflyttning mellan grönytor,
men de kan även ha eget vistelsevärde.

Grönstruktur och rekreation
Det aktuella området längs Kappelshamnsvikens västra sida
sträcker sig från Hangvar Flenvike 3:1 i söder till Hall Västös
1:8 i norr och har sin naturliga gränsdragning mot Hallvägen i väster samt Kappelshamnsviken i öster. Den sammanlagda sträckan är knappa fem kilometer.

I den bostadsnära miljön kan attraktiv rekreation möjliggöras för såväl gång och cykel som mer hjälpmedelsanpassade fordon på den idag befintliga körväg som finns till de
områden som gränsar till olika strandnära lägen. För den
längre helgturen finns utrymme för såväl naturupplevelser
med tillgänglighet till stranden som ett mer uttalat publikt
utflyktsmål för rekreation med möjlighet att kunna bo och
äta. Över de ytor där stranden är mer svårtillgänglig är det
särskilt viktigt att värna intilliggande befintliga gångstigar och hänsyn behöver också tas till dessa då eventuella
skogliga åtgärder behöver vidtas, som exempelvis gallring
av skog.

Söderifrån finns möjligheten att ta sig fram på en enklare
gångvänlig körväg i skogsbrynet såväl som på den relativt
plana grus-och klapperstranden. Möjligheten att alternera
mellan dessa kan ske via ett antal tvärstigar som förbinder
dem båda. Vidare längre norrut bortom sågverksamheten
på fastigheten Hall Västös 1:1 ändras förutsättningarna en
aning. Klintkanten gör sig successivt alltmer framträdande
och krymper strandlinjen med oregelbundet formade kalkstenspartier. Den gångbara ytan ytterst mot vattenlinjen
består till största delen av grov klappersten. Stranden blir
med detta mer svårtillgänglig och behovet av att kunna
röra sig på den stig som löper längsmed skogsbrynet och
klintkanten strax ovan ökar därmed.

För att ge förutsättningar för ett vidare rekreationsstråk
längs Gotlands kust är det också viktigt att olika barriärer
längs strandlinjen kan övervinnas. Och för att underlätta
passage och tillgängliggöra marken kan därför uppförandet
av stättor vara en möjlig lösning.

I förslaget till grönstråk som föreslås för Kappelshamnsvikens västra del ligger fokus framförallt på att lyfta fram
den gröna miljöns rekreativa betydelse. Möjligheten ska
-3-

KONSEKVENSER
Landskapsbilden påverkas av ny bebyggelse. Hall Västös 1:8
och 1:9 är påverkat av tidigare verksamhet. Byggande av
hotell i Strandhagen (Hangvar 3:1) bedöms kunna ske i den
tätbevuxna skogen utan att negativt påverka det föreslagna grönstråket längs stranden.
En utveckling med ytterligare bebyggelse på Hangvar
Flenvike 1:128 bedöms kunna ske utan att påverka naturvärdena negativt. Placering av ny bebyggelse kommer att
studeras i kommande detaljplaner.
Möjligheten för boende i Kappelshamn och boende i de
föreslagna exploateringsområdena att kunna röra sig längs
stranden ger stora möjligheter till rekreation och friskvård.
Det är viktigt att stråket säkerställs och kanske förbättras
för att möjliggöra tillgänglighet för alla. Rekreation handlar
i sammanhanget om att söka sig till en miljö för att få lugn
och ro och på så sätt återhämta sig. Detta gäller såväl närmiljön i samband med vardagsrekreation d.v.s. upplevelser
och aktiviteter i närheten av bostaden, som rekreation lite
längre bort för helgturen, d.v.s. grönstråk som en del av
vandringsleden längs Gotlands kust med utflyktsmål värda
att besöka.

Möjligheterna är stora att ta sig mellan vägen i skogsbrynet
och grus- och klapperstranden med hjälp av tvärstigar som
ibland nästan flyter ihop!

Förslaget till grönstråk ska sättas i ett vidare sammanhang
av det folkhälsopolitiska programmet för Gotland som
utvecklar folkhälsopolitiken utifrån det regionala utvecklingsprogrammet, Vision Gotland 2025, där ett av de fem
övergripande målen är att gotlänningarna har bra hälsa
och mår bäst i landet. och att hälsan är jämlikt och jämställt
fördelad.

En allt mer svårtillgänglig och svårgången strandkant ökar
behovet av att kunna röra sig på den stig som löper längs
med skogsbrynet och klintkanten strax ovan.
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1:13

Östersjön

Hall Västös 1:8 och 1:9, före detta oljelagringsområde
med en ca 200 meter lång pir ut i Kappelshamnsviken.
En exploatör har ansökt om att få uppföra en turistanläggning
inom området.

1:7
1:16

1:12

1:17

1:6
Västöbod
2

1:11
Västös

1:10

Tanken är att bygga hotell och stugor som ska upplåtas
som bostadsrätter. Planer finns också på att utnyttja piren
för byggnation. Satsningen på Kappelshamnviken görs,
Kappelshamnsviken
enligt exploatörerna, med syfte att utveckla landsbygden.
Tanken är att göra området mer publikt. Tillgängligheten
för allmänheten ska genomsyra hela projektet.

Västös
1:8

1:5

Haukmyrsskogen

1:9

VÄSTÖS

Promenadstråket längs havet kommer säkerställas i
kommande detaljplan.

1:6
1

VÄSTÖS
1:1

Strandskyddet är 100 meter på land och i vatten.
Det finns planer på att utnyttja piren för byggnation.
För att bygga inom strandskydd krävs särskilda skäl och
tillstånd enligt 11 kap MB.

Kristikanal

Myrhagemyr

En turistanläggning i detta läge skulle kunna bli en
tillgång för Kappelshamns samhälle. Det är viktigt att ny
bebyggelse underordnar sig naturen och anpassas till platsen.
Områdets lämplighet ska utredas i detaljplan.

Myrhagemyr

Kyrkudden
Djupvik

Eventuell expansion kan ske västerut.

1:3

s
F.d. skans

1:4

S:3
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1:15
1:14

Gostäde

Gäddmyr

SKÄLSTÄDE

Skälstäde

1:20
s

Kalkugnsruin

Grodde

Natur/rekreationsområde. Området öster om
vägen är mycket värdefullt som rekreations-/strövområde.
Kristi kanal har sitt utlopp söder om Hall Västös 1:9.
Ingen ny bebyggelse får komma till inom området.

1:2

SKÄLSTÄDE

FLENVIKE

naturreservat

GRODDE

1:8

Horsans naturreser
1:63

1:134
1:128
2

1:133

4

Bäsingsmyr

S:3

Spridd bebyggelse finns längs vägen. Ytterligare
bebyggelse i rådande bebyggelsemönster
kan komma till. Släpp som inte bebyggs ska finnas.

1:132

Storhagen

Hunnstäde

1:131

1:137 1:138
1:139
3:1

Hagmyr

Ytterligare bebyggelse bedöms kunna etableras inom
fastigheten Hangvar Flenvike 1:128 väster om befintlig
bebyggelse. En sådan exploatering ska prövas i detaljplan.
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2

1:136
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1

Kalkugnsruin
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1:37
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1:37
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1:90

PRÄSTGÅRDEN
1:1
4

1:105
1:104

SKÄLSTÄDE
Hunnstädeviken
Området gränsar i söder till Kappelshamns
samhälle.
Intresse finns för att uppföra en hotellanläggning i
området öster om länsvägen. I den tätvuxna skogen
utanför strandskyddet skulle en exploatering kunna
vara möjlig. Områdets lämplighet måste utredas i
detaljplan.
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Flenvike

Bostäder

NORRGÅRDE

Planprogrammet avgränsas av väg 149 och området
omfattas av fördjupad översiktsplan för Kappelshamn
antagen av kommunfullmäktige 1991-12-16. Planprogrammet avviker från den fördjupade översiktsLilla Vikers
planen. Ändringen måste utredas i detaljplan.
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Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2016/814
2 februari 2017

Anders Lindholm

Regionstyrelsen

Hall Västös 1:8 och 1:9. Exploateringsavtal
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att
-

godkänna upprättat exploateringsavtal omfattande del av Hall Västös 1:8 och
1:9 med exploatörerna Gungställningen AB och Projex AB.

-

förklara beslutet omedelbart justerat

Sammanfattning

En detaljplan omfattande del av fastigheterna Gotland Hall Västös 1:8 och 1:9 har
arbetats fram. Området är beläget ca 2,5 km norr om Kappelshamn. Syftet med
planförslaget är att möjliggöra en utveckling av turismen genom byggnation av hotell,
restaurang, spa- och rekreationsanläggning, fristående hus samt konferenslokaler. I
syfte att säkerställa genomförandet av detaljplanen och ansvaret för genomförandet
av de åtgärder som fordras för uppnå ett väl fungerande område har ett
exploateringsavtal upprättats. Exploatören utgörs av företagen Gungställningen AB
(556837-5876) samt Projex AB (556727-1613).
Exploateringsavtalet innehåller i huvudsak följande.
-

Ansvaret för genomförandet av detaljplanen ska i alla dess delar åvila
exploatören. I detta ingår all infrastruktur, all fastighetsbildning och bildande av
gemensamhetsanläggningar, genomföra alla nödvändiga undersökningar liksom
ansöka om alla nödvändiga tillstånd. Dessutom ska exploatören säkerställa
att kontrollprogrammet följs för att förhindra spridning av
petroleumprodukter från tidigare verksamhet mm.

-

Region Gotland kommer inte att bli huvudman i någon del. Exploatören är
ensam ansvarig för genomförandet och Region Gotland kommer inte att ha
några kostnader för genomförandet.
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-

Området ingår inte i Region Gotlands verksamhetsområde för vatten och
avlopp. En eller flera gemensamhetsanläggningar ska därför bildas för vattenoch avsaltningsanläggningarna, vatten- och spillvattenledningarna.
Gemensamhetsanläggning ska även inrättas för gator och övrig allmän
platsmark.

-

För att säkerställa fullgörandet av exploateringsavtalet har exploatören att
ställa en säkerhet om 3 000 000 kronor, i form av en bankgaranti.

-

Allmänhetens tillgänglighet till strandområdet säkerställs i detaljplanen.

-

Avtalet får av exploatören inte överlåtas på annan utan regionens
godkännande. Om del av området säljs ska exploatören att upplysa köparen
om exploateringsavtalet, dess innehåll och det ansvar som åligger ny ägare.
Häri ingår att ny ägare görs medveten om att byggnader inte får användas
som fritidshus eller permanentbostad.

Tekniska nämnden har 2016-12-15 (TN§245) behandlat exploateringsavtalet och
godkänt detsamma för vidare hantering i regionstyrelsen. Samordning ska ske
med antagande av detaljplan för området.

Bedömning

Detaljplanen och exploateringsavtalet ger förutsättningar för exploatören för ett
genomförande av planförslaget och omvandling av området till en fungerande turistoch rekreationsanläggning. Samtidigt ger detaljplanen och exploateringsavtalet en
trygghet för Region Gotland som innebär att alla uppkomna kostnader kommer att
belasta exploatören.
Regionstyrelseförvaltningen har inget att erinra mot upprättat exploateringsavtal och
föreslår att regionstyrelsen beslutar att godkänna detsamma.

Beslutsunderlag

Bilaga 1. Exploateringsavtal

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
TKF, mark- och stadsmiljö
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Protokoll

Tekniska nämnden 2016-12-15

TN § 245

Exploateringsavtal Hall Västös 1:8 och 1:9
AU § 151
TN 2016/2684

Följande handlingar föreligger inför nämndsammanträdet:
- Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-20
- Exploateringsavtal
- Detaljplan för Del av Hall Västös 1:8 och 1:9, daterad 2015-09-23
- Byggnadsnämndens utlåtande över detaljplan, daterad 2015-09-23
- Planbestämmelser för detaljplan, daterad 2015-09-23

Tekniska nämndens beslut
•

Tekniska nämnden godkänner upprättat förslag till exploateringsavtal för Hall
Västös 1:8 och 1:9 som överlämnas till Regionstyrelsen för beslut.

•

Tekniska nämnden föreslår Regionstyrelsen att godkänna detsamma och att
Regionstyrelsens beslut omedelbart justeras.

Detaljplanen syftar till att inom del av fastigheterna Gotland Hall Västös 1:8 och 1:9
möjliggöra turistisk användningen av marken. Detaljplanen möjliggör uppförande av
hotell och uthyrningsstugor. Detaljplanen följer intentionerna i plan-programmet för
Hall-Hangvar, Kappelshamnsvikens västra sida (2012-06-20).
För att säkerställa genomförandet av detaljplanen och ansvaret för genomförandet av de
åtgärder som fordras för uppnå ett väl fungerande område har teknikförvaltningen
upprättat ett exploateringsavtal som reglerar detta genomförande. Region Gotland
kommer inte att bli huvudman i någon del. Exploatören är ensam ansvarig för
genomförandet, d.v.s. genomförandet medför inga kostnader för Region Gotland.
Allmänhetens tillgänglighet till strandområdet säkerställs i detaljplanen.
Bakgrund

Till grund för det upprättade exploateringsavtalet ligger förslaget till detaljplan för del av
Gotland Hall Västös 1:8 och 1:9. Beslut om planuppdrag fattades av Byggnadsnämnden
i juni 2009 för att upprätta en detaljplan av bl. a marken som av försvaret tidigare har
använts såsom oljedepå, insprängt i berget. Det strandnära läget samt restriktioner kring
och säkerställandet av att den tidigare markanvändningen inte kommer att få inverkan
på ny markanvändning har ställt större krav än vid sedvanlig detaljplaneläggning. Därav
en förlängd processtid.
Forts
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Tekniska nämnden 2016-12-15

Forts TN § 245
Byggnadsnämnden beslutade under 2012 att medge avvikelse från riktlinjer för
hantering av enskild vattenförsörjning vid nyetablering vilket innebär att
vattenförsörjningen kommer att ske genom avsaltning av havsvatten.
Bedömning av genomförandet

Förslag på exploateringsavtal har tagits fram med exploatören. Ansvaret för
genomförandet av detaljplanen ska i alla dess delar åvila exploatören, dvs. anläggande av
all infrastruktur, all fastighetsbildning och bildande av gemensamhetsanläggningar,
genomföra alla nödvändiga undersökningar liksom ansöka om alla nödvändiga tillstånd
samt säkerställa att kontrollprogrammet följs för att förhindra spridning av
petroleumprodukter från tidigare verksamhet mm.
Enligt utredning av markföroreningar har inga halter överstigande gränsvärden för
känslig markanvändning konstaterats. Säkerställande att kontrollprogrammet med SGU
för markens stabilitet och för att förhindra spridning av petroleumprodukter åvilar
exploatören.
Eftersom området ligger ca 2,5 km norr om Kappelshamn ingår inte området i Region
Gotland verksamhetsområde för vatten och avlopp. En eller flera
gemensamhetsanläggningar ska därför bildas för vatten- och avsaltningsanläggningarna,
vatten- och spillvattenledningarna men även för vägar/gatorna och övrig allmän
platsmark.
För det rätta fullgörandet av avtalet har exploatören att ställa en säkerhet om 3 000 000
kronor. Genomförandet innebär inga investeringar för Region Gotland.
Avtalet får av exploatören inte överlåtas på annan utan regionens godkännande. Om del
av området säljs ska exploatören att upplysa köparen om exploateringsavtalet, dess
innehåll och det ansvar som åligger ny ägare.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Tekniska nämnden godkänner förslag till exploateringsavtal för Hall Västös 1:8 och
1:9.

•

Tekniska nämnden föreslår Regionstyrelsen (RS) att godkänna detsamma och att RS
beslut omedelbart justeras.

Expedieras:
Regionstyrelsen
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

Ärende RS 2016/609

Jan von Wachenfeldt

19 december 2016

Regionstyrelsen

Visby Bläckfisken 1 m fl, förslag till detaljplan, antagande
Förslag till beslut

Planförslaget godkänns och överlämnas till regionfullmäktige för antagande.

Sammanfattning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggandet av flerbostadshus och radhus på
den fastighet på Lummelundsväg där Visby Motorcentral AB idag bedriver bil- och
bensinförsäljning. Området är idag planlagt för industriändamål.
Planändringen har stöd i den fördjupade översiktsplanen för Visbyområdet (antagen
av kommunfullmäktige i december 2009). I denna sägs att vid planering och
utformning skall särskild hänsyn tas till Visbys norra entréområde, det kommunala
naturreservatet vid Galgberget samt till bebyggelsen öster om Lummelundsväg. I
planbeskrivningen redovisas hur genomförandet avses ske för att på bästa sätt ta
hänsyn till ovanstående.
För att förstärka stadsmässigheten och ge ytterligare liv till området medger planen
att handel och annan ickestörande verksamhet kan inrymmas i flerbostadshusens
bottenvåningar.
Dagvattenfrågan avses i möjligaste mån lösas genom lokalt omhändertagande.
Länsstyrelsen har i ett tidigare dialogskede flaggat för att det kan finnas markföroreningar från tidigare och befintliga verksamheter som kan leda till krav på
sanering innan bebyggelse kan tillåtas. Vid exploateringen är det därför viktigt att
vara uppmärksam på eventuella föroreningar och sanera dessa innan byggnationen
påbörjas.
Bedömning

De synpunkter som kommit in under granskningsskedet har inte föranlett några
förändringar av planförslaget förutom att förbudet avseende attefallsåtgärder tas bort
under administrativa bestämmelser då länsstyrelsen i sitt remissvar påpekat att det
saknas stöd i plan- och bygglagen att införa denna typ av bestämmelser. Istället införs
en bestämmelse med en utökad lovplikt för vissa komplement- och tillbyggnader.
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Ledningskontoret
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2016/609

Regionstyrelsen har i tidigare remissvar betonat vikten av att skapa en ökad känsla av
trygghet och säkerhet i trafikmiljön för i första hand barn (närheten till Norrbackaskolan) samt personer med funktionsnedsättning. I kommentaren till remissvaret
under samrådsskedet sägs att en hastighetsöversyn planeras genomföras i Visby tätort
under 2017, där det aktuella planområdet ingår, i syfte att förbättra trafiksäkerheten.
Samhällsbyggnadsförvaltningen konstaterar också att det numera finns en trafiksäker
skolväg inom området.
Ledningskontoret föreslår att planförslaget godkänns och överlämnas till regionfullmäktige för antagande så snart exploateringsavtalet är undertecknat av båda
parter.
Beslutsunderlag

Planhandlingar, plankarta, granskningsredogörelse
BN § 233/2016
Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
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HANDLINGAR
Till planförslaget hör följande handlingar:
 Planhandling med plan- och genomförandebeskrivning
 Plankarta
 Samrådsredogörelse

Planförslaget är upprättat på;
Region Gotland
Samhällsbyggnadsförvaltningen, enhet plan
Besöksadress: Visborgsallén 19 i Visby
Postadress: SBF, Graip 4, 621 81 VISBY
Tfn 0498-269000vxl
e-post: registrator-bn@gotland.se
hemsida: www.gotland.se/byggabo

__________________________________________________________________________________
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Beslut om planuppdrag fattades av byggnadsnämnden i Region Gotland den
2012-06-20, §112. Planförslaget bedöms ha stöd i gällande fördjupad översiktsplan och hanteras med normalt planförfarande, enligt PBL 2010.
Planförslaget är upprättat på en grundkarta daterad 2015-11-11 (koordinatsystem SWEREF 99 18 45, höjdsystem RH1900). Grundkartan har uppdaterats
2016-07-20.
Planens syfte och
huvuddrag

Syftet med planen är att omvandla nuvarande industrifastighet till ett bostadsområde med flerbostads- och radhus. Området ska vara väl anpassat till
omgivningen vad gäller bebyggelsestruktur, skala och utformning.
Arkitekturen ska ha en samtida arkitektur och hänsyn ska tas till områdets
läge, med närheten till Visby innerstad. Lummelundsväg är en betydelsefull
stadsentré till Visby. Bebyggelsen ska ha en stadsmässighet ut mot Lummelundsväg. Vikten av enhetlighet och öppenhet innebär att en utökad lovplikt
för komplementbyggnad/bostadshus upp till 25 kvm, tillbyggnader på max 15
kvm samt för ”friggebodar” över 10 kvm införs inom en del av planområdet. I
områdets närhet finns också naturreservatet Galgberget att ta hänsyn till.
Parkmarken i nu gällande detaljplan ska även fortsättningsvis vara park med
skogskaraktär. Den begränsade kvarvarande mindre skogsdungen är en viktig
biologisk ”holme” mitt i det annars exploaterade och iordningställda. Den är
också värdefull för att fungera som bostadsnära natur och närskog för lek, ett
komplement till anlagda lekplatser. En tillgång och ett komplement till naturreservatet utan krav på särskilda föreskrifter.
Förslaget möjliggör byggande av bostäder, ca 6100 kvm BTA (bruttoarea) för
flerbostadshus och ca 4400 kvm BTA för radhus- eller flerbostadshus. För att
stärka stadsmässigheten längs Lummelundsväg och ge ytterligare liv åt området kan verksamheter integreras i de större flerbostadshusens bottenvåningar.

Bedömning av miljöpåverkan

Länsstyrelsen ansåg i yttrande, daterat 2012-06-26, att det är flera aspekter
(påverkan på stads- och landskapsbild, förorenad mark, flyg - och trafikbuller)
som sammantaget gör att en miljöbedömning med en miljökonsekvensbeskrivning behövs. Samråd har därefter skett med länsstyrelsen och Region
Gotland gör bedömningen att förslaget inte innebär risk för påverkan på miljö,
hälsa m fl faktorer av sådan omfattning att en miljökonsekvensbeskrivning
behövs. De frågor som länsstyrelsen lyfter i sitt yttrande så som förorenad
mark, kulturmiljö, buller m m hanteras i planförslaget.

PLANDATA
Areal

Planområdets yta är ca 15 850 kvm. Varav ca 3400 kvm är allmän platsmark.

Markägoförhållanden

Befintlig parkmark ägs av Region Gotland. Övrig mark är privat ägo.

Lägesbestämning

Området ligger i den norra delen av Visby, ca 300 m från ”Norrgattrondellen”,
på Lummelundsvägs västra sida, intill Rackethallen och bostadsområdet Norderbacka.

__________________________________________________________________________________
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översiktskarta

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktliga planer

I den fördjupade översiktsplanen för Visbyområdet 2025 - Hela Visby, antagen
av kommunfullmäktige 2009-12-14, anges för området föreslagen/ändrad
markanvändning med bostäder i huvudsak. Den fördjupade översiktsplanen
anger även att Lummelundsväg är utpekad som en viktig entrésträcka i Visby
och förändringar som görs ska studeras och bedömas utifrån ett stadsentréperspektiv. Kvaliteten på Visbys entréer ska förbättras och utvecklas. Entrén är
viktig för bilden av staden, stadens identitet, rörelse och orientering i staden.

Detaljplaner

För området gäller detaljplan 09 VIS 198, antagen 1976-03-26. Planen anger
område för industriändamål och parkmark.

Kommunala beslut
i övrigt

I angränsande detaljplan för Norderbacka, 09-P-154 antagen 2008-05-14, redovisas att Sjöliljegatan föreslås förlängas genom kv Bläckfisken.

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
Natur
Mark och vegetation

Inom planområdet finns en mindre skogsdunge som angränsar till naturreservatet Galgberget. Det är en yta som till stor del är starkt kuperad med krön
och sänkor om vartannat. En övergång till kalhäll med mer tunna jordlager gör
sig tydlig mot naturreservatet i områdets nordvästra del. Den utgör en värdefull grönkil in mot bebyggelsen, övriga delar är bebyggda eller hårdgjorda/grusade för befintlig verksamhet med bilverkstad och försäljning.
Den kuperade marken framstår i sammanhanget som avvikande och tillskapad
i förhållande till sin omgivning. Måhända har marken påverkats av den tidigare
näring med kalkbruk som funnits strax intill. Sänkorna i området har emellertid
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gett förutsättningar för en bättre jordmånsbildning än för övrig närliggande
omgivning och därtill också en mer frodig vegetation. Framför allt med ett
stort buskinslag. Rikligt förekommande är bland annat oxbär, vildros, skogstry
och idegran, därtill också vedartade klätterväxter såsom murgröna och vildkaprifol. De sistnämnda finner stöd i ett lågvuxet trädbestånd med i huvudsak
tall och oxel och ger med sitt växtsätt både stämning och karaktär. I den södra
delen av området löper en lövträdsridå med vanlig skogslönn tillsammans med
sykomorlönn.
Den begränsade kvarvarande mindre skogsdungen är en viktig biologisk ”holme” mitt i det annars exploaterade och iordningställda. Skogsdungen kan med
fördel bevaras i sitt mer naturlika tillstånd, med stor artrikedom och ett rikt
småfågelliv. Den är också värdefull för att fungera som bostadsnära natur och
närskog för lek, ett komplement till anlagda lekplatser. En tillgång och ett
komplement till naturreservatet utan krav på särskilda föreskrifter.
Vattenskydd

Planområdet ligger inom skyddsområde för kris-/reservvattentäkt för Visby
lasarett.

Geotekniska
förhållanden

En översiktlig markteknisk undersökning har utförts av AB PentaCon, daterad
2015-12-03. Undersökningen har omfattat en översiktlig geoteknisk undersökning och en översiktlig miljöteknisk markundersökning.
Området bedöms vara byggbart och ingen risk för sättningar föreligger under
förutsättning att man schaktar bort all organisk jord, asfalt och fyllningsjord
före grundläggning och ersätter med packad nytillförd friktionsjord eller
sprängsten. Parkeringsgaraget kommer att grundläggas både på berg och på
fyllningsjord vilket måste beaktas i detaljprojekteringsskedet. Grundvattennivån bedöms, med ledning av SGU:s kartunderlag ligga ca 8-15 m ned i kalstensberget.
Vid grundläggningsarbetena krävs inga speciella markförstärkningsåtgärder. Allt
schaktarbete ska bedrivas med hänsyn till aktuell jordart, rådande vattensituation samt rådande väderförhållanden. Lossning av berg ska ske med försiktig
metod, fräsning eller sprängning. Kraftiga vibrationer kan påverka sprickstrukturer i kalkstensberget och påverka vattenflöden så att ökad inströmning erhålls i bergsskärningen.
Belastningar av marken kan genomgående, med ovanstående förutsättningar,
utföras utan risk för skadliga, ojämna sättningar. Ej heller föreligger risk för
stabilitetstekniska problem.

Förorenad mark

På fastigheten bedrivs idag bilförsäljning, verkstad, tvätthall, lackering och bensinstation. Enligt länsstyrelsens register över misstänkta förorenade områden
har även åkeri bedrivits på platsen. Eventuella föroreningar efter ovanstående
typ av verksamheter är normalt möjliga att sanera. Byggande av bostäder bör
därför vara möjligt. Vid avveckling av bensinstation ska cisterner och till dessa
tillhörande ledningar tas upp och omhändertas.

Under 2007 gjordes en utredning utifrån dagens verksamhet, mindre känslig
markanvändning (MKM), som inte visade på några större föroreningar. För att
kunna ändra markanvändningen till bostäder har en kompletterande utredning
för känslig markanvändning (KM) gjorts av AB PentaCon, daterad 2015-12-03.
För den aktuella fastigheten ska känslig markanvändning gälla om inte en platsspecifik bedömning kan visa att andra riktvärden kan användas utan att göra
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avkall på skydd av människors hälsa och på miljö.
Enbart måttliga halter av föroreningar har konstaterats. Analyserade halter
ligger i några fall något över riktvärden för känslig markanvändning. Behov av
sanering på fastigheten bedöms vara måttlig och bör inte vara hinder för fortsatt planläggning av bostadsfastigheten. Det är viktigt att kontroll av mark sker i
samband med att alla cisterner m m tas upp. Det är störst risk att eventuella
föroreningar finns under cisterner vilket är svårt att kontrollera innan uppgrävning. Det finns nedgrävda cisterner både under själva bensinstationen och i den
södra delen av fastigheten (tidigare använda för eldningsolja). En administrativ
bestämmelse finns om att bygglov får ej ges förrän sanering av förorenad mark
är gjord enligt saneringsplan.
Även föreslagen parkmark har undersökts (AB PentaCon 2016-06-03). Utförd
platsspecifik beräkning av riktvärde för PAH H bedöms vara relevant och inga
saneringsåtgärder är nödvändiga. Odling är inte lämpligt inom parkområdet.
Vid exploateringen är det viktigt att vara uppmärksam på eventuella föroreningar som kanske inte hittats i samband med undersökningarna. Om en förorening upptäcks och föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för
människors hälsa eller miljön ska underrättelse omgående ske till miljö- och
hälsoskyddsnämnden enligt 10 kap 11 § i miljöbalken.
Radon

Området bedöms vara ett lågriskområde för radon men delar av området kan
vara karstpåverkat vilket innebär att markradonundersökningar ska göras inför
byggnation.

Kulturmiljö och fornläm- Planområdet gränsar direkt till områden med befintlig bebyggelse, i huvudsak
ningar
bostäder, samt ett idrotts- och rekreationsområde med en rackethall. Drygt
300 meter åt sydväst ligger Östergravar som utgör gräns både för världsarvet
Hansestaden Visby och för riksintresset för kulturmiljövården. Naturreservatet
Galgberget och den medeltida galgen och ruinen av en kalkugn, Byströms kalkugn även kallad Visbybergs kalkbruk, från mitten av 1800-talet finns i närområdet.
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Kalkugnsruinen vid gångstråket i närområdet

Inga kända fornlämningar eller kulturhistoriskt värdefull bebyggelse finns inom
planområdet, men hela Galgberget har sedan medeltiden tjänat som stenbrott
där sten bröts och användes till att bygga ringmuren, kyrkor och profana byg
byggnader i Visby innerstad.
Planförslaget har anpassats i struktur och skala till angränsande bebyggelse för
att skapa en god helhetsverkan. Aktuellt planområde utgör en förstärkning av
och komplettering
omplettering till befintlig bebyggelsestruktur.
be
Högsta nockhöjd för de
stora flerbostadshusen mot Lummelundsväg sätts till ca 17 meter, ca 2 meter
lägre än GotlandsHems bebyggelse ut mot klinten och någon meter högre än
Riksbyggens bebyggelse närmare Lummelundsväg. Radhusbebygg
Radhusbebyggelsens (alternativt flerbostadshus) nockhöjd begränsas till ca 11,5 meter, en anpassning till
radhusbebyggelsen inom kvarteret Trilobiten.
Trilobiten

Gotlandshems bebyggelse mot klinten

Riksbyggens bebyggelse mot Lumm
Lummelundsväg

Höjdbegränsningen på ca 17 meter utgår från den befintliga bebyggelse som
har tillkommit på senare tid. Bebyggelsen mittemot Stjärngatan har en noc
nockhöjd på ca 14 meter och längre västerut i kv Guldfisken har byggnaderna en
höjd på ca 7 meter. Husen ska placeras med gaveln mot Lumm
Lummelundsväg för att
säkra de siktvyer
siktvyer genom området som ger möjlighet till viss havskontakt. Det
har också varit en ambition att säkerställa gånggång och cykelstråk genom området
ut i det omgivande strövområdet.
__________________________________________________________________________________
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Volymstudier har gjorts i en 3D-modell
3D modell över området och föres
föreslagen bebyggelse smälter väl in i befintlig bebyggelsemassa. Strukturen längs Lummelundsväg
blir bättre och på så sätt stärks siktvyn in mot världsarvet. Upplevelsen av
ringmuren påverkas ej, den skyms av stora befintliga träd söder om kv Guldfi
Guldfisken. Vyn från
rån havet och innerstaden påverkas ringa. Taken på flerbostadshusen
kommer troligtvis att anas
ana men inte skapa en ny siluett.

Vyy över Lummelundsväg från norr mot söder – Illustration Wisab

Lummelundsväg utgör en viktig entré till Visby norrifrån och föreslagen beby
bebyggelse kan bidra till att förstärka kvaliteten på stadsentrén till riksintresset och
världsarvet Visby innerstad.
innerstad Hänsyn till den värdefulla miljön med ö
önskemålet
om enhetlighet och öppenhet innebär
in
att en utökad lovplikt
plikt för för komplementbyggnad/bostadshus upp till 25 kvm, tillbyggnader på max 15 kvm samt
för ”friggebodar” över 10 kvm införs inom området som tillåter radhusb
radhusbebyggelse intill Lummelundsväg.
Lummelundsväg

Bebyggelseområden
Bostäder

Befintlig bebyggelse
b
längs Korallgatan

Lummelundsväg mot Visby norrifrån

Planförslaget medger en bebyggelse för främst bostäder med en bygg
byggrätt fördelad på flerbostadshus, ca 6100 kvm bta (exklusive
exklusive eventuell inglasning av
balkonger och källare)
källare och ca 4400 kvm bta för radhus (ca
ca 29 st radhus). I den
nordöstra delen kan radhusen ersättas av flerbostadshus i tre våningar
våningar. En
komplettering med dessa hustyper i denna del av Visby bidrar till en bra bla
blandning av olika bostadstyper
bostadstyp och upplåtelseformer. Exploateringsgraden (brutt
(bruttoarea per fastighetsarea) är ganska hög i kvarteret med flerbostadshusen söder
om Sjöliljegatan, knappt 1.0, eftersom parkeringen löses i källarplanet. I ra
radhuskvarteret norr om Sjöliljegatan blir exploateringsgraden drygt 0.5.
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Idéskiss situationsplan – med alternativet flerbostadshus i nordost, Wisab

Idéskiss situationsplan – med alternativet radhus i nordost, Wisab
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Flerbostadshusen (sydväst om Sjöliljegatan)
Husen, i form av lamellhus, placeras rytmiskt med gavlarna mot Lummelundsväg, i likhet med omgivande bebyggelse. Fasaderna ska inte vara uppbrutna.
Detta stärker och tydliggör entrén till Visby. Gavelställda hus ger samtidigt området en öppenhet och kontakten med havet och tillgängligheten till naturreservatet möjliggörs. För att stärka stadsmässigheten längs Lummelundsväg och
ge ytterligare liv åt området kan verksamheter integreras i de stora flerbostadshusens bottenvåningar. Planförslaget reglerar att halva ytan av bottenvåningarna får användas för handel eller annan verksamhet som inte är störande
för boende. Lokalerna ska placeras mot Lummelundsväg.
Maximal nockhöjd sätts till ca 17 meter (+ 61.0 m över havet) vilket möjliggör 5
våningar. För att hålla nere skalan och ytterligare anpassa till kringliggande
bebyggelse ska den 5:e våningen ha en utformning som upplevs nätt och vara
indragen minst 3 meter vid gavlarna och 2 meter vid långsidorna. Taket ska
vara flackt, mindre än 30 graders lutning, och inte kraga ut allt för mycket. Fasadhöjden på basvolymen får inte överskrida 12.8 meter för att upplevelsen av
takfoten ska harmoniera med omgivande bebyggelse.
Byggrätten ska fördelas lika på tre byggnader, alternativt fyra smalare hus.
Gårdarna ska hållas fria från komplementbyggnader för att ge en lugn och tydlig struktur med luftighet och goda solförhållanden. Möjlighet att bygga förråd,
miljöstationer m m finns i källarplanet samt på den korsmarkerade ytan.
Radhusen (eller alternativt flerbostadshus)
Radhusbebyggelse ska byggas i tre våningar, nockhöjd max ca 11.5 meter
(+ 55.5 m över havet) för att åstadkomma en stadsmässighet och en till omgivningen anpassad skala. Radhusen får en privat baksida och en entrésida där t ex
carport får uppföras. Nordost om Sjöliljegatan tillåts även flerbostadshus som
alternativ till radhus. Samma krav på våningsantal gäller för detta alternativ.

Skiss av vy över Lummelundsväg mot sydväst – alternativ radhus, Wisab
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Tillåten yta för komplemenbyggnader på ”korsmarken” är 20 m2 per radhus
eller 150 m2 per flerbostadshus. För radhusområdet intill Lummelundsväg gäller en utökad lovplikt för komplementbyggnad/bostadshus upp till 25 kvm, tillbyggnader på max 15 kvm samt för ”friggebodar” över 10 kvm, se vidare under
rubriken ”Administrativa frågor”. En enhetlighet avseende plank, spaljéer mm
bör eftersträvas. Detta gäller även plantering närmast Lummelundsväg där
någon form av allé skulle bidra till en fin inramning och stärka strukturen
ytterligare.

Skiss av vy över Lummelundsväg mot sydväst - alternativ flerbostadshus Wisab

Samtliga hustyper
För samtliga hustyper gäller att arkitekturen bör vara samtida och som en anpassning till omgivande miljö och bebyggelse bör färgsättningen vara mjuk och
dov, skarpa färger och vitt bör undvikas. Vid byggnation med fasadelement bör
dessa ha en bearbetning, se exempel i nedanstående inspirationsbilder.

Inspirationsbilder med bearbetade fasadelement

Vindar får inte inredas för att hålla nere byggnadsvolymerna och skalan. Komplementbyggnader såsom carport, miljöstationer och förråd inom området får
ha en högsta nockhöjd på 3,5 meter.
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Områdets föreslagna struktur, där en förlängning av Sjöliljegatan till Lummelundsväg delar kvarteret i två områden, öppnar upp kvarteret och skapar tydliga kopplingar till angränsande natur- och bebyggelseområden. Nuvarande
verksamhet innebär att kvarteret upplevs tämligen rörigt, slutet och stängt.

Vy över dagens verksamheter i kv Bläckfisken

Arbetsplatser, övrig bebyggelse

Inom planarbetet planeras inga stora arbetsplatser. För att öka kvaliteterna i
planområdets stadsnära läge får hälften av ytan på de stora flerbostadshusens
bottenvåningar användas för handel eller annan verksamhet som inte är störande för boende. Lokalerna ska placeras mot Lummelundsväg. I närområdet
finns flera arbetsplatser av varierande storlek.

Offentlig och kommersiell service

I planområdets närområde finns förskola och skola F-6, rackethall, mataffär,
restaurang, konditori mm. Avståndet till annan service, högstadieskola och det
kommersiella utbudet i Visby innerstad och Östercentrum är cirka 1 km.

Tillgänglighet

Tillgängligheten till och inom området är god ur flera aspekter. Området är
tämligen plant och ligger centralt i Visby med service på nära håll. Kollektivtrafik (stads- och landsbygdstrafik) finns på Lummelundsväg.

Friytor
Lek och rekreation

I anslutning till bostäderna, på kvartersmarken, ska finnas möjlighet att ordna
närlekplats (småbarnslek) och gemensamma uteplatser för de boende mm.
Större kvarterslekplats finns bl a i Östergravar. I direkt anslutning till det södra
bostadskvarteret finns en liten isolerad skogsdunge, som lämnas orörd och för
fri utveckling (som parkområde). Den blir ett bra komplement till anlagda lekplatser då barn behöver orörd ”vild” natur för sin utveckling, men även en plats
för vuxna att kunna vila ögonen på grön natur mitt bland alla hus i området.
På grannfastigheten västerut finns en rackethall och tennisbanor utomhus.
Närheten till det kommunala naturreservatet Galgberget ger en närmiljö som
erbjuder värdefull natur och goda rekreationsmöjligheter.
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Tennisbanor och rackethall på grannfastigheten

Naturmiljö

Gator och trafik
Gatunät, gång-, cykeloch mopedtrafik

Gångstråk till naturreservatet Galgberget

Den västra delen är i gällande detaljplan utlagd som parkmark och ska även
fortsättningsvis utgöra allmän platsmark med ändamålet park. Skogsdungen
utgör en värdefull grönkil in mot bebyggelsen och en buffertzon mot angränsande idrottsområde med bl a tennisbanor utomhus. Den är en del av ett sammanhängande grönstråk och en del av angöringen till naturreservatet Galgberget. Området ska skötas och ges en karaktär som omgivande grönområden/tätortsnära skog.

Skogsdungen i den västra delen av planområdet

Gatunätet ska kopplas samman med intilliggande område genom att Sjöliljegatan förlängs genom planområdet och ansluts mot Lummelundsväg.
Gång- och cykelväg finns längs Lummelundsvägs båda sidor. Ny lokalgata utformas så att cykel- och biltrafik kan samsas. Separat trottoar anläggs för de
gående. Total bredd på lokalgatans vägområde är samma som inom Norderbacka, 7 meter.

Kollektivtrafik

Både landsbygds- och stadstrafiken passerar på Lummelundsväg. Hållplats finns
i områdets omedelbara närhet.

Parkering, angöring och
utfart

Parkering ska lösas på den egna fastigheten eller på en gemensamhetsanläggning inom planområdet. Antalet parkeringsplatser ska uppfylla de krav som
ställs i regionens parkeringsriktlinjer. För att få ett trevligare och grönare gaturum är parkering inte tillåten närmast Lummelundsväg.
__________________________________________________________________________________
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Parkering för radhusen, samt eventuella flerbostadshus nordost om Sjöliljegatan, kan lösas genom markparkering. Under byggrätten för de stora flerbostadshusen ska större delen av parkeringsbehovet lösas genom att bygga ett
parkeringsgarage (ca 62 platser), med nedfart från kvartersgatan. Parkeringsgaraget är en nödvändighet för att möjliggöra den höga exploateringsgraden.

Illustration p-garage, Wisab/Structor 2016-02-22

Med hänsyn till områdets lokalisering och närhet till centrum och annan viktig
samhällsservice så finns mycket goda förutsättningar för boende och besökare
att ta sig till och från området med cykel. Vid bostäder bör cykelparkeringar
ligga i anslutning till entré för både boende och besökare. Cykelparkering för
boende bör alltid lokaliseras på kvartersmark, vara väderskyddad och erbjuda
möjlighet att låsa fast cykeln i ramen. I flerbostadshus bör det även finnas möjlighet till cykelparkering inomhus i markplan där det även bör finnas eluttag för
att kunna ladda en elcykels batteri.
Angöring till bostäderna ska ske via kvartersgator. Ytor för angöring och
gemensam parkering finns avsatt inom kvarteret. Anslutningarna för kvartersgatorna mot Sjöliljegatan och Korallgatan regleras av trafiksäkerhetsskäl, man
vill undvika in-/utfarter för nära Lummelundsväg. Kvartersgatorna föreslås få
namnet Ammonitgatan.
Förutom den nya anslutningen av Sjöliljegatan tillåts ingen ytterligare utfart/infart mot Lummelundsväg.

Störningar
Buller

Lummelundsväg föreslås få en hastighetsbegränsning på 40 km/h. Byggrätterna
för bostäder placeras ca 18 m från vägmitt och klarar då ekvivalentvärdet 55
dBA vid fasad. Gemensamma uteplatser där riktvärdet max 70 dBA klaras bör
iordningställas på gårdarna, minst ca 30 m från vägmitt. En utveckling av Hangarvägen/Broväg, enligt den fördjupade översiktsplanen för Visbyområdet, syftar också till att minska trafikbelastningen på den inre delen av Lummelundsväg.
Planområdet berörs inte av gällande bullerkurvor för flygtrafik, Max 70 dBA
(civilt flyg) och FBN 55 dBA (civilt och militärt flyg).
Närheten till utomhustennisbanorna bedöms inte innebära någon störningsrisk. Avståndet mellan befintliga banor och närmaste bostadstomt är ca 40 m.
Structor Akustik AB har utfört en bullerberäkning, daterad 2015-12-14, med
avseende på ljud från befintliga utomhustennisbanor vid planerade bostäder.
Högst förväntad ekvivalent ljudnivå utomhus vid bostad beräknas till 36 dBA
och maximal ljudnivå till 52 dBA. Beräknad ljudnivå jämförs med Boverkets
riktvärden för ny bostadsbebyggelse vid industri mm – ekvivalent utomhus 50
dBA dag och 45 dBA kväll. För impulsljudet sänks riktvärdena ytterligare med 5
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dBA till 45 respektive 40. Riktvärdet för maximal ljudnivå vid bostad är 55 dBA.
Beräknade ljudnivåer bedöms sålunda klara gällande riktvärden även med hänsyn till återkommande impulsljud.
En kompletterande utredning har gjorts (Structor Akustik AB, 2016-05-10) för
att bedöma eventuell störningsrisk om en tredje bana anläggs öster om befintliga banor. Utredningen visar att riktvärdet överskrids något för byggrätten
längst i söder. Det bedöms dock inte utgöra en olägenhet eftersom byggrätten
är avsedd för radhus och uteplatser kan ordnas på flera sidor. (En 3 m hög skäm
längs den sydöstra sidan av banan skulle innebära att riktvärden klaras helt.)

Situationsplan, Structor Akustik AB

Befintlig situation – 2 banor, Structor Akustik AB

Utbyggnadsalternativ - 3 banor, Structor Akustik AB
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Åtgärdsförslag – 3 banor med skärm, Structor Akustik AB

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp

Dricksvatten
Dricksvatten kan bara levereras till ca +55 m ö h och marken ligger på ca +43,
vilket innebär cirka 12 m till högsta tappstället. Vid högre byggnation måste
exploatören bygga en tryckstegring till sin egen installation.
Utöver dricksvattenförsörjning finns krav avseende tillgången på brandposter
vilket finns beskrivet under Tekniska frågor – Brandsäkerhet.
Spillvatten
För avloppet krävs inga speciella åtgärder. Förbindelsepunkt kommer att anläggas vid fastighetsgräns och dess exakta läge bestäms i dialog mellan exploatör
och VA-huvudman.
Dagvatten
Dagvattnet ska i möjligaste mån omhändertas inom den egna fastigheten. Särskild omsorg ska ägnas åt omhändertagande av vatten från tak och hårdgjorda
ytor. Dag- och dränvatten ska avledas ovan mark över infiltrationsytor där vattnet ges möjlighet att infiltreras, renas och fördröjas innan det leds vidare till
det kommunala systemet. Utjämningsmagasin ska i likhet med Regionens planering för dagvatten motsvara ett omhändertagande av ett s k 20-årsregn.
Om allt dagvatten omhändertas inom fastigheten utgår ingen anslutningsavgift
för dagvatten. Dagvattenlösningen ska godkännas av Regionen. Galvaniserat
material eller liknande byggmaterial som kan orsaka förorenat dagvatten får
inte användas. I övrigt ska den av Region Gotland framtagna och under antagande dagvattenstrategin följas.
Ledningsnät
Förbindelsepunkt för de regionala VA-ledningarna kommer att anläggas vid
gränsen för varje nybildad fastighet.

För att möjliggöra den planerade byggnationen måste befintliga dag-, spill- och
vattenledningar flyttas för att inte hamna under den planerade bebyggelsen.
Ny sträckning blir i den förlängda delen av Sjöliljegatan och längs cykelbanan på
Lummelundsväg. En 120 meter lång och 5.5 meter djup ledningsgrav måste
grävas. Arbetet kan inte utföras förrän befintliga byggnader har rivits. Vidare
måste en sträcka på ca 200 meter spillvattenledning byggas om i närheten av
kvarteret Lotteriet 1, för att ledningsnätet ska kunna ta emot de ökade mängderna hushållsspillvatten.
__________________________________________________________________________________
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Uppvärmning

Den nya bebyggelsen bör lokaliseras och utformas så att förutsättningarna för
miljövänliga lösningar optimeras. Området är idag anslutet till fjärrvärmenätet.

El

Området ska anslutas till GEAB:s ledningsnät.

Avfall

Avfallshanteringen sker genom regionens försorg. Exploatören ansvarar för att
tillgängligheten blir god och att hämtningen kan ske på ett bra sätt enligt gällande regler. Möjlighet finns att ordna detta längs kvartersgatorna. Radien på
eventuell vändplan ska vara minst 9 meter.

GENOMFÖRANDEFRÅGOR
Tidplan

Samråd 1:a kvartal 2016
Granskning 3-4:e kvartal 2016
Antagande vintern 2017
Färdigställande av det regionala VA-nätet inom planområdet kan ske tidigast 6
månader efter avveckling av befintliga byggnader.

Ansvarsfördelning

Region Gotland utför erforderlig flyttning av dag-, spill- och vattenledningar.
Regionen anlägger även nya spillvattenledningar nedströms planområdet för
att klara det ökade tillflödet. Regionen upprättar förbindelsepunkter till samtliga nybildade fastigheter. Regionen anlägger ca 110 meter gata på allmän
platsmark.
Inom kvartersmark ansvarar exploatören för genomförande av planen. Detta
omfattar bland annat anslutning av el och kommunikationsledningar, liksom
spillvattenledningar och vattenledningar inklusive pumpar för tryckstegring.
Exploatören ska i görligaste mån omhänderta dagvattnet inom fastigheten.
Exploatören ansvarar även för all fastighetsbildning, bildande av eventuella
gemensamhetsanläggningar och servitut samt att byggnader, kvartersgata,
infarter, garage och parkeringsplatser iordningställs.
I samband med byggnationen skall exploatören utföra erforderliga geotekniska undersökningar samt övriga för exploateringen nödvändiga undersökningar. Exploatören ansvarar för eventuella arkeologiska undersökningar, marksaneringsundersökningar och marksanering.
Exploatören har hela kostnadsansvaret för hela exploateringen och står därmed för alla kostnader inklusive kostnaderna för samtliga regionala åtaganden.

Huvudmannaskap

Regionen är huvudman för den allmänna platsmarken.

Avtal

Plankostnadsavtal har upprättats mellan regionen och exploatören.
Exploateringsavtal, som reglerar genomförande- och kostnadsansvar för anläggandet av gator och VA-anläggningar m m, ska upprättas mellan Region
Gotland och exploatören innan antagandet av detaljplanen. För rätta fullgörandet av sina åtaganden ska exploatören hos Region Gotland ställa säkerhet
till ett värde motsvarande kostnaderna för anläggande av infrastruktur, fastighetsbildning m m. Säkerheten ska vara regionen tillhanda senast dagen före
antagande av detaljplanen.
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Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning,
gemensamhetsanläggning, servitut m m

Området för lokalgatan ska genom fastighetsreglering överföras från Gotland
Visby Bläckfisken 1 till regionens fastighet Visby Galgberget 1:1.
Beroende på vilka fastigheter som kommer att bildas och vilken eller vilka
ägande- och upplåtelseformer som väljs kan för kvartersgata, markparkering,
parkeringsgarage och avfallshanteringen behov uppstå av att bilda gemensamhetsanläggning alternativt servitut. Bildas gemensamhetsanläggning ska
denna förvaltas av en samfällighetsförening. Exploatören ska utan ersättning
överlåta gemensamhetsanläggningen med tillhörande mark till samfällighetsföreningen.

Ekonomiska frågor
Planekonomi

Den ekonomiska bedömningen ska huvudsakligen visa om genomförandet av
ny detaljplan är ekonomiskt lönsamt och därmed realistisk att genomföra, d v
s att planvinst uppkommer.
Genomförandet av planen medför kostnader för byggande av olika anläggningar m m. Vid en jämförelse mellan den värdeökning och de kostnader som
detaljplanen medför samt de mervärden som uppkommer kan detaljplanen
anses ekonomiskt lönsam. Genomförandet av detaljplanen medför inga kostnader för regionen.

Exploatörens kostnader
och intäkter

Exploatörens ungefärliga kostnader för de åtgärder som kommer att utföras av
regionen:
Ny spillvattenledning nedströms
ca 1,5 Mkr
Flytt av VA-ledning inom planområdet
ca 1,5 Mkr
Återställande av gc-bana
ca 0,8 Mkr
Anläggande av lokalgata inkl belysning
ca 0,8 Mkr
Totalt
ca 4,6 Mkr
I övrigt kommer exploatören att ha kostnader för fastighetsbildning, ledningsrättsförrättning, markarbeten, anläggande av kvartersgata, markparkering,
garage, VA-ledningar inom kvartersmark inklusive tryckstegring för dricksvattnet, LOD (lokalt omhändertagande av dagvatten), uppförande av byggnader
mm. Intäkterna kommer att hänföras till försäljning av de färdigbildade fastigheterna alternativt uthyrning av lägenheter och lokaler.

Inlösen, ersättning

Ingen ersättning utgår för den mark som behövs för lokalgata.

Tekniska frågor
Brandsäkerhet

Området skall enligt ”Handlingsprogram för skydd och säkerhet i Gotlands
kommun” ha ett brandpostnät med ett längsta avstånd om 150 meter mellan
brandposterna. Om gatunät eller motsvarande inte ger åtkomlighet till byggnaden ska särskild räddningsväg anordnas. För byggnader högre än fyra våningar medför det krav på utrymme och anpassad mark för användande av
bärbar stegutrustning. Tillgängligheten för räddningstjänsten i övrigt ska vara
sådan att utrustning för utrymning och brandsläckning inte behöver bäras mer
än 50 meter från uppställningsplats för brandfordon.

Tekniska utredningar

Under planprocessen har bl a en bullerberäkning avseende närheten till utomhustennisbanorna, en översiktlig geoteknisk undersökning och en kompletterande utredning för känslig markanvändning (KM), avseende markföroreningar
gjorts.
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KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE
Natur- och kulturvärden
Riksintresse och kulturmiljö

Hela Gotland är av riksintresse enligt 4 kap 2 § miljöbalken (MB). Åtgärder får
inte innebära att Gotlands samlade natur- och kulturvärden påtagligt skadas.
Området ligger inom riksintresse för naturmiljövården, riksvärdena är i huvudsak knutna till klinten och strandvallar. Aktuellt planområde används idag för
industriändamål och park, ingen minskning av parkmarken föreslås varför
riksintresset inte berörs.
Aktuellt planförslag bedöms inte innebära påtaglig skada på riksintresset Visby
flygplats, varken utifrån hinderfrihet eller buller. Planförslaget berör inte heller
influensområdet till försvarsmaktens riksintresseområde.
Riksintresset Visby innerstad och världsarvet
Visbys placering i landskapet, med omgivande gles bebyggelse och den frilagda
ringmuren är ett av de starkast uttryckta värdena i motiveringen till världsarvsstatus. Ett respektavstånd och en underordnad skala har varit rådande i
mötet med muren och det närmast omgivande landskapet. Det har sedan
länge funnits en outtalad gräns för vilken höjd tillkommande bebyggelse kan
ha utan att störa och konkurrera med ringmuren och den obrutna skyline som
utgör Visbys fond. Den medeltida galgen låg helt öppen för att avrättningarna
skulle skönjas och ha en avskräckande inverkan redan på avstånd och vid ankomst från havet.
De föreslagna flerbostadshusen är placerade i ett sammanhang av befintlig
bebyggelse, längs Lummelundsväg, och har därmed inte samma öppna läge
som de byggda punkthusen ut mot klinten har. Byggnadernas nockhöjd är
också lägre. Föreslagen bebyggelse stärker upplevelsen av Lummelundsväg, en
av infartsvägarna till Visby innerstad och påverkar inte siluetten och upplevelsen från havet eller förståelsen av galgens funktion i relation till staden. Inga
kulturvärden finns utpekade inom området.
Eftersom föreslagen bebyggelse inramas av parkmarken, följer befintlig bebyggelsestruktur och den på platsen rådande formen och skalan, bedöms inte
planförslaget innebära påtaglig skada på riksintresset Visby innerstad eller
negativt påverka världsarvet.

Sociala värden
Barnperspektivet
(RF § 39/2010 och
RS § 264/2011)

Förenta Nationernas Barnkonvention är ständigt närvarande under ett planeringsarbete, då de är en förutsättning för en god samhällsbyggnad. Barnkonventionens beaktande säkerställs även genom remissförfarandet under planprocessen.
Det tilltänkta bostadsområdet ska utformas tryggt och tillgängligt. Närhet till
kollektivtrafik, skola och förskola ger goda förutsättningar för en bra livsmiljö,
inte minst för barn. Området integreras i en stadsstruktur, i direkt anslutning
till en separat gc-väg längs Lummelundsväg, vilken är en del av ett större
sammanhängande gc-nät. Närheten och tillgången till grönområden är också
mycket god, vilket ger möjlighet för lek och utevistelse.
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Jämställdhetsperspektivet (KS §
257/2009)

Bostadsområdets centrumnära placering i en upplyst stadsmiljö, samt närheten till natur, förskola, skola, gc-vägar, kollektivtrafik och kommersiell service
innebär goda möjligheter för ett tryggt och jämställt boende.

Tillgänglighet

Området knyter an till närliggande natur och bebyggelseområden med bl a
bostäder. Detaljplanen säkerställer förbindelser till det kommunala naturreservatet Galgberget, bl a genom lokalgatan, vilket ger möjlighet till ett aktivt
och attraktivt friluftsliv i bostadens närhet för alla åldrar.
Området är plant, vilket ger goda förutsättningar för funktionshindrade att
röra sig, på såväl gator, kvartersgator och gångstråk genom och inom området.
Parkeringsplatser reserveras på respektive fastighet och i vissa delar finns
tillgång till ett parkeringsgarage.

Resurser och hushållning
God bebyggd miljö

Planförslaget har utformats med utgångspunkt att hushålla väl med befintliga
resurser. Bebyggelsens utformning och allmänhetens tillgänglighet till området
ger förutsättningar för en god bebyggd miljö och en god hushållning med mark
och byggnader. Bebyggelseområdet får stora kvaliteter med en blandad
stadsmässig bebyggelse i de centrala delarna av Visby och samtidigt en närhet
till grönområden. Detaljplanens bestämmelser har utformats särskilt för att
uppnå en omsorgsfull utformad bebyggelse som tillvaratar och utvecklar platsens förutsättningar.

Hälsa och säkerhet
Miljö- och riskfaktorer

Planens genomförande bedöms inte medföra risker för betydande miljöpåverkan. De miljörisker som identifierats har hanterats okomplicerat i planprocessen utan att planen har behövt en separat miljökonsekvensbeskrivning. Planen
medför en förbättring av området då förorenad mark kommer att saneras
samt att närmiljön för de boende i planområdena runt omkring får en bättre
närmiljö utan nuvarande verksamhet som nära granne.

Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormer för buller kommer inte överskridas då buller hanterats
väl i planprocessen.
Miljökvalitetsnorm för luft överskrids ej även om trafiken tidvis är intensiv på
Lummelundsväg. Större korsningar med längre stopp saknas så därför bedöms
avgasnivåerna vara väl under risken för ett överskridande av miljökvalitetsnormen.
Miljökvalitetsnorm för vatten är inte relevant för planen.

Administrativa frågor
Genomförandetid

Genomförandetiden slutar 5 år efter det att beslut om antagande av detaljplanen har vunnit laga kraft.

Utökad lovplikt

Planområdet ligger i ett område som utgör en sådan värdefull miljö som avses
i 9 kap 8§ PBL. Bedömningen är att planområdets närhet till Visby innerstad,
med dess höga kulturvärden och skyddet av dessa, ställer stora krav på utformningen av bebyggelsen inom planområdet och kontrollen över den utformningen. Visby innerstad är bl a utpekat som områden av riksintresse för
kulturmiljövården enligt 3 kap 6§ MB.
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Av 2 kap 6§ PBL framgår att vid planläggning ska bebyggelse och byggnadsverk
utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt till
stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset
av en god helhetsverkan. Vidare framgår att bebyggelseområdets särskilda
historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden ska skyddas.
Eftersom området utgör en värdefull miljö kan den generella lovplikten utökas
genom bestämmelser i detaljplan. I den fördjupade översiktsplanen för Visbyområdet 2025 – Hela Visby beskrivs betydelsen av Visbys entréer. Flera av de
utpekade entrésträckorna utgör historiska infartsvägar till riksintresset och
världsarvet Visby innerstad.
Lummelundsväg är en av dessa entrésträckor och planområdet ligger i närheten av Visby innerstad. Här finns en befintlig väl gestaltad bebyggelse, öster
om vägen, som är enhetligt och rytmiskt placerad och utformad. Det är därför
av stor betydelse att även den nya bebyggelsen väster om vägen får en liknande struktur och därmed bidrar till en kvalitetshöjning av stadsentrén.
Planområdets utformning bedöms kunna påverka den värdefulla miljö som
Visby innerstad och dess entrésträckor utgör varför en utökad lovplikt för dessa åtgärder är motiverad.
Vissa av de bygglovfria åtgärder som redovisas i 9 kap 4§ PBL bedöms kunna
motverka enhetligheten och öppenheten och därmed riskera att negativt påverka den värdefulla miljön. Därför införs en utökad lovplikt för komplementbyggnad/bostadshus upp till 25 kvm, tillbyggnader på max 15 kvm samt för
”friggebodar” över 10 kvm inom radhusområdet som gränsar mot Lummelundsväg. Detta möjliggör en övergripande bedömning hur helheten och enhetligheten påverkas.
Övrigt

Sanering, enligt godkänd saneringsplan, ska vara gjord innan bygglov får ges.
Redovisade ytor för gemensamhetsanläggningar avseende angöring/parkering/avfallshantering/gångstråk ska vara tillgängliga för samtliga
byggrätter inom respektive kvarter.
Region Gotland är huvudman för allmän plats.
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Medverkande tjänstemän

Eva Werkelin planarkitekt - planförslag
Lena Beckman, planingenjör - plankarta & layout
Lennart Klintbom, Anna Wikström, trafikplanerare - trafikfrågor
Per Seigerlund, markingenjör - genomförandefrågor
Rikard Widén, va-utvecklare - vatten & avloppsfrågor
Christian Hegardt stadsarkitekt- gestaltningsfrågor
Mikael Westberg, bygglovarkitekt - bygglovsfrågor
Maria James, kommunantikvarie - kulturmiljöfrågor
Claudia Castillo miljöskyddsinspektör - markföroreningar
Jimmy Holpers regionekolog & Niclas Fredriksson landskapsarkitekt- miljö &
natur
Kerstin Jakobsson kartingenjör - grundkarta & fastighetsförteckning
M fl

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Visby 24 augusti 2016. Reviderad 2016-11-23.

Christian Hegardt
stadsarkitekt

Eva Werkelin
planarkitekt
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Ärendenr. BN 2012/310
Handlingstyp Utlåtande
Datum 23 november 2016

Detaljplan för VISBY BLÄCKFISKEN 1 m fl, Region Gotland
Utlåtande över yttranden och synpunkter som inkommit under granskningstiden
Med anledning av inkomna yttranden och synpunkter har följande revideringar gjorts:

•

•

Förbudet avseende attefallsåtgärder tas bort under administrativa bestämmelser. Ny
bestämmelse införs om utökad lovplikt för komplementbyggnad/bostadshus upp
till 25 kvm, tillbyggnader på max 15 kvm samt för ”friggebodar” över 10 kvm inom
radhusområdet som gränsar mot Lummelundsväg.
Redaktionella ändringar.

Genomförda ändringar bedöms inte vara av sådan principiell karaktär eller av sådan art att ett
förnyat granskningsförfarande erfordras. Utlåtandet kommer att sändas till de som inte fått sina
kvarstående synpunkter tillgodosedda för kännedom.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Byggnadsnämnden godkänner planförslaget och sänder över det till Regionfullmäktige för
antagande.
________________________________________________________________________
Planförslaget, daterat 2016-08-24 har enligt 5 kapitlet 23 § plan- och bygglagen varit utställt för
offentlig granskning hos samhällsbyggnadsförvaltningen fr o m den 19 september 2016 t o m den
17 oktober 2016. Den formella granskningen har föregåtts av samråd med berörda fastighetsägare,
statliga, regionala och kommunala myndigheter samt andra vilka kan ha intressen att bevaka.
Framförda synpunkter och därav föranledda åtgärder har redovisats i separat samrådsredogörelse.
Kungörelse angående granskningen har varit införd i ortstidningarna och uppsatt på Region
Gotlands anslagstavla. Brev och mail har översänts till berörda fastighetsägare m fl enligt upprättad
postlista.
Nedan ges en redovisning av inkomna synpunkter och samhällsbyggnadsförvaltningens
bemötanden av dessa. De yttranden som inkommit arkiveras på samhällsbyggnadsförvaltningen
(ärendepärmen G1 – G4). Utlåtandet omfattar även kvarstående synpunkter från samrådsskedet
samt samrådsyttranden som inkommit mellan samråds- och granskningsskedet.
Följande yttranden har inkommit under utställningstiden:
Instans/
Inkommande
datum

Synpunkter/Åtgärder

Statliga och kommunala nämnder och styrelser
Lantmäteriet
Ingen erinran.
2016-10-04 (G1)

2
Räddningstjänsten 2016-1004 (G2)

Ingen erinran.

Länsstyrelsen
2016-10-17 (G3)

Länsstyrelsen bedömer aktuellt planförslag som förenligt med prövningsgrunderna. De
synpunkter länsstyrelsen lämnade i samrådet över hälsa och säkerhet, förorenad mark, har
tillgodosetts.
Länsstyrelsen gör bedömningen att det saknas stöd i PBL för att införa en bestämmelse i
detaljplan som förbjuder s k attefallsåtgärder. Om Region Gotland avser att istället utöka
lovplikten behöver det ses över om en utökad lovplikt är motiverad utifrån 9 kap 8 § PBL, att
området utgör en värdefull miljö.

Samhällsbyggnads Planförslaget revideras och förbudsbestämmelsen för attefallsåtgärder tas bort
förvaltningen
och ersätts med en administrativ bestämmelse, ”a”, med en utökad lovplikt inom
radhusområdet som gränsar mot Lummelundsväg för vissa av de bygglovfria
åtgärder som beskrivs i PBL 9 kap 4 § - komplementbyggnad/bostadshus upp till
25 kvm, tillbyggnader på max 15 kvm samt för ”friggebodar” över 10 kvm.

Planområdets utformning bedöms kunna påverka den värdefulla miljö som
Visby innerstad och dess entrésträckor utgör varför en utökad lovplikt för dessa
åtgärder är motiverad.
Det innebär att bestämmelsen på plankartan ändras och att planbeskrivningen
revideras och motivet till den utökade lovplikten beskrivs i planbeskrivningen
under administrativa frågor. Den utökade lovplikten bedöms ha stöd i 9 kap 8§,
PBL.

Regionstyrelsen
2016-11-09 (G4)

Ingen erinran. Vill dock framhäva behovet av att utforma trafiktäta övergångar med lämpliga
tekniska hastighetsnedsättande åtgärder eftersom det inte sällan sker olyckor på grund av att
fartgränserna inte hålls av bilisterna.

Sedan samrådstiden kvarstår nedanstående erinringar som redovisats i samrådsredogörelsen:
Wisab Bygg AB, se S7
Visby Rackethall AB, se S10
Bostadsrättsföreningen Ljusbäraren, Riksbyggen, se S12
Visby den 23 november 2016

Christian Hegardt
stadsarkitekt

Eva Werkelin
planarkitekt
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Planområdets utformning bedöms kunna påverka den värdefulla miljö som
Visby innerstad och dess entrésträckor utgör varför en utökad lovplikt för dessa
åtgärder är motiverad.
Det innebär att bestämmelsen på plankartan ändras och att planbeskrivningen
revideras och motivet till den utökade lovplikten beskrivs i planbeskrivningen
under administrativa frågor. Den utökade lovplikten bedöms ha stöd i 9 kap 8§,
PBL.

Regionstyrelsen
2016-11-09 (G4)

Ingen erinran. Vill dock framhäva behovet av att utforma trafiktäta övergångar med lämpliga
tekniska hastighetsnedsättande åtgärder eftersom det inte sällan sker olyckor på grund av att
fartgränserna inte hålls av bilisterna.

Sedan samrådstiden kvarstår nedanstående erinringar som redovisats i samrådsredogörelsen:
Wisab Bygg AB, se S7
Visby Rackethall AB, se S10
Bostadsrättsföreningen Ljusbäraren, Riksbyggen, se S12
Visby den 23 november 2016

Christian Hegardt
stadsarkitekt

Eva Werkelin
planarkitekt

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/117
5 februari 2017

Anders Lindholm

Regionstyrelsen

Exploateringsavtal Visby Bläckfisken 1
Förslag till beslut

Regionstyrelsen godkänner upprättat förslag till exploateringsavtal med Wisab Bygg
AB.

Sammanfattning

Ett förslag till detaljplan för del av Visby Bläckfisken 1 mfl är under framtagande.
Planförslaget syftar till att omvandla industrifastigheten Bläckfisken 1 till ett
bostadsområde med ca 90 lägenheter. Kvartersmarken i området utgörs av
fastigheten Bläckfisken 1 vilken kan komma att delas upp i 2 – 8 mindre fastigheter.
Den del av planområdet som ligger på regionens mark utgörs av parkmark. Enligt
planförslaget förlängs Sjöliljegatan genom området ut till Lummelundsväg. Regionen
förslås vara huvudman för den allmänna platsmarken, d.v.s. lokalgatan och parken.

Områdets läge i norra Visby
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Exploateringsområdet utgörs av Bläckfisken 1, vilken ägs av exploatören, och del av
Galgberget 1:1 och St Göran 1:1 vilka ägs av regionen. Exploateringsavtalet reglerar i
huvudsak följande:
-

Marken som utgörs av lokalgata ska genom fastighetsreglering föras över från
Bläckfisken 1 till regionen fastighet Galgberget 1:1. En markremsa på ca 130
kvm, utlagd som kvartersmark i den norra angränsande detaljplanen, förs
över från Galgberget 1:1 till exploatörens fastighet Bläckfisken 1. För
överlåtelserna utgår ingen ersättning. Exploatören ansvarar för bildande av
eventuella gemensamhetsanläggningar. Alla lantmäteriförrättningar bekostas
av exploatören.

-

Området ska anslutas till det regionala vatten- och spillvattennätet. För
genomförande av detaljplanen måste regionala va- ledningar inom området
flyttas. Sannolikt kommer ledningarna att flyttas till nytt läge inom
Bläckfisken 1 och därför kommer inte cykelbanan längs med
Lummelundsväg att behöva grävas upp och återställas, så som det har
beskrivits i detaljplaneförslaget. Däremot kommer servitut alternativt
ledningsrätt att behöva upprättas för att säkerställa regionens rätt till
ledningarna.

-

Exploateringen medför även att ca 200 meter spillvattenledning nedströms
vid kvarteret Lotteriet måste byggas om för att kunna ta emot de ökade
spillvattenflödena. Kostnaderna för detta har beräknats till ca 1,5 mkr.

-

Regionen kommer att genom offentlig upphandling bygga ut lokalgatan och
utföra de nödvändiga åtgärderna på va-nätet. Exploatören har ett
kostnadsansvar för genomförandet av detaljplanen och bekostar alla
lednings- och gatuarbeten inom och i anslutning till planområdet.
Kostnaderna för ombyggnaden av ledningarna vid kv Lotteriet delas däremot
mellan exploatören och regionen eftersom denna åtgärd möjliggör fler
anslutningar till det regionala va-nätet i framtiden.

-

Innan området kan anslutas till det regionala dagvattennätet ska ett
utjämningsmagasin ha anlagts som kan omhänderta ett 20-mm regn. Dagoch dräneringsvatten får inte kopplas på spillvattennätet.

-

För det rätta fullgörandet av avtalet ska en säkerhet ställas på 2 850 000
kronor. Denna säkerhet ska ha ställts innan regionen påbörjar lednings- och
gatuarbetena.

-

Exploateringsavtalet kan inte överlåtas utan regionens godkännande.

Tekniska nämnden har i beslut TN§6 den 25 januari 2017 godkänt föreslaget
exploateringsavtal.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen har inget att erinra mot upprättat exploateringsavtal och
föreslår att regionstyrelsen beslutar att godkänna detsamma.
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Tjänsteskrivelse
RS 2017/117

Beslutsunderlag

Bilaga 1. Exploateringsavtal
Bilaga 2. Tekniska nämndens beslut TN§6 2017-01-25

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
TKF
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Protokoll

Tekniska nämnden 2017-01-25

TN § 6

Exploateringsavtal Visby Bläckfisken 1
TN 2017/98

Följande handlingar föreligger inför nämndsammanträdet:
- Tjänsteskrivelse 2017-01-12
- Undertecknat avtal

Tekniska nämndens beslut
•

Tekniska nämnden föreslår regionstyrelsen att godkänna upprättade förslag till
exploateringsavtal med Wisab Bygg AB, nedan kallad exploatören.

Bakgrund och beskrivning av avtalet

Till grund för rubricerade avtal ligger förslag till detaljplan för del av Visby Bläckfisken 1
m fl. Exploateringsområdet utgörs av Bläckfisken 1, vilken ägs av exploatören, och del
av Galgberget 1:1 och St Göran 1:1 vilka ägs av regionen. Området är beläget ca 300
meter norr om Norrgattrondellen, på Lummelundsvägens västra sida, intill Rackethallen
och bostadsområdet Norderbacka.
Detaljplaneförslaget syftar till att omvandla industrifastigheten Bläckfisken 1 till ett
bostadsområde med ca 90 lägenheter . Kvartersmarken i området utgörs av fastigheten
Bläckfisken 1 vilken kan komma att delas upp i 2 – 8 mindre fastigheter. Den del av
planområdet som ligger på regionens mark utgörs av parkmark. Sjöliljegatan förlängs
genom området ut till Lummelundsväg. Regionen förslås vara huvudman för den
allmänna platsmarken, d.v.s. lokalgatan och parken.
Marken som utgörs av lokalgata ska genom fastighetsreglering föras över från
Bläckfisken 1 till regionen fastighet Galgberget 1:1. En markremsa på ca 130 kvm,
utlagd som kvartersmark i den norra angränsande detaljplanen, förs över från
Galgberget 1:1 till exploatörens fastighet Bläckfisken 1. För överlåtelserna utgår ingen
ersättning. Exploatören ansvarar för bildande av eventuella gemensamhetsanläggningar.
Alla lantmäteriförrättningar bekostas av exploatören.
Området ska anslutas till det regionala vatten- och spillvattennätet. För genomförande
av detaljplanen måste regionala va- ledningar inom området flyttas. Sannolikt kommer
ledningarna att flyttas till nytt läge inom Bläckfisken 1 och därför kommer inte
cykelbanan längs med Lummelundsväg att behöva grävas upp och återställas, så som det
har beskrivits i detaljplaneförslaget. Däremot kommer servitut alternativt ledningsrätt att
behöva upprättas för att säkerställa regionens rätt till ledningarna. FORTS
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Tekniska nämnden 2017-01-25

Forts TN § 6
Exploateringen medför även att ca 200 meter spillvattenledning nedströms vid kvarteret
Lotteriet måste byggas om för att kunna ta emot de ökade spillvattenflödena.
Kostnaderna för detta har beräknats till ca 1,5 mkr.
Regionen kommer att genom offentlig upphandling bygga ut lokalgatan och utföra de
nödvändiga åtgärderna på va-nätet. Exploatören har ett kostnadsansvar för
genomförandet av detaljplanen och bekostar alla lednings- och gatuarbeten inom och i
anslutning till planområdet. Kostnaderna för ombyggnaden av ledningarna vid kv
Lotteriet delas däremot mellan exploatören och regionen eftersom denna åtgärd
möjliggör fler anslutningar till det regionala va-nätet i framtiden.
Innan området kan anslutas till det regionala dagvattennätet ska ett utjämningsmagasin
ha anlagts som kan omhänderta ett 20-mm regn. Dag- och dräneringsvatten får inte
kopplas på spillvattennätet.
För det rätta fullgörandet av avtalet ska en säkerhet ställas på 2 850 000 kronor. Denna
säkerhet ska ha ställts innan regionen påbörjar lednings- och gatuarbetena.
Exploateringsavtalet kan inte överlåtas utan regionens godkännande.
Expedieras:
Regionstyrelsen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2016/660
5 februari 2017

Anders Lindholm

Regionstyrelsen

Visby Adjutanten 2, försäljning av fastighet samt kommunal
subvention för trygghetsboende
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att
- godkänna avtal om övertagande av markanvisningsavtal mellan parterna
PEAB Sverige AB, Adjutanten 2 AB och Region Gotland, för beslut i
regionfullmäktige
-

godkänna köpekontrakt om försäljning av fastigheten Visby Adjutanten 2 för
3 780 000 kr till företaget Adjutanten 2 AB, för beslut i regionfullmäktige

-

godkänna exploateringsavtal mellan företaget Adjutanten 2 AB och Region
Gotland, för beslut i regionfullmäktige

-

godkänna ansökan om kommunal subvention för att driva trygghetsboende,
för beslut i regionfullmäktige

-

ge regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att utvärdera projektet efter att ett år
passerat

Sammanfattning

PEAB Sverige AB har sedan 2013-05-30 (RS§152) ett markanvisningsavtal med
regionen avseende fastigheten Visby Adjutanten 2. Avtalet ger företaget möjlighet att
förvärva den aktuella marken för att där uppföra bland annat trygghetsboende.
Avtalet gäller till och med 2016. I avtalet regleras bland annat priset på marken, 900
kr/kvm BTA under förutsättning att det bostadshus som byggs upplåts med
hyresrätt till de boende.
Regionstyrelsen beslutade 28 augusti 2014 (RS§252) att stödja uppförandet av ett
trygghetsboende som pilotprojekt inom fastigheten Visby Adjutanten 2.
Ledningskontoret fick i uppdrag att, i samverkan med PEAB Sverige, ta fram avtal
för ekonomiskt stöd i enlighet med ledningskontorets förslag. I upplägget ingick att
PEAB skulle uppföra ett trygghetsboende och att bostäderna skulle uppfylla
Boverkets kriterier för erhållande av särskilt investeringsstöd.
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Ledningskontoret fick i uppdrag att utarbeta ett regelverk för trygghetsboenden, som
ska omfatta bl.a. kriterier och krav för finansiell medverkan från Region Gotland,
gemensamhetslokal för de i huset boende, värd/värdinna, bidragets storlek till
fastighetsägaren och köhantering. Fram till dess att ett permanent regelverk finns på
plats ska följande regler gälla:
•

Bidrag för boendevärd 275 000 kronor om året (för upp till 30 lägenheter),
375 000 kronor om året (för 31 – 60 lägenheter).

•

Bidrag för gemensamhetslokaler om 2 kvadratmeter/lägenhet finansieras
med 1 600 kronor/kvadratmeter och år.

•

I övriga frågor ska Luleå kommuns regelverk tillämpas.

Under tiden sedan markanvisningsavtalet tecknades har PEAB och dåvarande
ledningskontoret fört en dialog kring förutsättningarna för att genomföra projektet.
En försvårande omständighet har utgjorts av att det statliga investeringsstöd för
trygghetslägenheter som fanns vid tiden för avtalets tecknande upphörde vid
årsskiftet 2014/15. Med start den 1 november 2016 införde regeringen emellertid ett
nytt investeringsstöd för trygghetsboenden. Det nya investeringsstödet är till stora
delar identiskt med det tidigare. PEAB har nu för avsikt att utnyttja markanvisningen
för den aktuella fastigheten, men föreslår att markanvisningsavtalet får överlåtas på
den operatör som kommer att driva det planerade trygghetsboendet. Tilltänkt
operatör för boendet är företaget Adjutanten 2 AB, ett helägt dotterbolag till Svenska
Vårdfastigheter AB.
Regionstyrelseförvaltningen ser positivt på att det finns en vilja från marknaden att
uppföra och driva ett första trygghetsboende på Gotland. Markanvisningsavtalet
löpte ut vid föregående årsskifte, men exploatören har undertecknat upprättade avtal
i god tid innan dess och regionstyrelseförvaltningen anser därför att markanvisningen
ändå ska anses vara gällande. Förvaltningen föreslår att följande avtal tecknas för ett
genomförande av projektet:
1. Avtal om övertagande av markanvisningsavtal (bilaga 2), tecknas mellan
parterna PEAB Sverige AB, Adjutanten 2 AB och Region Gotland
2. Köpekontrakt om försäljning av fastigheten Visby Adjutanten 2 för
3 780 000 kr till företaget Adjutanten 2 AB (bilaga 3-4)
3. Exploateringsavtal (bilaga 5), att tecknas mellan Adjutanten 2 AB och Region
Gotland
4. Ansökan om kommunal subvention för att driva trygghetsboende (bilaga 6).
Detta beslut villkoras av att projektet även beviljas statligt investeringsstöd enligt
Förordning (2016:848) om statligt stöd till bostäder för äldre. Skulle detta inte ske är
beslutet om kommunalt stöd inte gällande.
Köpekontraktet som reglerar överlåtelse av fastigheten Visby Adjutanten 2, omfattar
i huvudsakligen följande:
• För området gäller antagen detaljplan
• Fastigheten omfattar 9 182 kvm
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•
•

•
•

Tjänsteskrivelse
RS 2016/660

Tillträde sker tidigast den 1 december 2016 eller vid senare tidpunkt när
regionstyrelsen beslutat att godkänna köpekontraktet.
Köpeskillingen uppgår till 3 780 000 kronor (för en angiven byggrätt om
4 200 kvm BTA). Om den slutliga ansökan överstiger 4 200 kvm BTA ska
köpeskillingen regleras i motsvarande grad.
Om Exploatören (eller annan part som senare förvärvar fastigheten) senare
avser bygga mer inom fastigheten tas en tilläggsköpeskilling ut.
Köpekontraktet villkoras av att exploateringsavtal godkänns samt att bygglov
medges senast 2017-02-28.

Exploateringsavtalet reglerar i huvudsakligen följande:
• Exploateringsområdet ska bebyggas med trygghetslägenheter i
hyresrättsform.
• Exploatören ska anlägga kvartersgata över fastigheten Adjutanten 1, som
ska vara gemensam för de båda fastigheterna.
• Kvarters- och gårdsgator samt parkering inom egen fastighet faller på
Exploatören att lösa.
• Exploatören får vid vite inte skada eller fälla träd utan medgivande.
• Exploateringsavtalet gäller under förutsättning att köpekontraktet för
fastigheten godkänns.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen ser positivt på att PEAB tillsammans med en välkänd
aktör inom området har för avsikt att utnyttja markanvisningsavtalet för att uppföra
trygghetsboende inom fastigheten. Den partner som PEAB har valt att samarbeta
med, Svenska Vårdfastigheter AB (via dotterbolaget Adjutanten 2 AB), och som
framledes kommer att bli operatör när det gäller driften av boendet, bedömer
förvaltningen som en seriös aktör med ambitioner för ett långsiktigt engagemang.
Adjutanten 2 AB har för avsikt att ansöka om bidrag i enlighet med regionstyrelsens
beslut från 28 augusti 2014. För ändamålet har särskilda ansökningsblanketter tagits
fram där operatören kan ansöka om beviljande av bidrag samt om utbetalning av
beviljat bidrag.
Regionens kostnader för ett åtagande som omfattar stöd till driften av de 68
trygghetslägenheter som planeras, kan beräknas till knappt 600 000 kronor per år
med start under 2016. De olika stöden fördelar sig på följande:
-

Bidrag för boendevärd, 375 000 kr/år för 31-60 lägenheter

-

Bidrag för gemensamhetslokal, 1600 kr för 2 kvm/lgh och år ger ca 218 000
kr/år för 68 lgh.

Framtida utbetalning av stödet förutsätter att årlig ansökan inlämnas och att denna
uppfyller då gällande regelverk. När det gäller regionstyrelseförvaltningens uppdrag
att arbeta fram ett regelverk för trygghetsboenden, anser förvaltningen att detta
första pilotprojekt bör utvärderas under en tid av minst ett år från det att boendet
färdigställts och tagits i drift.
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Med hänsyn till ärendets strategiska natur bör ett beslut när det gäller såväl
försäljning som beviljande av stöd för driften, behandlas av regionfullmäktige.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att regionstyrelsen beslutar om att:
1. Godkänna avtal om övertagande av markanvisningsavtal (bilaga 2), mellan
parterna PEAB Sverige AB, Adjutanten 2 AB och Region Gotland, för beslut
i regionfullmäktige
2. Godkänna köpekontrakt om försäljning av fastigheten Visby Adjutanten 2
för 3 780 000 kr till företaget Adjutanten 2 AB (bilaga 3-4), för beslut i
regionfullmäktige
3. Godkänna exploateringsavtal (bilaga 5), mellan Adjutanten 2 AB och Region
Gotland, för beslut i regionfullmäktige
4. Godkänna ansökan om kommunal subvention för att driva trygghetsboende
(bilaga 6), för beslut i regionfullmäktige. Detta beslut villkoras av att projektet
även beviljas statligt investeringsstöd enligt Förordning (2016:848) om statligt stöd till
bostäder för äldre. Skulle detta inte ske är beslutet om kommunalt stöd inte gällande.
5. Ge regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att utvärdera aktuellt projekt när ett
år passerat
Beslutsunderlag

Bilaga 1. Regionstyrelsens beslut 2014-08-28 (RS§252)
Bilaga 2. Avtal om övertagande av markanvisningsavtal
Bilaga 3. Köpekontrakt
Bilaga 4. Karta
Bilaga 5. Exploateringsavtal
Bilaga 6. Ansökan om kommunal subvention för att driva trygghetsboende
Bilaga 7. Markanvisningsavtal
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till
TKF Mark och Stadsmiljö
SOF
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Regionstyrelsen 2014-08-28

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-08-14

Rs § 252
Au § 247

Trygghetsboende – Pilotprojekt för uppförande, regelverk och
plan för äldres boende
RS 2013/333

- Ledningskontoret 2014-07-02, 2014-07-31 och 2014-05-22

Regionstyrelsens beslut


Regionstyrelsen stödjer uppförandet av trygghetsboende som pilotprojekt,
innebärande att
o Ledningskontoret får i uppdrag att, i samverkan med PEAB Sverige, ta fram
avtal för ekonomiskt stöd i enlighet med ledningskontorets förslag.
o PEAB Sverige AB ska uppföra trygghetsboende inom kvarteret Adjutanten i
Visby.
o Bostäderna ska uppfylla Boverkets kriterier för erhållande av särskilt
investeringsstöd.
o Om PEAB inte kan genomföra projektet kan annan aktör ges möjlighet att till
samma villkor genomföra ett sådant projekt.



Ledningskontoret får i uppdrag att utarbeta ett regelverk för trygghetsboenden, till
budgetberedningen 2015. Regelverket ska omfatta bl.a. kriterier och preciserade krav
kopplat till finansiell medverkan från Region Gotland, gemensamhetslokal för de i
huset boende, värd/värdinna, bidragets storlek till fastighetsägaren och köhantering.



Under perioden fram till att beslut fattats om permanent regelverk gäller följande för
samtliga aktörer:
o Bidrag för boendevärd 275 000 kronor om året (för upp till 30 lägenheter), 375
000 kronor om året (för 31 – 60 lägenheter)
o Bidrag för gemensamhetslokaler om 2 kvadratmeter/lägenhet finansieras med
1 600 kronor/kvadratmeter och år.
o I övriga frågor gäller Luleås regelverk.



Ledningskontoret får i uppdrag att utarbeta en plan för äldres boende, inom ramen
för bostadsförsörjningsprogrammet, till budgetberedningen 2016.

forts

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Regionstyrelsen 2014-08-28

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-08-14

Rs § 252 forts
Au § 247

Regionstyrelsen beslutade 30 maj 2013 (RS § 134) att ge ledningskontoret i uppdrag att
verka för att ett trygghetsboende kommer till stånd inom kvarteret Adjutanten i Visby.
Ledningskontoret har utrett frågan och presenterar ett förslag. Förslaget innebär att
regionstyrelsen ska besluta om generella nivåer för ekonomiskt stöd till aktörer som är
villiga att bygga och driva trygghetsboende och uppdrag till ledningskontoret att ta fram
dels ett regelverk för trygghetsboenden och dels en plan för äldres boende.
Ledningskontoret föreslås få i uppdrag att i samverkan med PEAB Sverige AB ta fram
ett avtal med inriktningen att PEAB ska kunna erhålla ekonomiskt stöd enligt nedan,
under förutsättning att företaget uppför ett trygghetsboende inom kvarteret Adjutanten i
Visby. Bostäderna ska uppfylla Boverkets kriterier för erhållande av särskilt investeringsstöd. Om PEAB inte kan genomföra projektet kan annan aktör ges möjlighet att till
samma villkor genomföra ett sådant projekt.
Ledningskontoret föreslår följande ekonomiska stöd för uppförande och drift:


Bidrag för boendevärd 275 000 kronor om året (för upp till 30 lägenheter),
375 000 kronor om året (för 31 – 60 lägenheter)



Bidrag för gemensamhetslokaler om 2 kvadratmeter/lägenhet finansieras med
1 600 kronor/kvadratmeter och år.

Ledningskontoret bedömer att urvalet av framtida trygghetsboendebyggare skulle
underlättas om det fanns en samlad strategisk plan för äldres boende på Gotland.
Genom att kommunicera ett gemensamt budskap om behovet av olika typer av
boenden för äldre kan Region Gotland uppmuntra till både byggande och drift av
trygghetsboende.
Ledningskontoret föreslår också att ett regelverk för trygghetsboende fastställs vid
budgetberedningen 2016 med delrapportering vid budgetberedning 2015.
Expedieras:

Ledningskontoret - kvalitet och styrning
Ledningskontoret - samhällsbyggnad

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Region Gotland
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Revision 3

ANSÖKAN OM KOMMUNAL SUBVENTION
FÖR ATT DRIVA TRYGGHETSBOENDE
Förutsättningarna för att ett boende ska godkännas är att det uppfyller kriterierna för
trygghetsboenden beslutade av Region Gotland. Kriterierna finns beskrivna i särskilt
dokument.
Kontaktuppgifter
Fastighetsägare:

Kontaktperson:

Adress:

Telefon:

E-postadress:

Mobil:

Verksamhetens mål och inriktning

Beskrivning av fastighetens och bostadens standard
Fastighetens adress:
Antal lägenheter i trygghetsboendet:
Beskrivning av fastigheten, t ex tvättmöjligheter:

Beskrivning av bostaden:

Beskrivning av närmiljön
Kommunikationer:
Service:
Grönområden:
Annat:

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress SE-621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon +46 (0)498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

Region Gotland
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Beskrivning av värd/värdinnas uppgifter:

Beskrivning av gemensam lokal, t ex storlek, tillgång till kök,
handikapptoalett:

Beskrivning av hur gemensamma måltider planeras:

Beskrivning av externa serviceinsatser:

Subvention som söks för gemensam lokal
Summa (kr/år):

Subvention som söks för värd/värdinna
Summa (kr/år):

Ange från vilken tidpunkt verksamheten är i drift

Bilagor

Vi har tagit del av region Gotlands kriterier för trygghetsboende
Ort och datum

Namnunderskrift

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/110
31 januari 2017

Anders Lindholm

Regionstyrelsen

Markanvisningsavtal Visby Sergeanten 3, Wisab Bygg AB
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att
-

godkänna upprättat markanvisningsavtal för fastigheten Visby Sergeanten 3
med Wisab Bygg AB

Sammanfattning

Regionstyrelsen beslutade 2015-06-18 (RS§230) att erbjuda utse fyra exploatörer som
vinnare i markanvisningstävling inom kv Sergeanten. Ledningskontoret fick i
uppdrag att till regionstyrelsen återkomma med markanvisningsavtal för respektive
exploatör. En av de exploatörer som regionstyrelsen beslutade att tilldela mark var
Wisab Bygg AB. Parterna har nu enats om att teckna ett markanvisningsavtal för den
aktuella tomten, Sergeanten 3, som företaget tilldelades i tävlingen.
Markanvisningsavtalet reglerar i huvudsak följande:
-

Visby Sergeanten 3, avstyckad från Visby Artilleriet 1:33, anvisas till
exploatören till och med 2017-12-31 med utgångspunkt i regionstyrelsens
tilldelningsbeslut.

-

Detaljplanen för den aktuella tomten medger byggande bostäder i form av
radhus, kedjehus och flerfamiljshus med en högsta byggnadsarea om 4 200
kvm BTA. I samband med tävlingen lämnade exploatören anbud om 1 650
kr/kvm BTA, varför den totala köpeskillingen blir 6 930 000 kronor.

-

Priset ligger fast till 2017-09-30 och ska därefter, om fastighetsaffären inte har
genomförts, räknas upp med därför avsett indextal.

-

Byggherren ska så snart markanvisningsavtalet undertecknats upprätta en
genomförandeplan som ska redovisa planeringen av hela projektet
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Reglering av genomförande- och kostnadsansvar sker i kommande
exploateringsavtal mellan parterna.

Bedömning

Innan överlåtelse av fastigheten blir aktuell ska exploatören ta fram en
genomförandeplan som ska tillställas regionen för godkännande, därefter upprättas
exploateringsavtal och köpekontrakt. Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att
föreliggande markanvisningsavtal är upprättat i enlighet med gällande riktlinjer samt
med regionstyrelsens beslut om tilldelning av mark 2015-06-18 och förvaltningen
föreslår således att regionstyrelsen beslutar att
-

godkänna upprättat markanvisningsavtal för fastigheten Visby Sergeanten 3
med Wisab Bygg AB.

Beslutsunderlag

Bilaga 1. Markanvisningsavtal

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
TKF, mark- och stadsmiljö
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Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/112
6 februari 2017

Anders Lindholm

Regionstyrelsen

Försäljning med köpekontrakt för åtta småhustomter - Visby
Malajen 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Förslag till beslut

Regionstyrelse godkänner köpekontrakt i bilaga 1-8 avseende försäljning av
fastigheter enligt följande
Visby Malajen 2
Visby Malajen 3
Visby Malajen 4
Visby Malajen 5
Visby Malajen 6
Visby Malajen 7
Visby Malajen 8
Visby Malajen 9

Sammanfattning

Inom detaljplan för kv Malajen inom yttre A7 i Visby har åtta småhustomter
tillskapats. I samband med att infrastruktur för området nu är under utbyggnad kan
tomterna säljas och bebyggas. Teknikförvaltningen har uppdragit åt
ramavtalsupphandlad fastighetsmäklare, ERA Gotland, att genomföra en försäljning
av småhustomterna. I samråd mellan parterna har försäljningsprocessen genomförts
enligt följande.
- Samtliga åtta småhustomter läggs ut för budgivning vid samma tillfälle.
- Tomterna har ett begärt pris som varierar mellan 1 100 tkr till 1 350 tkr
- Tomterna säljs till högstbjudande
- Budgivare måste uppvisa lånelöfte eller intyg från bank om finansiering
- Budgivning avslutas inom två dagar efter att bud med begärt pris inkommit
- Handpenning om 10% ska erläggas inom en vecka från kontraktsdag
- Köparen ansvarar för alla kostnader i samband med byggnation (bygglov, VA etc)
Småhustomterna har marknadsförts via fastighetsmäklarens gängse
försäljningskanaler. Tomterna har haft olika utgångspris baserat på attraktivitet, läge
och storlek och efter avslutad budgivning har följande köpeskillingar fastställts.
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Visby Malajen 2
Visby Malajen 3
Visby Malajen 4
Visby Malajen 5
Visby Malajen 6
Visby Malajen 7
Visby Malajen 8
Visby Malajen 9

Tjänsteskrivelse
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Begärt pris:

1 300 tkr
1 200 tkr
1 200 tkr
1 100 tkr
1 150 tkr
1 150 tkr
1 150 tkr
1 350 tkr

Köpeskilling: 1 400 tkr
1 300 tkr
1 200 tkr
1 150 tkr
1 230 tkr
1 230 tkr
1 150 tkr
1 450 tkr

Efter avslutad budgivning har de budgivare med högsta budet för respektive fastighet
anmodats att inkomma med handpenning om 10% av köpeskillingen samt att
underteckna köpekontraktet. För att vinna laga kraft ska köpekontrakten godkännas i
ett beslut av regionstyrelsen. Under förutsättning att beslut fattas i regionstyrelsen
kan tillträde ske tidigast under maj 2017.
I enlighet med gällande riktlinjer ställs krav på att tomten ska bebyggas inom två år,
med en byggnad till ett värde av minst 400 kr/kvm tomtyta, annars utgår vite om 100
kr/kvm tomtyta.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen har tagit del av genomförd försäljningsprocess och
konstaterar att intresset för de åtta småhustomterna synes ha varit relativt gott.
Huvuddelen av försäljningsobjekten har fått mer än ett bud. ERA har avslutat
budgivningen när det bedömts att budgivningen avstannat.
Totalt medför försäljningen av tomterna en försäljningsintäkt om drygt 10 mnkr,
vilket innebär kostnadstäckning när det gäller tomternas del av utbyggnaden av
infrastruktur och övrig exploateringskostnader inom yttre A7.
Regionstyrelseförvaltningen har inget att erinra mot genomförd försäljningsprocess
och de åtta köpekontrakt som upprättats med högsta budgivare för respektive tomt.
Förvaltningen föreslår att regionstyrelsen beslutar att godkänna respektive
köpekontrakt i bilaga 1-8 avseende fastigheterna Visby Malajen 2 – 9.
Beslutsunderlag

Bilaga 1. Köpekontrakt Visby Malajen 2
Bilaga 2. Köpekontrakt Visby Malajen 3
Bilaga 3. Köpekontrakt Visby Malajen 4
Bilaga 4. Köpekontrakt Visby Malajen 5
Bilaga 5. Köpekontrakt Visby Malajen 6
Bilaga 6. Köpekontrakt Visby Malajen 7
Bilaga 7. Köpekontrakt Visby Malajen 8
Bilaga 8. Köpekontrakt Visby Malajen 9
Bilaga 9. Karta Visby Malajen 2-9
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
TKF Mark o stadsmiljö
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Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/110
31 januari 2017

Anders Lindholm

Regionstyrelsen

Överenskommelse om fastighetsreglering Lärbro Prästgården
1:7 mfl med Biogas Gotland AB
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att
-

godkänna upprättad överenskommelse om fastighetsreglering innebärande
överlåtelse av delar av fastigheterna Lärbro Angelbos 1:94 samt Lärbro
Prästgården 1:60 och 1:61, till Biogas Gotland AB för en överenskommen
köpeskilling om 68 kr/kvm.

Sammanfattning

Regionstyrelsen beslutade 2014-09-25 (RS§283) att godkänna exploateringsavtal med
Biogas Gotland AB avseende utbyggnad av infrastruktur mm, i samband med
genomförandet av detaljplan inom fastigheten Lärbro Prästgården 1:7 mfl.
Exploatören har för avsikt att inom området anlägga en tankstation för fordonsgas,
bensin och diesel. Avtalet fastställde också att Region Gotland till exploatören ska
överlåta ca 4 000 kvm mark inom fastigheterna Lärbro Prästgården 1:61 och Lärbro
Angelbos 1:94 till ett pris om 68 kr/kvm.
I syfte att genomföra det som överenskommits i tidigare beslutade exploateringsavtal
har nu en överenskommelse om fastighetsreglering tagits fram av parterna.
Överenskommelsen reglerar i huvudsak följande:
- Region Gotland överlåter ett markområde bestående av delar av fastigheterna
Lärbro Angelbos 1:94 samt Lärbro Prästgården 1:60 och 1:61 i
överensstämmelse med detaljplan för anläggande av tankställe för biogas mm.
Berörda markområden förs till fastigheten Lärbro Prästgården 1:7.
-

Ytan som överlåts motsvarar preliminärt 4 850 kvm, men den slutliga arealen
fastställs i samband med kommande lantmäteriförrättning.
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-

Exploatören betalar 68 kr/kvm mark som överlåts enligt detta avtal och
ersättningen ska erläggas senast två veckor efter fastighetsbildningen vunnit
laga kraft.

-

Exploatören står för förrättningskostnaderna.

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen har inget att erinra mot den upprättade
överenskommelsen om fastighetsreglering. Åtgärden är förenlig med tidigare tecknat
exploateringsavtal och antagen detaljplan för området. Åtgärden kommer inte att
innebära några åtaganden eller kostnader för regionen. Förvaltningen föreslår således
att regionstyrelsen beslutar att
-

godkänna upprättad överenskommelse om fastighetsreglering innebärande
överlåtelse av delar av fastigheterna Lärbro Angelbos 1:94 samt Lärbro
Prästgården 1:60 och 1:61, till Biogas Gotland AB för en överenskommen
köpeskilling om 68 kr/kvm.

Beslutsunderlag

Bilaga 1. Överenskommelse om fastighetsreglering
Bilaga 2. Exploateringsavtal

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
TKF, mark- och stadsmiljö
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EXPLOATERINGSAVTAL
Mellan Region Gotland (org.nr. 212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad
Regionen, och Biogas Gotland AB (org.nr:556716-5609), Alva Gudings 369,
623 46 Hemse, nedan benämnd Exploatören, har följande avtal träffats

§1
Bakgrund

§2
Avtalets giltighet

§3
Målsättning

§4
Överlåtelse av
mark

Till grund för avtalet ligger detaljplan för Gotland Lärbro
Prästgården l :7 m fl med dess planbestämmelser, genomförandebeskrivning och detaljplanekarta. Exploateringsområdet motsvarar området som redovisas på detaljplanekartan.
Detta avtal gäller under förutsättning att regionstyrelsen godkänner detsamma liksom försäljning av berörda delar av
fastigheterna Gotland Lärbro Prästgården 1:61 och Gotland
Lärbro Angelbos l :94. Om dessa förutsättningar inte uppfylls är detta avtal förfallet, varvid vardera parten skall bära
sina egna kostnader, om inte annat överenskommes.
Området ska i huvudsak exploateras för etablering av tankstation för fordonsgas, bensin och diesel, inklusive därtill
hörande anläggningar (VA, el, väg-/gatuanslutningar m m)
enligt planförslaget och dess intentioner. Berörd detaljplan
reglerar även byggrätten för befintlig byggnad för att möjliggöra centrumverksamhet och bostadsbebyggelse för dess
ägare. Genom exploatörens försorg ska delar av exploateringsområdet omvandlas till ett väl fungerande tankstation.
Exploatören är i den mån detta avtal inte anger annat ensam
ansvarig för utförandet och därtill hörande kostnader för
samtliga arbeten som erfordras för att nå detta mål. Det medför att genomförandet säkerställer biogassatsningen på
Gotland och fullföljandet av åtagande enligt leveranskontrakt av fordonsgas på Gotland.
Regionen överlåter till exploatören del av fastigheterna
Gotland Lärbro Prästgården l :61 och Gotland Lärbro
Angelbos l :94 om totalt ca 4 000 kvm, exklusive VAanslutning, för en köpeskilling motsvarande 68 kronor per
kvm.
Regionen upprättar en särskild överenskommelse avseende
Exploatörens förvärv av det totala markområdet. Ersättningens erläggande ska ske kontant och betalas in enligt förutsättningarna i upprättad överenskommelse.
Exploatören ska utan ersättning upplåta utrymme för
ledningar genom servitut inom fastigheten där så är
nödvändigt.

Exploateringsavtal Gotland Lärbro Prästgården 1:7 m fl

§5
Fastighetsbildning, servut,
samfällighet
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Regionen ansöker om den fastighetsbildning som erfordras
för genomförandet av överlåtelsen enligt ovan. Exploatören
betalar kostnaden för fastighetsbildningen. I samband med
fastighetsbildningen ska den outredda vägsamgälligheten
Lärbro s: 11 som beöms ligga inom planområdet utredas.
Utredningen ska omfatta den del som berörs enligt detaljplanen. Detta för att kunna reglera även den mark som den
kan tänkas omfatta.
Såväl fastigheten Gotland Lärbro Prästgården 1:61 som
fastigheten Gotland Lärbro Angelbos l :94 har utfart till
länsväg 148. Fortsatt möjlighet till utfart till länsvägen för
dessa fastigheter ska därför säkerställas genom servitut för
väg inom området som ska överföras. Vägrätt för fastigheten
Gotland Lärbro Angelbos l :150 ska på samma sätt
säkerställas med motsvarande utfart till länsvägen.

§6
Bebyggelse på
kvartersmark
§7
Tillträde

Detaljplanen möjliggör anläggande av tankstation och fordonsserviceanläggning .

Exploatörens tillträde till den mark som överförs enligt ovan
redovisad reglering till fastigheten Gotland Lärbro Prästgården l :7 sker på den angivna tillträdesdagen i upprättad
överenskommelsen eller då fastighetsbildningen registrerats
om detta datum infaller efter det i överlåtelsehandlingen
angivna datumet.
Exploatören betalar samtliga inskrivningskostnader.

§8
Undersökningar

Exploatören ansvarar för att utföra och bekosta eventuella
arkeologiska undersökningar och utgrävningar samt markoch geotekniska undersökningar. Exploatören svarar även
för andra eventuella undersökningar nödvändiga för exploateringens genomförande. I första hand avses klarläggande
för behov av eventuella skyddsåtgärder.

Exploateringsavtal Gotland Lärbro Prästgården 1:7 m fl

§9
Anläggningsarbeten
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Anslutning till länsväg 148 och väg 708 utförs och bekostas
av Exploatören. Anslutning ska anläggas enligt gällande
normer i Mark-AMA med sektioner enligt detaljplanen och i
övrigt enligt de krav som Trafikverket och Region Gotland
ställer.
Regionen utför och anvisar förbindelsepunkt för VA inkl.
dagvatten. Exploatören projekterar, utför och bekostar
anläggande av VA-ledningar inom det blivande kvarteret
fram till anvisad förbindelsepunkt. VA-ledningarna skall
dimensioneras enligt gällande regler. Exploatören svarar för
att med en godkänd lösning omhänderta dag- och dräneringsvattnet så att området blir tillfredsställande awattnat
och att dagvattnet avleds och ansluts till det kommunala
dagvattenledningsnätet.
Exploatören ska även efter samverkan med räddningstjänsten inom Region Gotland bekosta och dimensionera
vattenledning och brandposter med sådan tillgänglighet att
det uppfyller räddningstjänstens krav
Före projektering o dyl av anläggningsarbetena ska
Exploatören stämma av de krav och normer som ska gälla
för anslutning av gata och VA-nät. Avstämningen för
precisering av de krav och normer som ska gälla ska ske
med samhällsbyggnasförvaltningen, enheten för mark och
stadsmiljö respektive enheten för vatten och avfall.
Exploatören ska bekosta och se till att arkeologisk medverkan sker vid markingrepp/markarbeten.

§10
Programhandlingar

Handlingar avseende de anläggningar som enligt § 9 ska
utföras av Exploatören ska upprättas av densamme. Ett
exemplar av dessa handlingar ska Exploatören skicka till
Region Gotland, samhällsbyggnadsförvaltningen, enhet
mark och stadsmiljö för granskning så snart de är slutgiltigt
upprättade. Alla arbetsritningar ska vara granskade och
godkända av Region Gotland innan anläggningsarbetet
påbörjas. Region Gotland skall ha 14 dagar för att granska
handlingarna. Under projekteringsarbetet skall samråd ske
med samhällsbyggnadsförvaltningen för att uppnå
samordning av anläggningsarbetena.
Det åligger exploatören att även samråda med andra såsom
Gotlands Energi AB angående framdragande av erforderliga
elektriska ledningar m fl ledningshavare.

§11
Kontroll och
besiktning

Vad som avtalas i denna paragraf gäller anläggningar som
exploatören skall utföra enligt § 9.

Exploateringsavtal Gotland Lärbro Prästgården 1:7 m fl
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Regionen äger rätt att gentemot exploatören utöva den
kontroll över anläggningsarbetena avseende VA- och
gatuanslutningen som enligt Byggandets Kontraktkommittés
allmänna bestämmelser tillkommer beställaren.
Sedan anläggningsarbetena färdigställts i sådan omfattning
att de av regionen kan godkännas för besiktning, skall de av
exploatören anmälas för slutbesiktning, varom regionen har
att bestämma. Slutbesiktning ska utföras av en av exploatören utsedd besiktningsman.
De brister och fel som tagits upp i utlåtande i samband med
slut- och garantibesiktning eller som uppkommer under
garantitiden ska exploatören utan dröjsmål avhjälpa. För
garantibesiktning ska gälla motsvarande bestämmelser som
för slutbesiktning. I de fall exploatören inte fullgör de
arbeten som det åligger densamme att ombesörja enligt 8 §,
äger regionen utföra vad som brister, varvid exploatören
skall svara för åtgärdskostnaderna samt de merkostnader
som regionen härigenom åsamkas.
§12
Skyddsåtgärder

Exploatören har att förhålla sig till och följa nedanstående
regler, riktlinjer o dyl vid genomförandet etableringen av
berörd tankstationSkvddsavstånd
Skyddsavstånd och lokaliseringen av tankstationen ska följa
regelverket enligt dokument MSB, "Hantering av brandfarliga gaser och vätskor på bensinstationer" (Räddningsverket maj 2008) och "Tanksatationer för metangasdrivna
fordon. Vägledning vid transportprövning" MSB (myndigheten för samhällsskydd och beredskap, juli 201 1)
Buller och trafik
Naturvårdsverkets "Riktlinjer för externt industribuller"
gäller för buller vid den här typen av verksamhet. De av
riksdagen antagna riktlinjerna (proposition 1996/97:53) för
trafikbuller ska tillämpas.
Förorening av mark
Särskilda skyddsåtgärder ska vidtas för att minska risken för
föroreningar i mark- och grundvatten från verksamheten
eftersom området ligger inom det yttre vattenskyddsområdet.
Följande skyddsåtgärder ska vidtas:
- täta (t ex asfalterade) ytor vid spill- och tanknings-/påfyllningszoner
- oljeavskiljareav dagvatten från spill- och tanknings-/påfyllningszoner
- centralpåfyllning av bensin/diesel
- dubbelt skydd e likn. för cisterner och alla ledningar där

Exploateringsavtal Gotland Lärbro Prästgården 1:7 m fl
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flytande bränsle/olja finns

§13
Ersättningar
och tillstånd

Bruknings- och anslutningsavgifter för VA utgår i enlighet
med gällande VA-taxa för Region Gotland. Exploatören ska
även svara för eventuella merkostnader som kan uppkomma
för Regionen i samband med reglering av pågående arrende
för de delar som Exploatören avser att köpa från Regionen.
Alla för genomförandet av exploateringen nödvändiga tillstånd,
vad det än må vara, exempelvis bygglov o dyl ansöks och
bekostas av exploatören.
Noteras ska att anmälningspplikt gäller för anläggning där den
årliga förbrukningen är:
- mer än l 000 kbm flytande motorbränsle eller
- mer än l miljon normalkubikmeter avsedd som motorbränsle

§14
Säkerhet

För rätta fullgörandet av sina åtaganden enligt detta avtal skall
Exploatören senast i samband med regionstyrelsen godkännande
av berörd detaljplan och detta avtal ställa säkerhet för anläggningskostnader. Säkerheten ska ställas till regionen i form av en
bankgaranti till ett värde av 50 000 kronor såsom säkerhet för
bl a anslutningskostnader för VA.
Av denna säkerhet skall Regionen, i den utsträckning genomförandet sker enligt detta avtal och regionen godkänner detsamma, återlämna säkerhet i den utsträckning som enligt
regionens bedömande är betryggande för rätta fullgörandet av
återstående skyldigheter.

§15
Garanterad
byggrätt

Enligt plan- och bygglagen (PBL) har exploatören tillika
fastighetsägaren en garanterad byggrätt under genomförandetiden i enlighet med detaljplanen. Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla men fastighetsägaren har ingen garanterad rätt att erhålla bygg-, rivningseller marklov. Regionen kan, i enlighet med PBL, efter
genomförandetidens utgång ändra eller upphäva detaljplanen
utan att fastighetsägaren får någon ersättning. Med anledning
av att exploateringsavtalet är kopplat till ifrågavarande
lagakraft vunna detaljplan upphör avtalet att gälla i de delar
som omfattas av en ändring eller ett upphävande. Ersättning
utgår då inte i sådana fall för t ex utebliven byggrätt eller
projekteringskostnader o dyl eller i övrigt nedlagda
kostnader för de delar som då ännu inte har exploaterats.

§16
Genomförande, Exploatören ska senast under 2015 påbörja byggnationen
och anläggandet av tankstationen med tillfarter m m.
tidplan, VAExploatören ska senast den 31 december 2014 redovisa en
anslutning
genomförandeplan/tidplan för arbetenas bedrivande för
iordningställandet av tankstationen.

Exploateringsavtal Gotland Lärbro Prästgården 1:7 m fl
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Exploatören avropar upprättande av förbindelsepunkt för
eventuell VA-anslutning senast tre månader före önskad
anslutning.
§17
Överlåtelse

Detta avtal får av exploatören inte överlåtas på annan utan
Regionens godkännande. Om så ändå sker har regionen rätt
att av Exploatören utkräva de merkostnader som regionen
åsamkas vid ett genomförande av detaljplanen. Vid godkännande av överlåtelse förbinder sig Exploatören att klargöra innehållet i avtalet och det ansvar som den som övertar
avtalet ikläder sig. Om så inte sker har Regionen på samma
sätt som ovan rätt att av exploatören utkräva de merkostnader som Regionen åsamkas vid ett genomförande av
detaljplanen.

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var
sitt.
Alva den

/

2014

För Biogas Gotland AB

IS
Visby den2V'|20H

För Region Gotland

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/119
31 januari 2017

Åsa Linder

Regionstyrelsen

Friköp av tomträtten Gotland Visby Borret 1
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar
- att godkänna upprättat förslag till köpekontrakt med Lars Daniel Björk
angående friköp av tomträtten Gotland Visby Borret 1 till ett pris av
1 392 650 kronor motsvarande 175 kr/kvm tomtarea.

Sammanfattning

Teknikförvaltningen har framlagt förslag till köpekontrakt med Lars Daniel Björk om
friköp av tomträtten Gotland Visby Borret 1 (se bilaga). Fastigheten har en area av
7 958 kvm och den årliga tomträttsavgälden är 23 874 kronor t.o.m. 2016-12-31. I
regionens riktlinjer anges värdet av mark som nyttjas för industriändamål vara 175
kr/kvm tomtarea. Förvaltning och tomträttshavare har enats om ett friköpspris i nivå
med riktlinjerna. Köpekontraktet undertecknades av Lars Daniel Björk den 5
december 2016.
Parallellt med diskussioner om friköp av tomträtten har pågått en avgäldsförhandling
mellan regionen och tomträttshavaren. Då parterna inte kunde enas gick ärendet
vidare till Mark- och miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt. Den 12 december 2016
fastställer Mark- och miljödomstolen den årliga tomträttsavgälden till 45 260 kr som i
sin tur grundar sig på ett markvärde motsvarande 220 kr/kvm.
Teknikförvaltningen har rådgjort med Regionstyrelseförvaltningen kring ärendet då
friköpspriset understiger det markvärde som fastställts i Mark- och miljödomstolen.
Regionstyrelseförvaltningen anser att förslag till köpekontrakt skall ligga fast då
erbjudandet tillställts och undertecknats av tomträttshavaren innan dom fastställts.
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Tjänsteskrivelse
RS 2017/119

Bedömning

Tekniska Nämnden har i beslut 2017-01-25 § 13 godkänt upprättat förslag till
köpekontrakt med Lars Daniel Björk angående friköp av tomträtten till Gotland
Visby Borret 1 till ett pris av 1 392 650 kronor motsvarande 175 kr/kvm..
Regionstyrelseförvaltningen har inget att erinra mot Tekniska Nämndens beslut.

Beslutsunderlag

Bilaga 1

Undertecknat köpekontrakt

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall

Regiondirektör

Skickas till
TKF, Mark och stadsmiljö
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Protokoll

Tekniska nämnden 2017-01-25

TN § 13

Friköp av tomträtten Gotland Visby Borret 1
AU § 5
TN 2015/237

Följande handlingar föreligger inför nämndsammanträdet:
- Tjänsteskrivelse 2016-12-06
- Köpekontrakt signerat av köparen 2016-12-05
- Karta över området

Tekniska nämndens beslut
•

Tekniska nämnden föreslår att Regionstyrelsen godkänner upprättat förslag till
köpekontrakt med Lars Daniel Björk angående friköp av tomträtten Gotland Visby
Borret 1 till ett pris av 1 392 650 kronor.

Bakgrund

Teknikförvaltningen har framlagt förslag till köpekontrakt med Lars Daniel Björk om
friköp av tomträtten Gotland Visby Borret 1. Fastigheten har en area av 7 958 kvm och
den årliga tomträttsavgälden är 23 874 kronor och gäller t.o.m. 2016-12-31. I regionens
riktlinjer anges värdet av mark som nyttjas för industriändamål vara 175 kr/kvm.
Förvaltning och tomträttshavare har enats om ett friköpspris i nivå med riktlinjerna.
Bedömning

Med anledning av att tomträttshavaren önskar friköpa tomträtten och förvaltningen inte
ser några hinder för detta föreslås att försäljning sker enligt köpekontrakt.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Tekniska nämnden föreslår att Regionstyrelsen godkänner upprättat förslag till
köpekontrakt med Lars Daniel Björk angående friköp av tomträtten Gotland Visby
Borret 1 till ett pris av 1 392 650 kronor.

Expedieras:
Regionstyrelsen
Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Regionstyrelsen

Årsrapport 2016 - ledningskontoret
Viktigare händelser under året
Arbetet på ledningskontoret har under året bland annat präglats av det kärva
ekonomiska läget med sparkrav, beting kommande år samt bildandet av den
nya förvaltningen där ledningskontoret tillsammans med serviceförvaltningen
går ihop och bildar regionstyrelseförvaltningen från och med 2017. Detta
arbete har varit en av många uppgifter som den, från och med 1 januari,
tillträdande regiondirektören Peter Lindvall haft att hantera under året.
Stor bredd på aktiviteter och projekt
Kontoret bedriver inom flera olika områden åtskilliga uppdrag, aktiviteter och
projekt. Nedan redovisas ett urval av vad som varit aktuellt under 2016.
Bildandet av ny förvaltning - regionstyrelseförvaltningen
Nytt styrkort/styrmodell för koncernen
Förändring i finansieringsmodell m a a ny förvaltning
Jämställdhetsplan
Nytt företagshälsovårdsavtal
Kompetensförsörjning
Digitalisering
Bredbandsutbyggnad
Utveckling av digital nämndsadministration
Juridisk konsultation till förvaltningar och nämnder
Utveckling av regional samverkan och stödstruktur
Analys och handlingsplan psykisk hälsa
Organisations- och utvecklingsarbete i koncernen
Utveckling av Almedalsveckans organisation och bemanning
Tillväxtprogram 2016-2020
Näringslivspaket Hållbara Gotland
Regional mat- och livsmedelsstrategi
Utveckling av kryssningsdestination 2018
Miljöprogram
Vattenförsörjning
Fördjupade översiktsplaner
Exploateringsplan

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress 621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon 0498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803
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Bostadsförsörjning
Asyl- och flyktingmottagande
Självmordsförebyggandeprogram
Jämställdhetsintegrering
Måluppfyllelse
Ekonomi
Den totala bilden ger att ekonomimålet får anses vara uppfyllt. Detta bland
annat mot bakgrund av det uppvisade överskottet på +14,6 mnkr mot budget.
Huvuddelen av överskottet, cirka 11,0 mnkr hänförs till övergripande
koncernanslag. Några anslag som kan nämnas är anslagen för näringsliv +3,2
mnkr, stimulans biogas +0,3 mnkr, utbildning/personalförsörjning +0,8 mnkr,
fackliga företrädare +1,0 mnkr, IT-utveckling +1,9 mnkr, överföring av
resultat från serviceförvaltningen +1,9 mnkr och partistöd +0,5 mnkr.
Resultatnivån för dessa anslag förklaras i huvudsak av det beslutade
resultatkravet som innebar att ”skruva åt” de koncernövergripande anslagen.
Vidare så blev kapitaltillskottet för täckande av redovisningsmässig förlust till
Wisby Strand och Congress uppbokat med 1,8 mnkr mot prognostiserade och
i budget avsatta 3,0 mnkr.
Övriga cirka 3,6 mnkr, hänförs till den kontorsspecifika verksamheten och
handlar i huvudsak om personalrelaterade orsaker såsom vakanta tjänster,
tjänstledigheter, sjukskrivningar och i övrigt till återhållsamhet utifrån gällande
resultatkrav som ålagts kontoret.
Medarbetare/ledare
Under 2016 har ingen regiongemensam medarbetarenkät genomförts. Däremot
genomfördes en psykosocial skyddsrond där respektive enhet kom att
diskutera frågor kring arbetsmiljö, arbetsbelastning och samarbete. Utifrån
2015 års enkät, där det sammanvägda resultatet för kontoret uppgick till 3,97
(målnivå 4,0), har bland annat förvaltningsledningen genomgått en utbildning i
konflikthantering. I övrigt har medarbetare och ledare haft fokus på och varit
engagerade i bildandet av den nya förvaltningen. Uppfattningen är att det finns
en positiv förväntan på förändringen, samtidigt som det också finns en viss
oro.
Kvalitet
Någon synpunktsinhämtning från regionstyrelsen kring kontorets arbete har
inte gjorts detta år. Vid inhämtningen av synpunkter år 2015 låg resultatet
under satt målnivå, det sammantagna resultatet var 6,7 år 2015 och 6,8 år 2014.
Ett förbättringsarbete under 2016 har varit att övergå från pappers- till digital
hantering av handlingar till regionstyrelsen. Utvecklingen av att säkra rutiner
och arbetsbeskrivningar härtill har att intensifieras.
Utmaningen att utveckla koncernstyrningen kvarstår. En faktor i detta är det
nya styrkortet och den nya styrmodellen som beslutades i juni. En av
grundstenarna i modellen är verksamhetsplaner som alla förvaltningar ska göra.
Tanken är att dessa ska knyta ihop regionfullmäktiges mål och inriktning med
arbetet ute i verksamheten.

Årsrapport 2016 – Ledningskontoret (februari 2017)
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Utveckling på sikt
Den nya förvaltningen – regionstyrelseförvaltningen, ska ha tydligt fokus på
styrning, stöd och service för att öka och stärka koncernstyrningen och
koncernsamordningen. Utmaningen är att detta ska ske samtidigt som stora
utbudsminskningar föreligger på administration och internservice.
När vi nu ser utfallet för 2016 för hela regionen så finns det goda
förutsättningar att fortsätta vårt viktiga arbete med att säkerställa god service
och hög tillgänglighet till alla gotlänningar, besökare och näringsliv.
Vi kommer att behöva kraftsamla även fortsatt kring regional utveckling,
tillväxtfrågor, vattenfrågor, digitalisering, välfärdsfrågor, asyl och integration
för att nämna några.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör

Årsrapport 2016 – Ledningskontoret (februari 2017)
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Resultaträkning, tkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Netto

Budget 2016
8 392
-217 627
-209 235

Utfall 2016
21 641
-216 307
-194 666

Avvikelse*
13 249
1 320
+14 569

-3 009
-552

-3 016
-545

-7
7

212 796
0

212 796
+14 569

0
+14 569

Avskrivningar
Internränta
Tillskott av skattemedel
Årets resultat

*De relativt stora bruttoavvikelserna mellan budget och utfall förklaras i huvudsak av vissa
interna kostnadsfördelningar, samt att vissa större projekt med extern finansiering inte
budgeterats.

Ekonomi
Mål, framgångsfaktorer, målnivå och uppfyllelse mm för
ekonomiperspektivet i kontorets styrkort
Mål:
• Ekonomin är uthållig och i balans ur ett generationsperspektiv
Framgångsfaktorer:

1.
2.
3.

Säkra och möjliggöra att koncernstyrkortet följs och målen uppnås
Ha en budget i och bokslut i balans
Ha en buffert motsvarande 0,5% av budgetram

Målnivå:

1.
2.
2.
3.

Aktiviteter genomförda i rätt tid
En realistisk budget är integrerad i ekonomisystemet senast sista januari resp. budgetår
Årets resultat ≥ 0
Buffert uppgående till 0,5 procent av budgetramen finns

Mätningar för att visa måluppfyllelse:
1.
2.
3

Avstämning av VPs aktiviteter
Uppföljning av avvikelser
Avstämning årligen

Uppfyllelse:
Målet anses vara uppfyllt bl a mot bakgrund av överskottet på +14,6 mnkr
mot budget.
Vid en genomgång av de upptagna aktiviteterna i verksamhetsplanen
konstaterades att de flesta är genomförda alternativt påbörjade (uppföljning
av prioriterade aktiviteter i verksamhetsplan redovisas i separat bilaga).
Betalningsstatistiken för 2015 ligger något sämre i jämförelse med 2015,
92,4% (mål 95%). Arbetet har att fortsätta bland annat med att få till en
förbättring under sommarperioden.
Totalt +14,6 mnkr mot budget
En stor del av överskottet, cirka 11 mnkr (ca 75 procent) hänförs till
övergripande koncernanslag. Övriga cirka 3,5 mnkr (ca 25 procent) hänförs till
den kontorsspecifika verksamheten och handlar i huvudsak om
personalrelaterade orsaker såsom vakanta tjänster, tjänstledigheter,
Årsrapport 2016 – Ledningskontoret (februari 2017)
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sjukskrivningar och i övrigt även en återhållsamhet utifrån gällande
ekonomiska läge med resultatkrav.
I nedanstående tabell redovisas budgetavvikelse för vissa anslag.
Anslag
Övergripande anslag
Näringsliv
Stimulans biogas
Utbildning/personalförsörjning
Fackliga företrädare
Företagshälsovård
Partistöd
IT-utveckling
Överföring resultat från serviceförv

(+3,2)
(+0,3)
(+0,8)
(+1,0)
(+1,4)
(+0,5)
(+1,9)
(+1,9)

Kontorsspecifika anslag
TOTALT (mnkr)

Avvikelse
+11,0

+3,6
+14,6

Resultat per enhet

I nedanstående tabell redovisas budgetavvikelse för respektive enhet inkl dess
underliggande anslag.
Enhet
Ledning och kommunikation
HR
Kansli
Ekonomi, kvalitet och styrning
Adm utveckling, säkerhet o beredskap
Näringsliv
Samhällsbyggnad
Folkhälsa och välfärd
TOTALT (mnkr)

Avvikelse
+7,2
+3,8
+0,5
-0,2
+2,4
+0,3
0
+0,6
+14,6

Kommentarer kring enheternas avvikelser framgår under resp enhetsrapport
som följer senare i dokumentet.

Nettokostnadsutveckling
Kontorets nettokostnad ligger på 198 mnkr. Föregående års motsvarande nivå
var 200 mnkr. Personalkostnaderna, rensade för fackliga företrädare och
kompetensutveckling kommunal ligger på ca 39,5 mnkr på årsbasis. Detta
överensstämmer med de förändringar som skett under året i personalstaten
och den löneutveckling som varit.

Resultatkrav och prognoser
I samband med månadsuppföljningen efter februari beslutade regionstyrelsen
om resultatkrav om totalt 40 mnkr. Kontoret del av detta sattes till 6,0 mnkr.
Ledningsgruppen tog fram en handlingsplan för detta innehållande bland annat
att ”skruva åt” ett antal koncernövergripande anslag. Enheterna uppmanades
att hålla i budgeten både utifrån resultatkravet innevarande år och utifrån de
beslutade sparkrav som ligger de kommande tre åren.
Utifrån bokslutet för de koncernövergripande anslagen och enheternas resultat
så har effekt uppnåtts.
Årsrapport 2016 – Ledningskontoret (februari 2017)
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Utifrån kontorets sista prognos (efter november) som uppgick till ca +10,5 har
resultatet förbättrats med närmare 4,0 mnkr. Huvudförklaringen till detta är
resultatöverföringen från serviceförvaltningen med närmare 2,0 mnkr samt att
kapitaltillskottet för täckande av redovisningsmässig förlust till Wisby strand
och congress uppbokats med 1,8 mnkr mot prognostiserade 3,0 mnkr, det vill
säga 1,2 mnkr lägre.

Investeringar
Investeringsvolymen uppgår till 0,3 mnkr att jämföras med budgeten som uppgick till 19,2 mnkr. Den stora skillnaden hänförs i huvudsak till förskjutningar
beträffande IT-projekt och en post i exploateringsbudgeten. Den kommande
planeringen kring främst IT-investeringar kommer till uttryck i samband med
kompletteringsbudgeten för 2017 där en del av kvarvarande medel kommer
föreslås ingå i 2017 års investeringsbudget. Exploateringsbudgetposten för
Skenet och Ljuset, 8,0 mnkr, kommer att tas upp i kompletteringsbudgeten.
Under året har 9,1 mnkr flyttats från kontorets investeringsbudget till
serviceförvaltningen och andra nämnder (BUN, TN, HSF). Detta för att täcka
beslutade/bokförda utgifter för IT-investeringar där de hanteras och där
kapitalkostnaderna bör redovisas.
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Medarbetare och ledare
Mål, framgångsfaktorer, målnivå och uppfyllelse mm för
medarbetar/ledarperspektivet i kontorets styrkort
Mål:
•

Medarbetare/ledare trivs, är engagerade, tar ansvar och utvecklas för att möta framtidens
utmaningar

Framgångsfaktorer:

1.
2.
3.

Säkra och möjliggöra att koncernstyrkortet följs och målen uppnås
Ha rätt kompetens, med rätt förutsättningar
Coachande ledare som skapar förutsättningar för verksamhetsutveckling, god kvalitet,
effektivitet och arbetsglädje

Målnivå:

1.
2.
3.

Aktiviteter genomförda i rätt tid
Målnivå minst i enlighet med regionmålet
Målnivå minst i enlighet med regionmålet

Mätningar för att visa måluppfyllelse:
1.
2.
3.

Avstämning av VPs aktiviteter
Medarbetarupplevelse (medarbetarenkät)
Medarbetarupplevelse (medarbetarenkät)

Uppfyllelse:
Ingen gemensam medarbetaruppföljning genomfördes 2016. Istället
genomfördes en psykosocial skyddsrond där enheterna kom att diskutera
frågor kring arbetsmiljö, arbetsbelastning och samarbete.
Vid genomgång, av aktiviteterna som är kopplade till styrkortet kan
konstaterades att flera av aktiviteterna är avslutade alternativt aktualiserade
(uppföljning av prioriterade aktiviteter i verksamhetsplan 2016 redovisas i
separat bilaga).

Medarbetare och ledare i korthet
Antalet medarbetare uppgår till 51
Kontoret hade vid årsskiftet 51 medarbetare varav 47 tillsvidare anställda och
fyra visstidsanställda. Antalet kvinnor 25 och män 26. Omräknat till
årsarbetare, 50,8. Den faktiskt arbetade tiden ligger i spannet 79 000-81 000
timmar.
Ett lågt sjuktal
Kontorets sjuktal har under de senaste åren legat kring 1-4 procent, med en
topp 2013 på 3,2. I år ligger sjuktalet på 2,1 procent.
Hög medelålder
Andelen anställda över 60 år uppgår till ca 25 procent. Detta innebär en period
med stora omställningar i personalstaten framöver.
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Systematiskt arbetsmiljöarbete
Det systematiska arbetsmiljöarbete och samverkansavtalet följdes upp under
hösten. I stort visar uppföljningen att det systematiska arbetsmiljöarbetet
fungerar tillfredställande. Det finns områden att förbättra såsom att formulera
mål för arbetsmiljöarbetet och att genomföra riskbedömningar.
Samverkansgruppen har inte fungerat fullt ut under året då det bland annat
varit svårt att få till den fackliga representationen från kontoret. Under årets
sista månader har samverkan skett i en gemensam samverkansgrupp för både
serviceförvaltningen och ledningskontoret utifrån den kommande
sammanslagningen av förvaltningarna. En samverkansutbildning som
planerades för chefer och fackliga företrädare i november sköts upp till senare
bland annat mot bakgrund av sammanslagningen och att förändringar kommer
att ske i chefsleden i den nya förvaltningen.
Resultatkrav – vakanshållna tjänster
Utifrån att bl a ett antal tjänster varit vakanthållna med anledning av
resultatkravet och den kommande organisationsförändringen så har trycket på
medarbetarna varit högt. Samtidigt har resultatkravet i sig inneburit minskad
aktivitet och utveckling.
Nyckeltal – medarbetare och ledare
Antal anställda
Varav män
Varav kvinnor
Varav tillsv anst
Sjuktal
Medelålder

Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut
2012
2013
2014
2015
2016
48
50
50
52
51
22
23
23
25
26
26
27
27
27
25
46
49
49
48
47
1,3
3,2
1,6
1,5
2,1
52,2
52,7
53
-
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Brukare/kund
Mål, framgångsfaktorer, målnivå och uppfyllelse mm för
brukar-/kundperspektivet i kontorets styrkort
Mål:
•

Brukarna/kunderna upplever att de får tjänster av god kvalitet, är informerade, delaktiga
och respektfullt bemötta

Framgångsfaktorer:

1.
2.
3.
4.

Säkra och möjliggöra att koncernstyrkortet följs och att målen uppnås
Leverera beslutsunderlag av hög kvalitet i rätt tid
Ha rätt kompetens tillgänglig
Skapa förtroende för LKs hantering av uppdrag

Målnivå:
1.
2.
3.
4.

Aktiviteter genomförda i rätt tid
Beslutsunderlag upplevs vara korrekta, begripliga och levererade i överenskommen tid (7,5
av 10)
Kompetensen upplevs professionell och tillgänglig (7,5 av 10)
Uppdrag upplevs hanterade på ett förtroendefullt sätt (7,5 av 10)

Mätningar för att visa måluppfyllelse:
1.
2.
3.
4.

Avstämning av VPs aktiviteter
Kundundersökning/RS/FC
Kundundersökning/RS/FC
Kundundersökningar ARUs kunder/RS/FC

Uppfyllelse
Någon synpunktsinhämtning från regionstyrelsen har inte gjorts detta år. Vid
inhämtningen av synpunkter år 2015 låg resultatet under satt målnivå, det
sammantagna resultatet var 6,7 år 2015 och 6,8 år 2014.
Ett förbättringsarbete under 2016 har varit att övergå från pappers- till
digitalhantering av handlingar till regionstyrelsen. Utvecklingen av att säkra
rutiner och arbetsbeskrivningar härtill har att intensifieras.
En uppföljning av prioriterade aktiviteter i verksamhetsplan 2016 kopplade till
styrkortet för brukar/kund redovisas i bilaga.
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Process
Mål, framgångsfaktorer, målnivå och uppfyllelse mm för
processperspektivet i kontorets styrkort
Mål:
•

Processer ger resultat av god kvalitet till kostnader i nivå med jämförbara kommuner och
landsting

Framgångsfaktorer:
1.
2.

Säkra och möjliggöra att koncernstyrkort följs och målen uppnås
Ha fungerande styrprocess och rutiner på ledningskontoret

Målnivå:
1.
2.

Aktiviteter genomförda i rätt tid
Upplevelse av att styrprocess och rutiner fungerar

Mätningar för att visa måluppfyllelse:
1.
2.

Avstämning av VPs aktiviteter
Medarbetarupplevelse, ”internkontroll”

Uppfyllelse:
Kontoret når inte ända fram. Det kan dock konstateras att huvuddelen av de
prioriterade aktiviteterna i verksamhetsplan 2016 är påbörjade och i flera fall
också genomförda (redovisas i bilaga).
Beslut om det nya styrkortet och den nya styrmodellen togs i juni. Indikatorer
är framtagna och rapporterade till de förtroendevalda. En av grundstenarna i
modellen är verksamhetsplaner. Den nya förvaltningens kommande
verksamhetsplan är under utarbetande.
Den nya förvaltningen ska ha fokus på styrning, stöd och service för att öka
koncernstyrningen inom framförallt de koncernövergripande processerna.
Arbetssätt och kultur är något som det kommer att arbetas vidare med.
Arbetet med att sätta struktur för den interna kontrollen har tagit ytterligare ett
steg i rätt riktning. Modellen har nu satt sig. I bilaga redovisas en rapport uppföljning av intern kontrollplan 2016, dvs kring de kontroller som
genomförts under 2016. Intern kontrollplan för 2017 är framtagen för beslut i
regionstyrelsen.
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Samhällsutveckling
Mål, delmål 2011-2015, framgångsfaktorer och
uppfyllelse m m för samhällsutvecklingsperspektivet i
kontorets styrkort
Mål:
•

Gotland utvecklas i linje med visionsmålen och har ett starkt varumärke

Delmål för 2011-2015:
•
•
•
•
•

Minst 59 000 bor på Gotland
Gotlänningarnas välstånd ligger i nivå med rikets genomsnitt
Gotland är den naturliga mötesplatsen i Östersjöregionen
Självskattad hälsa och psykiskt välbefinnande ligger över riksgenomsnittet
Miljö- och klimatarbete på Gotland rankas topp tio i landet

Framgångsfaktorer:
1. Stärka medborgarnas möjlighet till dialog och inflytande
2. Främja hälsa och förebygga ohälsa och sjukdomar
3. Främja hållbar tillväxt och sysselsättning med särskilda satsningar på kvinnor och ungdomar. Satsa på kultur och idrott som viktiga utvecklingsfaktorer.
4. Öka takten för att ställa om till förnybar energi och effektivisera energianvändning. Säkerställa tillgång till och kvalitet på grund- och ytvatten.
5. Stödja både lokala utvecklingsinitiativ och utveckling genom
internationalisering.
6. Säkra god planering av bostadsförsörjning utifrån olika gruppers behov.
7. Främja trygghet och säkerhet
8. Höja utbildningsnivån för att möta näringslivets och offentliga sektorns
kompetensbehov. Verka för ett utökat utbud av eftergymnasial utbildning.
9. Stärka varumärket för att bo och leva på Gotland och aktivt använda
etableringsstöd för att öka nyinflyttning.
10. Bredda besökssäsongen så att den omfattar hela året.
Uppfyllelse:
Flertalet av de prioriterade aktiviteterna i kontorets verksamhetsplan 2016 är
kopplade till styrkortets framgångsfaktorer i samhällsperspektivet. Vid en
granskning av dessa aktiviteter, som syftar till att möjliggöra att målen kan
uppnås, kan det konstateras att flera har genomförts alternativt påbörjats (se
bilaga).
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Verksamhet (rapporter från enheterna)
Rapport från - Ekonomi, kvalitet och styrning
Enhetschef: Åsa Högberg

Årets resultat
(Mnkr)
Intäkter
Kostnader
Netto
Budgetavvikelse

2016
0
-30,8
-30,8
-0,2

Enhetens resultat är negativt med -0,2 mnkr. Orsaken till detta är en
försäkringskostnad som ligger på ett ansvar inom enheten. 2015 var kostnaden
ca 0,7 mnkr och budgeten upptagen till ca 0,7 mnkr. I år är budgeten
densamma men kostnaden har ökat till ca 1,0 mnkr. Tyvärr har den ökade
kostnaden inte kunnat täckas med andra överskott, även om själva
verksamheten, ansvar 6070, har ett positivt resultat med 0,2 mnkr.

Måluppfyllelse
Målen för enheten är samma som hela regionen och övriga enheter på kontoret
och framgångsfaktorer har tagits fram för perspektiven kund/brukare,
medarbetare/ledare, ekonomi, processer samt samhällsutveckling.
Ekonomimålet har uppnåtts för enheten. Inom
samhällsutvecklingsperspektivet har enheten under året bland annat ingått i
kryssningskajsprojektet och projekt kring bryggeri i hamnen. Enheten har
också varit delaktig i uppdraget kring hälso- och sjukvårdens ekonomi. Inom
processperspektivet har enheten deltagit i Kommuners kvalitet i korthet,
tillsammans med resten av ledningskontoret tagit fram nytt styrkort för beslut i
regionfullmäktige i juni, ansvarat för Förnyelsepriset mm.

Viktigare händelser under året
Arbetet i enheten omfattar ekonomi-, kvalitets- och styrningsfrågor.
Enhetens arbete är till stor del styrt av de aktiviteter som ingår i styrprocessen.
Vi ansvarar tillsammans med andra på kontoret för att planera budgetprocessen i form av dialogmöten, budgetberedning vår och höst, omvärldsdag, budgetkvitteringar mm.
Arbetet med strategisk plan och budget har genomförts inom tidsramarna även
om förändringen av finansieringsmodell av serviceförvaltningens tjänster
gjorde att sista beslutet om rambudget per nämnd beslutades i
regionfullmäktige i december.
Enheten är även ansvarig för uppföljningsprocessen och arbetar ständigt med
att utveckla och förbättra uppföljningsmodellerna och årsredovisningsdokumentet. Under året har återkopplingsmöten med
förvaltningarnas ledningsgrupper genomförts.
Enheten har handlagt ett stort antal ärenden, yttranden, motioner, remisser och
ekonomienkäter under året. Vi har också, i samarbete med andra
enheter/förvaltningar, hållit utbildningar och tagit emot studiebesök. Enheten
är ansvarig för det interna ekonomichefsnätverket, strategiska
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upphandlingsrådet och kvalitetsnätverket. Enheten deltar i alla processgrupper
på ledningskontoret. Vi leder gruppen för koncernstyrningsprocessen.
Under året har en medarbetare tillsvidareanställts. Den del av enheten som är
koncernansvarig för kvalitets- och verksamhetsutvecklingsprocessen har varit
vakant under året.
Arbetet utifrån det kärva ekonomiska läget har varit intensivt.
Budgetberedningen i maj var slutkulmen på krisgruppsarbetet. Arbetet har nu
gått in i en genomförandefas där nämnderna är ansvariga.

Utveckling på sikt
Med anledning av beslutet om att slå ihop ledningskontoret och
serviceförvaltningen till en förvaltning uppgår nu enheten in i den nya
avdelningen Ekonomi. Uppdraget utökas från att ansvara för styrningsfrågorna
inom området till att även inkludera stöd och service inom ekonomi och
upphandling. Kvalitetsuppdraget är överlämnat till avdelningen för Kvalitet
och digitalisering. Styrningsuppdraget ligger dock kvar i den nya avdelningen.
Rapport från - HR
Enhetschef: Lotta Israelsson

Årets resultat
(Mnkr)
Intäkter
Kostnader
Netto
Budgetavvikelse

2016
-0,6
-31,4
-32,0
+3,8

Överskottet hänförs i huvudsak till anslagen för fackliga företrädare och
företagshälsovård. Antalet som fått jubileumsgåvor har minskat jämfört med
föregående år, bemanningen inom enheten samt ett antal uppdrag som ej har
genomförts har också påverkat resultatet.

Viktigare händelser under året
Systemstöd HR
Problem som uppstått i samband med implementering av HR+ kvarstår så
även en del brister i statistiken. Utvecklingsarbeten för att åtgärda detta har
påbörjats och fortsätter under 2017.
Jämställdhet
Jämställdhetsplan
Den regiongemensamma jämställdhetsplanen fastställdes under året. Under
året har det utarbetats en riktlinje mot kränkande särbehandling som var en av
aktiviteter i jämställdhetsplanen.
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Arbetsmiljö
Medarbetarenkät
Under 2016 har ingen regiongemensam medarbetarenkät genomförts. I stället
har ett diskussionsunderlag tagits fram som tillsammans med föregående
medarbetsenkäts handlingsplan utgör årets psykosociala skyddsrond.
Företagshälsovård
Ett nytt företagshälsovårdsavtal har upphandlats under året.
Sjuktal
Ett arbete för att kartlägga och identifiera orsaker till höga sjuktal inom två
förvaltningar har genomförts under året. Regionen har även lämnat in en
ansökan till Socialfonden för att kunna arbeta vidare med sjuktalet inom hela
organisationen.
Bisyssla
Policy och riktlinjer för bisyssla har reviderats.
Ledarutveckling
Ledarutveckling är under ständig omprövning och utveckling. Ett nytt
introduktionsprogram; chefsskolan, startades under våren 2015 och ytterligare
en omgång påbörjades under hösten. Tanken är att stärka förutsättningarna
för ledarrollen genom att ge möjligheter till fördjupade insikter om regionen
som helhet och samtidigt stärka samspelet/nätverkandet mellan chefer.
Programmet genomförs i sammanhållen grupp.
En ledarutvecklingsgrupp med representanter från koncernledningsgruppen
har bildats under året för att ännu mer lyfta ledarskapsfrågorna i organisationen
samt vikten av att bedriva ett gott ledarskap.
Lönebildning
Löneöversynsprocessen har i år varit utdragen och var helt klar först i
november. Inga särskilda jämställdhetssatsningar har kunnat göras detta år på
grund av det ekonomiska läget. Utrymmet för löneökningar har varit mycket
begränsade. Det totala utfallet i regionen landade på ca 2 procent.
Lönepolicy, riktlinjer för lönebildning och lönesättning samt mallar för
medarbetar- respektive lönesamtal har reviderats.
En handlingsplan för lönebildning inklusive jämställda löner har tagits fram för
åren 2017-2019.
Jobba hos oss idag och i framtiden
Region Gotland har rekryteringsbehov både på kort och lång sikt och insatser
för att säkra den framtida bemanningen genomförs kontinuerligt mot olika
målgrupper. Målgrupperna har i huvudsak varit ungdomar som är på väg att
välja inriktning på sina gymnasiestudier eller för att gå vidare antingen till arbete eller till högskolestudier. Region Gotland har under flera år, liksom under
2016, medverkat i Studie- och yrkesmässan inför gymnasievalet, Work-expo-16
och Framtidsmässan i Stockholm. Budskapet har varit det stora antal yrken
som finns i regionen, hur det är att arbeta inom regionen samt behovet av att
nyanställa medarbetare framöver.
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Övrigt
Avtal med ny försäkringsrådgivare för löneväxling mm har tecknats fr om
2016-07-01.

Utveckling på sikt
Med utgångspunkt i de utmaningar som Region Gotland står inför är säkrad
kompetensförsörjning den absolut viktigaste personalstrategiska frågan för
regionen framåt. Alla delar i det personalstrategiska arbetet skall stödja att
regionens verksamheter har den kompetens som krävs för att klara mål och
uppdrag idag och framåt. Att säkra kompetensförsörjningen innebär också att
säkra ledarförsörjningen. Ledningsstrukturer och ledningsgrupper är en viktig
del i detta arbete tillsammans med förändringsledning och ledarutveckling.
En framgångsfaktor kommer att vara att HR-arbetet är verksamhetsintegrerat
och utgör en naturlig del av ordinarie verksamhetsplanering och uppföljning.
Cheferna behöver vara tydliga ägare av det personalstrategiska arbetet men
med ett kvalificerat stöd från HR-funktionen. Ett arbete har påbörjats i
samband med sammanslagningen till den nya regionstyrelseförvalningen att få
ihop processerna kring styr, stöd och service på ett ännu bättre sätt för att
kunna ge rätt stöd till regionen i HR-frågor.
Rapport från – Administrativ utveckling, säkerhet och
beredskap
Enhetschef: Bo Magnusson

Årets resultat
(Mnkr)
Intäkter
Kostnader
Netto
Budgetavvikelse

2016
2,7
-63,9
-61,2
+2,4

Som följd av inriktning om yttersta återhållsamhet med hänsyn till regionens
ekonomiska läge har enheten varit restriktiv med aktiviteter som skulle driva
kostnader. Trots både förväntningar på, och verkliga, ökade insatser på vissa
områden har det ekonomiska överskottet blivit ca 2,4 mkr.
På personalkostnadssidan med sammantaget överskott på ca 0,4 mnkr är det
framförallt statsbidrag för bredbandskoordinator som överstigit budget.

Viktigare händelser under året
Kompetensutveckling
På grund av besparingen så har kompetensutvecklingen handlat om egen
omvärldsbevakning, webbinfo inom ansvarsområdet och utbyte av
erfarenheter via deltagande i olika nationella nätverk (SKL, MSB etc).
Bredbandskoordinatorn har under året deltagit i PTS/Bredbands Forums
särskilda utbildning för nationella bredbandskoordinatorer.
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Digitalisering
Under året har arbetsinsatser för ökad användning av e-tjänster för boende,
besökare och företag bedrivits i två samverkande spår. För det första har eplattformsprojektet startat. Projektet är i full gång, fyra delprojekt är
genomförda och projektet planeras vara avslutat och överlämnat till förvaltning
i oktober 2017. Det syftar till att upphandla en ny e-plattform som ska
möjliggöra bättre tjänster till våra kunder till lägre kostnad för regionen. Vidare
ska projektet utreda lämplig organisation som kan vara motor i utvecklingen av
nya tjänster. För det andra har en molntjänst för e-bygglov upphandlats. Denna
ska driftsättas redan i februari 2017, med syftet att effektivisera processen
vilket även det kan korta köerna och minska kostnaderna för regionen. Detta
projekt kan även nyttjas som en pilot för det större e-plattformsprojektet.
Regional Digital Agenda för Gotlands län
Arbetet med genomförandet av Gotlands RDA har gått vidare så väl inom
Region Gotland liksom i samhället i övrigt.
Av de ursprungliga 76 delprojekten i Gotlands Regionala Digitala Agenda hade
21 genomförts i november 2016 – många av dem inom e-tjänster, GISområdet, skolan samt bredbandsområdet och inom e-hälsa.
Dokumenthantering
En lösning för gemensam digital nämndhantering installerades under 2015 för
skarpt drifttagande 2016. Tidigare har enstaka nämnder på egen hand arbetat
med olika metoder. Lösningen utgör en modul till befintligt diariesystem och
innebär modernt, i stort sett, papperslöst arbetssätt, för både handläggare och
politiker i nämnderna. Övrig utveckling, även ytterst angeläget arbete med earkiv, inom området dokumenthantering (W3D3)har fått anstå.
Säkerhet
Informationssäkerhet
Det treåriga projektet att ta fram en modell för vårt framtida
informationssäkerhetsarbete är nu avslutat. Vi har nu en modell som praktiskt
testats och fungerar för Region Gotland. Nu börjar arbetet med att
implementera modellen i våra verksamheter fullt ut.
Kris-/katastrofberedskap och Trygghet
TiB (tjänsteman i beredskap)
TiB har under året engagerats och/eller larmats vid några allvarliga händelser
som påverkat Region Gotlands verksamheter i olika omfattning.
Vid behov har TiB aktiverat berörda förvaltningar utifrån den inträffade
händelsen och initierat stabsarbete. Utöver dessa tillfällen har TiB aktiverats
vid ett flertal mindre händelser under året såsom vid el-/teleavbrott, bränder,
vårdplatsbrist, trafikolyckor samt ett antal vädervarningar där behov av
information/samordning inom regionen har erfordrats och
genomförts. Regionens TiB var även engagerad i samband med
Almedalsveckan.
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Plan för allvarlig och extraordinär händelse
Planen för allvarlig och extraordinär händelse har reviderats och fastställdes av
regionfullmäktige i september. I början av juni utbildades även den nya
krisledningsnämnden (RS) inom kris- och katastrofberedskapsområdet.
Asyl-/flyktingmottagning
I början av året har beredskapsverksamheten fått göra vissa omprioriteringar
av planerad verksamhet på grund av engagemang i den pågående asyl- och
flyktingmottagningen.
I november 2015, på regiondirektörens uppdrag, en ISF (inriktnings- och
samordningsfunktion) för att samordna och inrikta Region Gotlands insatser i
den pågående flyktingmottagningen. Funktionen etablerades i nära samverkan
med enheten för folkhälsa och välfärd och det arbete som
genomförts/genomförs där då det gäller integration och samverkan med
berörda aktörer.
Handlingsprogram enligt Lag om skydd mot olyckor
Handlingsprogram för räddningstjänsten enligt LSO (Lag om skydd mot
olyckor) togs fram under 2013. Regionfullmäktige fastställde planen december
2013 att gälla fram till 2015-12-31.
Arbetet med nytt handlingsprogram startade under 2015 men på grund av bl a
ekonomiska läget och utredning om räddningstjänstens framtida nämnds och
förvaltningstillhörighet så fattade regionfullmäktige i december beslut om
förlängning i 6 mån av det gällande programmet.
Under 2016 beslutade tekniska nämnden om en översyn av räddningstjänstens
organisation och bemanning. Utrednings förslag till organisation redovisades
för och fastställdes av tekniska nämnden i oktober. Då med reservationen att
under förutsättning att regionfullmäktige fastställer handlingsprogram enligt
lagen om skydd mot olyckor. Nytt förslag till handlingsprogram skickades ut på
samråd i början av december och i slutet av 2016 skickades förslaget till nytt
handlingsprogram in för politisk behandling. Regionfullmäktige kommer att
behandla ärendet den 27 februari. Det nya handlingsprogrammet skall tillämpas
fr o m 1 maj 2017 och till den 31 december 2018.
Almedalsveckan – delprojekt beredskap/säkerhet
Inför 2016 års Almedalsvecka ansvarat för delprojekt beredskap och säkerhet i
samordning med övriga delprojekt och inom ramen för Almedalsprojektet.
Inför och under Almedalsveckan har samverkan skett med en rad aktörer och i
synnerhet med polisen och den särskilda kommendering som ansvarar för
ordning och säkerhet under veckan.
Katastrofmedicinsk beredskap
I april genomfördes en skadeplatskurs i prehospitalt arbete med avslutande
samverkansövning tillsammans med räddningstjänsten, polisen, Swedavia, Lfv,
Försvarsmakten, SSRC och Stockholms läns landsting.
Utöver detta har ett antal utbildningar och mindre övningar genomförts med
bl a vårdcentralerna och akuten.
Krisstödsorganisationen
Under året har gjorts en översyn och utveckling av regionens krisstödsorganisation i samverkan med flera förvaltningar.
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SNAM övning (Svenska Nationella Ambulansflyget)
I början av november genomfördes en övning i medicinsk evakuering av
patienter från Visby lasarett. Detta var en nationell övning där ett stort antal
aktörer medverkade bl a Socialstyrelsen, MSB, Västerbottens läns landsting,
Stockholms läns landsting, Swedavia och SAS.
SNAM konceptet innebär att man ”bygger om” en av SAS Boeing 737 till ett
kvalificerat ambulansflygplan för att genomföra sekundärtransporter.
Detta var den första övningen där man använde konceptet nationellt.
I övningen medverkade även en motsvarande enhet från Finland.
Med anledning av detta så medverkade även MSB´s funktion för
värdlandsstöd.
RSA (risk- och sårbarhetsanalys)
Under året har, i samverkan med Länsstyrelsen, arbete påbörjats för översyn av
processen och inriktningen av detta arbete med beaktande av det geografiska
områdesansvaret.
Civilt försvar – Aurora
Under 2017 genomförs Försvarsmaktsövning 2017 – Aurora. Planeringsarbetet
inför denna övning har inletts under 2016 vilket inneburit ett stort antal
samverkansmöten med Försvarsmakten. Bland annat medverkan på ett antal
fältövningar under året i olika omfattning.
Livsmedelsprojektet
Region Gotland har i samverkan med Livsmedelsverket, Länsstyrelsen och
Försvarsmakten genomfört en studie av hur försörjningen av livsmedel på
Gotland skulle påverkas om transporterna till och från ön skulle vara avbrutna
under 2-3 dagar, 1 vecka och 2 veckor. Under 2016 har en workshop/övning
genomförts för att belysa behovet av samordning och samverkan framförallt
med inriktning på ledning och kommunikation.
Tryggare Gotland
ASB-enheten har även samordningsansvaret för Tryggare Gotland.
Under året har Tryggare Gotland genomförts fyra stygrupps-/ och
nätverksmöten samt beredningsgruppsmöte ca 1 g/månad. Tryggare Gotland
har planerat och genomfört bl a Underbara ungdomar projektet, samordnade
insatser i samband med skolavslutningarna samt informationskampanj mot
nätdroger (Spice). Under året har också gjorts en översyn av Tryggare Gotlands
framtida struktur och inriktning bland annat utifrån kommande
överenskommelse med polisen då det gäller s k medborgarlöften.
Krissamverkan Gotland – GotSam
Samverkan inom GotSam har genomförts utifrån fastställd plan med operativa
möten varje vecka (TiB-möten) samt månatliga arbetsutskottsmöten
(GotSam Au). En anpassning har även gjorts mot MSB´s gemensamma
grunder och en utbildnings-/övningsdag genomfördes under hösten med
fokus mot den regionala inriktnings- och samordnings funktionen (ISF).
Fordon och transporter
Arbete med genomförande av biogasstrategin rullar vidare. Regionen har nu
över 170 egna biogasfordon och förbrukningen ökar stadigt. För att följa
körmönster och tillse att regionens fordon så långt möjligt tankas med biogas
har införande av digital körjournal fortsatt under 2016.
Årsrapport 2016 – Ledningskontoret (februari 2017)

18 (39)

Regionstyrelseförvaltningen

Ärendenr RS 2017/5

Region Gotland

I samband med att GotlandsBuss genomförde upphandling av nya bussar
genomfördes en utredning om inköp av ytterligare biogasbussar. Av bland
annat juridiska/ekonomiska skäl kunde inköp av biogasbussar inte realiseras,
men inriktning är att de nya bussarna istället skall drivas fossilfritt med HVO.
Lokalförsörjning
Stor del av året arbetet inriktats på enskilda lokalutredningar och
lokalförsäljningar, ex Romabadet, Brandstationen på Klinten och Kulturskolan.
Bredbandsutbyggnaden
Arbetet med fiberutbyggnaden har fortsatt som planerat och det beräknas vara
helt färdiggräv 2016 förutom delar av Visby, främst innanför ringmuren och
norra Fårö som grävs klart i början på 2017. Sista fastigheten beräknas anslutas
på norra Fårö i midsommartid.
Året avslutades med att Fiber X tidigarelade sin försäljning av nätet i Visby
innerstad till Skanova.
Gotland har också, som enda region utanför Stockholm, fått stå värd för PTS
ett bredbandskoordinatormöte med fibertur runt ön och minimässa kring
digitala tjänster. Gotland blev också inbjuden som en av två regioner att vara
ett ”gott exempel” på framgångsrik fiberutbyggnad vid Kommissionens
informella Östersjögrupps årsmöte i Bryssel med ca 150 deltagare från olika
länder och kommissionen.

Utveckling på sikt
Den nya regionstyrelseförvaltningen ska ha tydligt fokus på styrning, stöd och
service för att öka och stärka koncernstyrningen parallellt med att stora
besparingskrav föreligger på administration och internservice. Samtidigt måste
regionens tjänster och service utvecklas för att följa samhällsutveckling i övrigt.
Områden som erfordrar satsning är digitalisering och anpassning till det
internationella säkerhetsläget med större internationell oro och ökad militär
närvaro i vår omvärld och på Gotland.
E-tjänster/digitala tjänster
Såväl staten som SKL mfl har påtalat den avgörande vikt som måste fästas vid
samhällets digitalisering. Digitaliseringen kommer i grunden att förändra
samhället, och regionens måste för sin del vara aktiv i den förändringen
Ett uttryck för detta är samlingsbegreppet Digitalt först, samt de olika visioner
för e-hälsa och för skolan mm som arbetats fram i Sverige.
Större del av arbetet med digitala tjänster måste fokuseras på att nå större
användning bland boende/besökare och företagare för att nå större både
användarnytta och effektivitet.
Fritt öppet WiFi är efterfrågat och kommer att påbörjas att realiseras 2017.
Informationsförvaltning och dokumenthantering
En av regionens viktigaste resurser är information som kontinuerligt hanteras
inom i princip samtliga verksamheter. Dels måste större del av informationen
tillgängliggöras, både internt och som Öppna Data för extern utveckling av
tjänster med regionens data som grund, och dels måste befintlig digital
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information hanteras på ett långsiktigt säkert sätt, bland annat genom
införande av e-arkiv.
Säkerhetsarbete
Ytterligare fokus kommer att läggas på informationssäkerhet/ digital sårbarhet
så tillräckligt skydd kan ges mot digitala angrepp och informationsförluster.
Kris- katastrofberedskap
Det förändrade omvärldsläget kommer de kommande åren medföra ökat fokus
på civilt försvar och samverkan med Försvarsmakten på olika nivåer och
omfattning.
Tryggare Gotland
Arbetet inom Tryggare Gotland kommer att utvecklas de närmaste åren
tillsammans med berörda aktörer. Fokus kommer att läggas på att stärka
”varumärket”, samverkan med näringslivet och tillsammans med polisen
uppfylla medborgarlöften med syfte att öka delaktigheten och tryggheten på
Gotland.
Användning av bredband
Arbetet med fibreringen av Gotland, inklusive fibrering av Visby, beräknas
vara slutfört under 2017. Därmed skall samtliga fastigheter, som så önskar, ha
möjlighet att ansluta sig till fiber. Den nya förtätade fiberinfrastrukturen ger ett
gott utgångsläge för att utveckla samhällstjänster och därmed på ett annat sätt
än rent fysiskt tillhandahålla service, tillgänglighet och kvalité. Detta förutsätter
också fortsatt arbete med god digital redundans och en framtida förtätning av
mobilnätet.
Fortsatt genomförande av RDA är nödvändigt och kommer att ske, samtidigt
som RDA utvecklas och anpassas till nya och kommande förutsättningar.
Rapport från – Kansli
Enhetschef: Jan Olsson

Årets resultat
(Mnkr)
Intäkter
Kostnader
Netto
Budgetavvikelse

2016
0
-10,7
-10,7
+0,5

Resultatet visar ett överskott på 0,5 mnkr vilket till största delen kan
gottskrivas ej rekvirerade bidrag till politiska ungdomsförbunden och i viss
mån tjänsteledigheter och sjukfrånvaro samt ett minimalt utnyttjande av
kompetensutvecklingsmedel.

Viktigare händelser under året
Enhetens uppdrag den för året gällande organisationsskrivning är att:
• Ansvara för administrationen av sammanträdesapparaten runt
regionfullmäktiges och regionstyrelsens och dess utskotts möten.
• Bistå koncernen med juridisk granskning och rådgivning och företräda
regionen vid förhandlingar och i rättsliga processer.
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•
•
•

Arbeta med regionens övergripande utveckling av processerna för
ärendehantering, sammanträden och uppföljning.
Arbeta med reformering av det regionala regelbeståndet och
utformningen av regionens författningssamling
Förvaltningsinternt stöd bl.a. IT-stöd och PR-material.

Enligt ledningskontorets verksamhetsplan svarar enhetschefen – ensam eller
tillsammans med andra enhetschefer och medarbetare för följande prioriterade
aktiviteter 2016:
• Utveckla och kvalitetssäkra rutiner, arbetsbeskrivningar för LK/RS/RF
• Utveckla och främja nämndsekreterarnätverkets arbete
• Se över fullmäktiges arbetsordning och främja unisona reglementen i
Region Gotland
• Utveckla Kanslienheten till ett föredöme inom LK vad gäller interna
rutiner, inklusive arkivrutiner.
I övrig ingår i uppdraget att
• Säkra att W3D3-verktyget används på rätt sätt av alla medarbetare.
• Skapa enhetlighet i ärendeprocessen (nämndsekreterarnätverket).
• Övergången pappers- digitalhantering till RS med W3D3 och
Meetingsapplikationen.
• Utveckla och främja nämndsekreterarnätverkets arbete.
En ny kanslisekreterare har rekryterats efter en trotjänares pensionsavgång. I
övrigt har inte några påtagliga organisatoriska förändringar skett på enheten.
Arbetet har dock lagts ned på förberedelse av den nya
regionstyrelseförvaltningen som bildas fr o m 2017 genom sammanslagning av
regionstyrelsens två förvaltningar ledningskontoret och serviceförvaltningen.

Kansli
Kansliverksamheten vars huvudsakliga uppgift är planera och administrera
ärende- och sammanträdesverksamheten för regionfullmäktige och
regionstyrelsen samt regionstyrelsens arbetsutskott. Under året har processats
igenom 905 (1064) protokollförda ärenden, vilket är färre än året innan.
Sedan lång tid tillbaka finns regionfullmäktiges protokoll och kallelser
tillgängliga på regionens hemsida. Även Regionstyrelsens protokoll finns sedan
ett antal år tillgängliga där. I november 2014 började också regionstyrelsens
kallelser med kompletta handlingar läggas ut på hemsidan. Sedan hösten 2016
läggs även regionstyrelsens arbetsutskotts kallelser med handlingar samt
protokoll ut på hemsidan. Allmänhetens information om vad som händer i
regionens centrala beslutsorgan är alltså numera av bästa slag.
Samhällets och förtroendevaldas krav har ökat på digitalt tillgängliga handlingar
vilket skapat nya arbetsuppgifter. Många arbetsuppgifter ändrar därför karaktär
i takt med det digitala samhällets utveckling. Nya digitala verktyg såsom
smartphones och surfplattor m.m. medför ökade krav på service från
kanslipersonalen. Regionstyrelsens ledamöter får sedan hösten 2016 sina
kallelser och handlingar enbart i digital form via iPad-applikation Meetings. I
och med detta steg så har all pappershantering försvunnit i
sammanträdeshanteringen, en stor vinst både för miljön, ekonomin och
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personalen. Liknande utveckling kommer så småningom i alla regionens
nämnder.
Liksom föregående år har delar av enhetens uppdrag inriktats mot
utvecklingsarbete i projektform gällande det regiongemensamma diarie- och
ärendehanteringssystemet W3D3 där 1:e stadssekreteraren fungerat som
projektledare tillsammans med systemförvaltare på ITT. Arbetet har även
fortsatt i det regiongemensamma nämndsekreterarnätverket under ledning av
1:e stadssekreteraren. Nätverket har som syfte att skapa en gemensam och
enhetlighet syn på ärendeprocessen där W3D3 utgör verktyget. De flesta
nämnder har nu infört W3D3 varför nämndsekreterarnätverket arbetat aktivt
och haft regelbundna möten. Nätverket arbetar med samordning och
utveckling av nämndadministrationen men har samtidigt ambitionen att verka
som ett stöd för en utspridd yrkesgrupp. Under året har inriktningen varit
mycket kopplat till framtagandet av regiongemensamma mallar o dyl som är
nödvändigt i samband med ovan nämnda projekt. Även arbetet med en
regiongemensam manual för ärendeprocessen, som ett led i att samordna och
stärka nämndadministrationen för att få en mer robust ärendeprocess i hela
regionen har slutförts under året.
Kansliet deltar i arkivforum i arbetet mot ett e-arkiv speciellt men också för en
effektiv arkivfunktion på alla förvaltningar i stort.
Även regionens guide för förtroendevalda har uppdaterats av 1:e
stadssekreterare. Syftet med denna är att ge en översiktlig introduktion till
Region Gotland och olika begrepp som förekommer när man sitter i ett
beslutande organ. Guiden finns tillgänglig på hemsidan i digital form
www.gotland.se/84295. Den kan gärna användas som komplement i
introduktion av nyanställda.
Kanslienheten deltar året runt i introduktion av nya medarbetare, både inom
och utom ledningskontoret, dels för att ge kunskaper om själva
ärendeprocessens natur men även som ett led i att skapa en regiongemensam
syn på ärendeprocessen betydelse för regionens verksamhet. Vissa på enheten
ansvarar även för delavsnitt i chefsskolan, dvs den utbildning som hålls för alla
nyanställda chefer.
Samtliga nyanställda nämndsekreterare har fått introduktion på kanslienheten
men även en förvaltningschef, någon eller några enhetschefer,
förvaltningssekreterare och en verksamhetsutvecklare. Följsamheten till det nya
ärendehanteringssystemet W3D3 har utvecklats positivt under året.
Stadssekreteraren sammanställer en regiongemensam översikt över
styrdokument, dels för att samordna publicering och kommunicering av dessa,
dels för att tidsplanera uppdatering av styrdokumenten. Resultatet av detta
arbete ska sedan även gå att återfinna i Docpoint-systemet, dvs ett digitalt
system där alla viktiga dokument finns samlade men bara i sin senaste gällande
version.
Trots en hård arbetsbelastning och nya uppgifter på enhetens kanslifunktion
har resultatet ändå hållit en hög klass och tjänsterna har kunnat levereras inom
fastställda tider. Även i övrigt är arbetsresultatet från medarbetarna av hög
klass. Stämningen har trots en stundtals mycket ansträngd arbetssituation varit
mycket god bland medarbetarna.
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Juridik
Inom den juridiska verksamheten är överklagningar av regionens
upphandlingar ärenden som tar plats. Utbyggnaden av vatten- och
avloppsnätet medför vissa processer i miljödomstolarna där juristerna bistår.
Även andra delar av den samhällsbyggnadsverksamheten har efterfrågat
juridisk hjälp i stor omfattning.
Dessutom blir vanligare med önskemål om att få ut allmänna handlingar från
verksamheterna där juristerna biträder.
Nedan följer ett axplock av några ärenden där regionjuristen och chefsjuristen
medverkat:
• Upphandlingsmål förekommer fortfarande i stor omfattning, nu även
gällande upphandlingsskadeavgift
• Mål om laglighetsprövning av olika beslut
• Plan- och byggfrågor, bl.a. delegationsfrågor och JO-remisser
• Olika fastighetsfrågor
• Remiss av olika slag

Utveckling på sikt
•
•

Samordning av regiongemensamma rutiner för
nämndadministrationen.
Fortsatt utveckling av ärendehanteringens planeringsförutsättningar för
att motverka akutinsatser.

Rapport från – Ledning och kommunikation inkl enheten

för samverkan och organisationsutveckling

Regiondirektör: Peter Lindvall
Enhetschefer: Henry Henziger (ledning), Ulrika Holm (kommunikation) och Lotten von
Heijne (samverkan och organisationsutveckling)

Årets resultat
(Mnkr)
Intäkter
Kostnader
Netto
Budgetavvikelse

2016
6,0
-57,1
-51,1
+7,2

Budgetavvikelsen om +7,2 mnkr förklaras i stort av överskott för anslagen,
stimulans biogas +0,3 mnkr, näringsliv +3,2 mnkr, information +0,1 mnkr,
överföring av resultat serviceförvaltningen +1,9 mnkr. Utöver detta så har
tjänsten som bitr regiondirektör varit vakant under året vilket ger ett överskott
om ca +1,7 mnkr. Resultatnivån förklaras i huvudsak av det beslutade
resultatkravet som innebar att ”skruva åt” de koncernövergripande anslagen
samt att kapitaltillskottet för täckande av redovisningsmässig förlust till Wisby
Strand och Congress uppbokats med 1,8 mnkr mot i budget avsatta 3,0 mnkr.

Viktigare händelser under året
Arbetet på ledningskontoret har under året bland annat präglats av det kärva
ekonomiska läget med sparkrav, beting kommande år samt bildandet av den
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nya förvaltningen där ledningskontoret tillsammans med serviceförvaltningen
går ihop och bildar regionstyrelseförvaltningen från och med 2017. Detta
arbete har varit en av många uppgifter som den, från och med 1 januari,
tillträdande regiondirektören Peter Lindvall haft att hantera under året.
Enhet för samverkan och organisationsutveckling
Enheten samverkan och organisationsutveckling etablerades januari 2016.
Inom enheten finns Regional samverkan och stöd struktur
(www.gotland.se/rsss) vars syfte är att skapa förutsättningar för samordnad
och effektiv kunskapsstyrning för evidensbaserad praktik samt leda, på
uppdrag av ledningsgruppen ”samordnad ledning och styrning inom RSSS”,
förändringsarbete inom prioriterade målgruppsområden.
Inom enheten finns också resurser för att på uppdrag av regiondirektören leda
och samordna långsiktigt, komplext förändringsarbete som omfattar hela
organisationen. Uppdragen fokuserar på att utifrån verksamheternas
brukare/kunder, medborgares behov utveckla verksamhetsprocesser,
arbetsmetoder och arbetsfördelning. Vid behov bedrivs arbetet med
organisationsutveckling i nära samarbete med resurser från HR och ekonomi.
Arbetet inom enheten har under året i hög grad präglats av arbetet med
sammanslagningen mellan ledningskontoret och serviceförvaltningen.
Etablering av organisation RSSS
Regional samverkan och stödstruktur RSSS beslutades av Regionstyrelsen 2015
och etablerades på Ledningskontoret 2016. Etableringen RSSS innebar ett
utökat uppdrag att strategiskt bevaka inte bara barn- och ungdomsfrågor som
sen tidigare burits av BarnSam (www.gotland.se/barnsam )utan även
målgruppen vuxna och äldre i behov av sammansatt stöd samt att representera
Region Gotland i SKL nätverk för regionala samverkan och stödstrukturer.
Verksamhetsledaren för RSSS/BarnSam finns även som kommunikatör i en
rad andra sammanhang. Det handlar om externa möten med brukarföreträdare,
politiker, press och med parter som Uppsala universitet, FINSAM,
länsstyrelsen och den nationella nivån som Socialstyrelsen. I år bjöds vi även in
att presentera BarnSams arbete med samverkan på Regeringskansliets
konferens om framtidens barn- och ungdomsvård
http://www.regeringen.se/artiklar/2016/09/regeringen-vill-ateruppratta-detsociala-arbetets-och-socialtjanstpersonalens-status/.
Den regionala samverkan och stödstrukturen (RSSS) styrs och leds av
förvaltningschefer för socialförvaltning, hälso- och sjukvårdsförvaltning,
utbildnings- och arbetslivsförvaltning och kultur- och fritidsförvaltning samt
ledningskontoret. RSSS är ett utskott till koncernledningsgruppen (KLG) i
Region Gotland. I RSSS har förutom samordnade ledningsnivåer också 2016
tillförts en samordnad analysgrupp bestående av kvalitetschefer i de
medverkande förvaltningarna. Analysgruppens första arbete innebar att
tillsammans med verksamhetsledaren, folkhälsostrateg och
verksamhetsföreträdare samordna den analys av psykisk hälsa i region Gotland
som enligt överenskommelsen mellan Staten och Sveriges Kommuner och
Landsting SKL om det nationella arbetet med psykisk hälsa skulle göras i varje
region 2016.
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Region övergripande analys och handlingsplan psykisk hälsa
Analysen av psykisk hälsa på Gotland innehåller både ett övergripande
befolkningsperspektiv och ett verksamhetsperspektiv och omfattar samtliga
åldergrupper. Läs analysen på www.gotland.se/93097.
Till analysen har tagits fram en handlingsplan som följs upp i december 2017.
Arbetet är en del av en nationell satsning psykisk hälsa. Arbetet har skett i
dialog med NSPH brukar/patient/anhörigorganisation på Gotland.
Operativ samverkan
Regional samverkan och stödstruktur har ansvar för övergripande utbildning,
utveckling och uppföljning av samordnad individuell plan,
SIP(www.gotland.se/sip). 2016 sker en revidering av såväl
förvaltningsövergripande överenskommelser som material och blanketter kring
SIP. Vidare kan vi 2016 äntligen erbjuda blanketterna direkt i hälso- och
sjukvårdens och socialtjänstens journalsystem vilket länge efterfrågats. 2016 har
systematisk uppföljning även förbättrats med ett eget avvikelserapportsystem i
Flexite för just brister i samverkan kring en person. Gotland ligger sedan de tre
senast åren väl till vad antal SIP och den upplevda kvaliteten i mötena. 2016 års
data sammanställs i mitten av januari.
Samverkan E- hälsa
Under året har en grupp från ledningskontoret, hälso- och sjukvården samt
socialtjänsten arbetat fram en ett förslag till samverkansstruktur för att bättre
samordna den digitala utvecklingen inom Hälso- och sjukvården och
socialtjänsten. Med anledning av omorganisationen av ledningskontoret och
serviceförvaltningen stoppades arbetet temporärt. En överföring av uppdraget
till ansvariga för den nya avdelningen Kvalitet och digitalutveckling kommer att
ske i januari 2017. Till dess fortsätter arbetet med den nationella
handlingsplanen i nuvarande struktur.
Ny riktlinje för styrdokument i Region Gotland
Uppdraget har inneburit att definiera olika styrdokument och dess relation till
varandra samt uppdraget att sammanställa en förteckning av samtliga
styrdokument.
Projektmodell
Projektmodell Region Gotland, förvaltning och kontinuerligt
förbättringsarbete samt utbildning i projektledning framför allt av medarbetare
inom teknikförvaltningen.
Prioriterade förvaltningsövergripande organisations- och
utvecklingsarbeten
Samordning av regionstyrelsens uppdrag avseende kvalitetssäkring av
handlingsplaner och långsiktiga strategier för att uppnå en budget i balans inom
HSF och SOF pågår. Analysen är klar liksom en handlingsplan för det fortsatta
arbetet. Samverkan med berörda parter och berörda förtroendevalda har skett
kontinuerligt under arbetets gång.
Utvecklingsarbete på samhällsbyggnadsförvaltningen som helhet och på
enheten Bygg, påbörjades i december 2015 avslutades i september 2016.
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Kryssningsdestination Gotland, uppföljning och organisationsutveckling.
Ledning och samordning av uppdraget att etablera en samverkansstruktur för
exploateringsfrågor påbörjades under 2016 och kommer att fortsätta under den
första delen av 2017.
Måluppfyllelse, enheten samverkan och organisationsutveckling
Regional samverkan och stödstruktur har genomfört den verksamhetsplanering
som årligen upprättas i det gemensamma ledningssystemet. Längre
verksamhetsberättelse redovisas på http://gotland.se/69884. Resultaten av
årets arbete i RSSS är både organisatorisk, strategisk och operativ karaktär:
Arbetet med organisationsutveckling utgår från projektdirektiv som preciserar
vad som ska åstadkommas och som följs upp av
projektägaren/uppdragsgivaren. Projekten har genomförts enligt plan.
Utveckling på sikt, enheten samverkan och organisationsutveckling
Etableringen av RSSS innebar ett utökat uppdrag att strategiskt bevaka inte
bara barn- och ungdomsfrågor som sen tidigare burits av BarnSam utan även
målgruppen vuxna och äldre i behov av sammansatt stöd. Under 2017 kommer
VuxenSam att etableras och en verksamhetsledare att rekryteras.
Regional samverkan och stödstruktur samt resurser för samverkan och
organisationsutveckling kommer att bli en del av den nya enheten Utveckling
och kvalitet.
Grafisk profilutveckling
Arbetet med att utveckla Region Gotlands grafiska profil fortsätter.
Kompletterande regler och nya mallar för olika ändamål som ska underlätta
produktion i enlighet med den grafiska profilen har utarbetats. En uppdaterad
version av manualen publiceras vid årsskiftet.
Almedalsveckan
Almedalsveckan 2016 överträffade fjolårets nivåer och lockade detta år runt
40 000 besökare. Antalet evenemang i veckans officiella program uppgick till
närmare 3 800 och antalet medverkande arrangörer var drygt 1750. Mängden
evenemang per dag toppades i år på tisdagen med över 1000 evenemang på en
och samma dag. Därefter följer onsdagen med knappt 1 000 och därefter
måndagen med cirka 800. Under året har Region Gotlands arbete och åtagande
i Almedalsveckan organiserats i projektform. Detta i syfte att tydliggöra
styrningen och förbättra den interna samordningen. Arbetet organiseras
tillsvidare i enlighet med projektmodellen. Till Almedalskansliet, den centrala
funktion som håller ihop regionens interna arbete med veckan, rekryterades
under senhösten en projektledare respektive en delprojektledare.
Hemsidans och intranätets utveckling
Utvecklingen av hemsidan som ett nav i regionen kommunikation fortsätter.
Föreberedande arbete för övergången till responsiv design i början på det nya
året inleddes under hösten. Enligt plan sker övergången under våren 2017, i
mars-april. När det gäller intranätet så beslutades det vid budgetavstämningen
om en nyinvestering i ett nytt publiceringssystem vilket möjliggör ett rejält
omtag för regionens nuvarande intranät. Nästa steg i arbetet är att upprätta en
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kravspecifikation för ett nytt effektivt verksamhetssystem som fungerar som en
gemensam serviceyta och ingång för regionens medarbetare.
Studentkampanj gav 84 nya gotlänningar
Under hösten genomfördes den årliga folkbokföringskampanjen riktad mot
nya studenter vid Campus Gotland, Uppsala Universitet. Av de studenter som
utgör målgrupp har totalt 84 folkbokfört sig på Gotland som ett direkt resultat
av kampanjen. Bearbetning sker genom informationsinsatser i form av brev
och telefonsamtal med påminnelser under hösten. Av 1236 programstudenter
var 733 folkbokförda på Gotland den 11 november, vilket motsvarar cirka 60
procent. Varje student ger lågt räknat cirka 20 000 kr (om de har 0 kr i
inkomst). 84 studenter som skriver sig som en följd av
folkbokföringskampanjen, innebär alltså 1 680 000 kr till regionen.

Utveckling på sikt
Den nya förvaltningen – regionstyrelseförvaltningen, ska ha tydligt fokus på
styrning, stöd och service för att öka och stärka koncernstyrningen och
koncernsamordningen. Utmaningen är att detta ska ske samtidigt som stora
utbudsminskningar föreligger på administration och internservice.
När vi nu ser utfallet för 2016 för hela regionen så finns det goda
förutsättningar att fortsätta vårt viktiga arbete med att säkerställa god service
och hög tillgänglighet till alla gotlänningar, besökare och näringsliv.
Vi kommer att behöva kraftsamla även fortsatt kring regional utveckling,
tillväxtfrågor, vattenfrågor, digitalisering, välfärdsfrågor, asyl och integration
för att nämna några.
Rapport från – Näringsliv
Enhetschef: Stefan Persson

Årets resultat
(Mnkr)
Intäkter
Kostnader
Netto
Budgetavvikelse

2016
10,8
-15,8
-5,0
+0,3

Enheten levererar ett positivt ekonomsikt resultat med +0,3 mnkr.
Återhållsamhet har hållits på enhetens utvecklingsmedel, resekostnader och
andra kringkostnader utifrån gällande sparkrav. Flera aktiviteter har finansierats
med externa medel.

Måluppfyllelse
Enheten har i stort genomfört åtgärder i enlighet med verksamhetsplan och
styrkort. Enhetens primära uppgift har varit att arbeta för näringslivsutveckling
och stöd till kommersiell service, i enlighet med det regionala
serviceprogrammet för 2014-2018, samt med Vision 2025 som långsiktig
ledstjärna. Målen för det regionala serviceprogrammet bedömdes vid utgången
av året vara uppfyllda.
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Viktigare händelser under året
Ett viktigt och omfattade uppdrag under året har varit arbetet med att delta i
framtagandet av det nya tillväxtprogrammet för 2016-2020 som antogs av
regionfullmäktige i slutet av året. Programmet ersätter det näringspolitiska
programmet för Gotland 2012-2015, men har ett något bredare anslag. Arbetet
med framtagandet kommer att slutföras under våren 2016. Till följd av detta
har också enhetens resurser också förstärkts med en projektanställd
projektledare.
Efter sommaren 2015 blev Gotland utlovade ett näringslivsutvecklingspaket
som kompensation för det statliga beslutet att instifta Natura 2000-områden på
norra Gotland, vilka omöjliggör en fortsatt utveckling av kalkindustrin och på
sikt sätter stopp för kalkbrytningen. Regeringen utsåg en kontaktperson för
ändamålet och enheten har arbetet tillsammans med denne och
regeringskansliet i frågan under 2016. I relation till det egna arbetet med ett
framtagande har det varit av yttersta vikt att se till att dessa processer har
synkroniserats i mesta möjligaste grad.
Revideringen av den internationella strategin som påbörjades under hösten
2015 och renderat i en remissversion som behandlades av regionstyrelsen i
slutet av 2016, och där remitterades till övriga nämnder.
Under året har också arbetet med en regional mat- och livsmedelsstrategi för
Gotland slutförts och antagits av regionfullmäktige. Utgångspunkten är en
gotländsk mat- och livsmedelskedja som utgår från konsumenten, det vill säga
behoven, och omfattar fokusområdena primärproduktion, förädling, handel,
offentlig måltid, restaurang/kafé och matturism.
När det gäller så bredbandsutbyggnaden har fortsatt under året den sista
socknen, Fårö, beviljades också medel under året. Region Gotland har
finansierat utbyggnaden i de socknar som väljer en modell som är
stödberättigad enligt den antagna bredbandsstrategin.

Utveckling på sikt
Den internationella strategins remisser skall också behandlas kommande år och
ett slutligt förslag till strategi skall tas fram till regionstyrelsen. Resurserna för
det internationella arbetet har inför 2017 kraftigt reducerats och tillsammans
med strategin implementering så innebär det att arbetsmetodik och
ambitionsnivån behöver förändras.
Under nästa år så kommer ett omfattande samråd att genomföras när det gäller
att ta fram handlingsplaner för genomförande av tillväxtprogrammet för 20162020. Medarbetarna kommer att vara engagerade i arbetet i hög grad, vilket
kommer att belasta verksamheten resursmässigt. Å andra sidan är den en viktig
investering för att kunna genomföra tillväxtarbetet enligt plan de kommande
åren. En resursförstärkning kommer också att ske till följd av detta, med fokus
på projektledning för att hålla ihop det samlade arbetet. Lika så kommer en
resursförstärkning att ske för att möjliggöra genomförandet av det statliga
näringslivspaketet Hållbara Gotland.
I linje med detta så följer därav att ett intensivt arbete kommer att ske med de
numer utpekade styrkeområdena för mat- och livsmedelsnäringarna samt
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besöksnäringen. I det första fallet ska en implementering påbörjas och i det
andra så skall en strategi tas fram under året.
Arbetet med att förbättra företagsklimatet ska fortsätta, men numer i linjen där
respektive berörda förvaltningar får ta ansvar för sitt eget arbete. Rollen blir att
hålla frågan på agendan, följa upp hur det fortlöper och fungerar samt hålla
ihop lotsprocesserna. Således kommer fortsättningsvis en uppföljning av hur
kvaliteten på Region Gotlands myndighetshantering utvecklas att ske. Det
kommer då även fortsättningsvis även att handla om kommunikation genom
frukostmöten, företagsbesök, etc.
Förberedelsearbetet och arbetet med exportmognad för bland annat den nya
kryssningskajen har också gått i skarpt läge under 2016 och kommer att pågå
intensivt under kommande år. Detta kommer att ske parallellt som den fysiska
infrastrukturen ska byggas upp, vilket också till del kommer att beröra
verksamheten.
Rapport från – Samhällsbyggnad
Enhetschef: Jan von Wachenfeldt

Årets resultat
(Mnkr)
Intäkter
Kostnader
Netto
Budgetavvikelse

2016
0,8
-5,2
-4,4
0

Enheten uppvisar i princip ett nollresultat mot budget. Inom ramen för
befintlig budgeten har en utökning med 0,8 tjänst från och med maj hanterats.

Måluppfyllelse
Kund/uppdragsgivare
Samhällsbyggnadsenhetens uppdrag är att planera, ge stöd och följa upp
arbetet mot en hållbar utveckling inom områdena samhällsplanering,
exploatering, infrastruktur och kommunikationer samt medverka till att
utvecklingen av ekokommunen sker i enlighet med politiskt antagna program
och planer.
Medarbetare
I maj tillsattes en 0,8-tjänst för arbete med bostadsförsörjning för nyanlända
och enheten har därefter varit bemannad med 5,8 heltidstjänster.
Ekonomi
Verksamheten har bedrivits inom ramen för budget.
Processer
Enheten har under året deltagit i arbetet med verksamhetsutveckling inom
bland annat exploateringsprocessen.
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Samhällsutveckling
Enhetens ansvar utgår från de övergripande samhällsutvecklingsmål som
beskrivs i Vision 2025 och som rör varumärke, befolkningsmål, livsmiljö samt
miljö- och klimatfrågor.

Viktigare händelser under året
Miljöprogram
De av fullmäktige antagna miljöprogrammet (2015) ska omsättas i
nämndspecifika handlingsplaner. Egna handlingsplaner för miljöarbetet har
under 2016 tagits fram och godkänts av SON, UAF och HSN.
Ledningskontoret tog under 2016 fram ett förslag för regionstyrelsens
ansvarsområden som ännu inte hunnit behandlas av styrelsen. Övriga nämnder
ligger ännu i olika faser för att ta fram sina respektive handlingsplaner.
Enhetens roll i detta arbete är att vara sakkunnig dialogpartner. Enheten har
vidare bidragit till att ta fram slampolicyn för Visby reningsverk, för att
möjliggöra Revaq-certifering av verket samt deltagit i styrgruppen för arbetet
med kretsloppsstrategin för vatten och avlopp.
Lokala naturvårdsprojekt (LONA)
Under 2016 har Länsstyrelsen beviljat stöd till de två LONA-projekt som
ingick i Region Gotlands ansökan för år 2016. Båda projekten rör hållbar
fiskeförvaltning, där Sportfiskarna är projektägare. Region Gotland är
projektägare till två pågående LONA-projekt för tätortsnära naturvård på
regionens mark. Region Gotland är också genom
samhällsbyggnadsförvaltningen projektägare till LONA-projektet
”Friluftslivskartan”, ett kartprojekt som bland annat ger underlag till fysisk
planering.
Energiplan
Energifrågor kommer in i många typer av ärenden inom regionens
verksamheter där de olika bidragen på olika sätt bidrar till att verka mot målen i
energiplanen. Enheten bidrog till programmet under Landsbygdsriksdagen på
Wisby Strand genom att anordna ett energiseminarium och har under året
dessutom tagit emot besökande grupper från bl a Japan och USA samt
medverkat med energiinformation i olika former, allt ifrån cykelmässa i maj till
bioenergidagar i november. Enheten ordnade i november seminarier för
tjänstemän samt för politiker i regionstyrelsen respektive tekniska nämnden om
kollektivtrafik och tillgänglighet.
Genomförandet av biogasstrategin
Ökad produktion och användning av biogas som ersättning för fossil energi är
en viktig del för att nå energiplanens mål. I projektet för Region Gotlands
biogassamordning t o m 2016, har enheten ansvar för biogasstrategi och
handlingsplan.
I Region Gotlands egna verksamheter märks satsningen på biogas bland annat
genom att antalet biogasfordon bland de egna fordonen ökar.
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Utöver Region Gotlands 170 egna gasbilar fanns det i december 400 gasfordon
registrerade på Gotland. Biogasförsäljningen till privatbilar ökade med 35–40
procent under 2016.
Transportupphandlingar med krav på biogas i sopbilar samt i taxi till färdtjänst,
sjukresor och specialskolskjutsar står för 75 procent av användningen av biogas
till Region Gotlands transporter. Biogas till taxi till färdtjänst, sjukresor och
specialskolskjutsar ökade med nära trettio procent medan användningen av
biogas till egna fordon ökade med över tjugo procent. Region Gotlands
användning av biogas ökade totalt med tolv procent under 2016 jämfört med
2015, vilket innebar en marknadsandel på drygt 55 procent.
Enheten gjorde en presentation av Region Gotlands arbete för biogas i
Stockholm i juni på ett seminarium ordnat av Biogas Öst och medverkade vid
Skördefestivalen på Lövsta med biogasinformation. I slutet av året
genomfördes en informationsaktivitet om biogas som lokalproducerat bränsle
och drivmedel på Gotlands transporter genom en annonsbilaga i lokala media.
I november startade regionalfondsprojektet ”Förstudie flytande Biogas” där
enheten representerar Region Gotland, Destination Gotland deltar och övriga
projektdeltagare är från Småland.
Ekokommunpris, stipendier och diplomeringar
Regionstyrelsen beslutade i slutet av året att det årliga ekokommunpriset istället
ska delas ut vartannat år. Mellanliggande år ska det nyinstiftade ”Vasallens
miljöstipendium” delas ut för att främja undervisning kring miljö, natur och
hållbar utveckling i länets skolor. 2016 utsågs därför ingen pristagare för
ekokommunpriset.
Region Gotland har under en följd av år varit diplomerad som Fairtrade City. I
samband med 2016 års återansökningstillfälle skärpte organisationen Fairtrade
kriterierna. I huvudsak skedde detta genom kravet att de offentliga inköpen för
ett antal varugrupper måste uppfylla det som Upphandlingsmyndigheten
betecknar som avancerade krav eller spjutspetskrav.
Region Gotland fick därmed inte förnyad diplomering, eftersom regionen i
likhet med många andra kommuner följt Upphandlingsmyndighetens baskrav.
Regelskärpningen hade dock det goda med sig att Region Gotland arbetade om
underlaget till den nya livsmedelsupphandlingen, vilket medförde att regionen
från och med hösten 2016 ställer etiska krav motsvarande diplomeringens nya,
skärpta kriterier.

Årsrapport 2016 – Ledningskontoret (februari 2017)

Regionstyrelseförvaltningen

Ärendenr RS 2017/5

Region Gotland

Vattenområdet
Enhetens arbete på vattenområdet präglades under vår och sommar av den
extraordinära situationen för den kommunala vattenförsörjningen, en följd av
de ovanligt låga grundvattennivåerna. En del arbete fick prioriteras om till
förmån för kontakt- och informationsarbete.
En stor del av enhetens planlagda vattenrelaterade arbete drivs i samarbete
med Länsstyrelsen på Gotland inom projektet ”Vatten på Gotland”. Projektet
finansieras via Havs- och vattenmyndighetens (HaV) åtgärdsanslag och syftar
till öka samverkan inom ön och på sikt få till stånd en mer landskapsbaserad
förvaltning av grund-, yt- och kustvatten. Under 2016 omfattade samarbetet ett
ramprojekt och fem delprojekt. Under året påbörjades arbetet med en regional
vattenförsörjningsplan, vars syfte är att undersöka de långsiktiga
förutsättningarna för hela Gotlands dricksvattenförsörjning, där hänsyn även
kommer att tas till kris- och klimatperspektiven. Likaså gjordes en del förarbete
för en samhällsekonomisk analys av grundvattentäkter i jordbrukslandskapet.
I december genomförde ramprojektet också den årliga konferensen
”Vattendialogen”. Teman var två högaktuella ämnen; ”Dricksvattenförsörjning
genom membranteknik” respektive ”Havsplanering i ett regionalt perspektiv”.
Havs- och vattenmyndighetens första utkast till de tre nationella havsplanerna
presenterades samma dag som konferensen. Samhällsbyggnadsenheten sökte
och fick under året beviljat medel av länsstyrelsen för en specialsatsning på
kunskapsuppbyggnad just när det gäller fysisk planering av det havsområde
som omger Gotland ut till territorialgränsen (se ”Utveckling på sikt” nedan).
Under våren arbetade enheten tillsammans med Länsstyrelsen på Gotland och
Uppsala Universitet Campus Gotland också fram en förstudie kring hur ett
fördjupat samarbete myndigheterna emellan kring strategiska vattenfrågor med
koppling till regional utveckling, skulle kunna organiseras och finansieras. Med
förstudien ”Blått centrum Gotland” som grund, tog alla tre parter därefter
interna beslut kring att gå vidare med att förverkliga planerna under
förutsättning att finansieringen kan lösas.
Förstudie kring ny nationalpark på norra Gotland
Området kring Bästeträsk på norra Gotland finns sedan många år med i
Sveriges nationalparksplan. I juni startade Naturvårdsverket arbetet med att
kartlägga hur området används idag och hur markägare/boende och juridiska
personer som på ett eller annat sätt är berörda av området ser på ett eventuellt
nationalparksbildande. Arbetet med förstudien löper fram till och med våren
2017 och i arbetsgruppen ingår förutom Naturvårdsverket även Länsstyrelsen
på Gotland, Havs- och vattenmyndigheten samt Region Gotland, som
representerades av enheten.
Hållbarhetsbedömning av markanvisningstävlingar
Enheten har tillsammans med mark och stadsmiljö på TKF fortsatt
utarbetandet av en metodik för att kunna bedöma bidrag till regionens
markanvisningstävlingar ur ekologisk och social samhällsbyggnadssynpunkt.
Metoden har använts vid ett flertal markanvisningstävlingar under 2016.
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Fördjupade översiktsplaner
Ett utställningsförslag för Östergarnslandet har tagits fram och ställs ut fram t
o m februari 2017. Det lokala engagemanget har varit stort vilket resulterat i att
nya bebyggelseområden tillkommit som ett resultat av inkomna remissvar.
Antagandet av planen beräknas ske till sommaren 2017.
Exploateringsplan
Ledningskontoret har tillsammans med berörda förvaltningar tidigare utvecklat
en metod för att ge stöd i arbetet med att värdera och besluta om strategiskt
viktiga samhällsbyggnadsprojekt. Metoden utgörs av en modell där det för
varje projekt upprättas en budget där alla kostnader som ett
samhällsbyggnadsprojekt kan förutses medföra, sammanställs och vägs mot
förväntade inkomster från markförsäljning. Projekten sammanställs i en
exploateringsplan med tillhörande exploateringsbudget över ett 2-årigt
perspektiv. Exploateringsplanen för 2017-18 beslutades av regionfullmäktige i
juni i samband med budgeten. Totalt uppgår de budgeterade
investeringsutgifterna för infrastruktur inom exploateringsområden till mellan
35 och 50 mnkr årligen de kommande åren. Utgifterna matchas av beräknade
inkomster från planerad markförsäljning.
Strukturplan Visborg
Enheten har deltagit i den projektgrupp som haft till uppgift att ta fram ett
förslag till strukturplan för Visborgsområdet. Planförslaget, som utgör ett
styrdokument för stadsbyggnaden i Visborgsområdet under den kommande
10-årsperioden, godkändes av regionfullmäktige i våras.
Bryggeriet
Arbetet har under året fortgått med att förverkliga det samarbetsprojekt med
ett bryggeri i Visby hamn i enlighet med den avsiktsförklaring som tecknats
med Gotlands Bryggeri AB och det ramavtal som regionfullmäktige under
2015 beslutade att teckna med Spendrups AB. Avtalet innebar att Region
Gotland åtog sig att iordningsställa en byggklar tomt på platsen där
hamnkontoret ligger idag. Som en del i överenskommelsen låg att befintliga
hyresgäster skulle evakueras, vilket också skett till viss del. Planläggning av
området påbörjades och plansamråd planerades under försommaren. I slutet av
maj meddelade dock Gotlands Bryggeri att man ville avbryta arbetet med
byggande av ett bryggeri i detta läge.
Kommunikationer
Inom Gotlands länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 – 2025
färdigställdes bland annat ombyggnad av korsningen mellan väg 140 och väg
627 till cirkulationsplats samt utbyggnad av gång- och cykelväg från Kneippbyn
ut mot Högklint.
För att förbättra tillgängligheten till Visby flygplats pågår projektet FysGot
med Swedavia och Region Gotland. Inom projektet studeras hur
tillgängligheten genom kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik och korsningen
Lummelundsväg/infarten till flygplatsen kan förbättras. En förstudie har
arbetats fram och med utgångspunkt från den har Teknikförvaltningen tagit
fram ett Start-PM, som redovisar kostnader för olika trafiklösningar. Arbetet
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med förslag till prioriteringar inleds efter årsskiftet. Inom ramen för projektet
hölls under våren ett seminarium för politiker och tjänstemän om
förutsättningarna för att kunna utveckla den framtida flygtrafiken samtidigt
som det planerade bostadsbyggandet i Visbyområdet kan fortgå.
Inom samarbetet ”En Bättre Sits” mellan länen i Östra Mellansverige
(Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland och
Gotland) har en storregional systemanalys tagits fram. Systemanalysen utgår
från och är inriktad på storregionala samband, utmaningar, behov och brister. I
analysen presenteras de gemensamma behoven och prioriteringarna. Specifika
länsvisa förhållanden behandlas i respektive läns regionala strategier och planer.
Bostadsförsörjning
Den 1 mars 2016 infördes Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända
invandrare för bosättning. Den nya lagen innebar att en kommun ska kunna
anvisas att ta emot nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd enligt av
Migrationsverket och Arbetsförmedlingen fastställda länsstal. För Gotlands del
innebar detta att 192 nyanlända skulle anvisas under 2016.
Bostadsförsörjningen är en viktig del i det lokala och regionala strategiska
arbetet där tillväxt och välfärdsperspektiven måste kombineras
(Tillväxtprogram för Gotland 2016 -2020). Genom samordning underlättas för
alla målgrupper att få tillgång till bostäder. Samordningen skall syfta till att
tillgängliga resurser utnyttjas mer effektivt.
På Integrationsenheten startades under året ett projekt, ”Pax för en bostad”,
med en projektanställd bostadsförmedlare som påbörjade det praktiska arbetet
att finna bostäder åt nyanlända. I syfte att finna en långsiktig lösning startades
under våren 2016 en arbetsgrupp för bostadsförsörjning för nyanlända. En
projektledare för arbetsgruppen rekryterades externt till Ledningskontoret.
Gruppen bemannades av berörda från Ledningskontoret,
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Teknikförvaltningen, Integrationsenheten på
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen samt en representant från
Gotlandshem.
Gruppens arbete mynnade ut i initierandet av ett nytt projekt ”Samordning av
bostadsförsörjning för främjande av integration”. Projektet startar i januari
2017 och målet är att bostadsförsörjningen för nyanlända skall utföras inom
ramen för den befintliga organisationen som arbetar med bostadsförsörjning
inom Region Gotland. Rekrytering av en projektledare pågår och tjänsten
kommer att finansieras av medel inom ramen för ”§ 37 förordning om statlig
ersättning för insatser för vissa utlänningar (2010:1122)”.
Region Gotland lyckades bosätta samtliga anvisade 192 personer under 2016.
Prognosen för 2017 är 277 anvisningar.

Utveckling på sikt
Den globala oro som präglat 2016 har även gett återverkningar för
samhällsplaneringen i Sverige och därmed också på Gotland.
Bostadsförsörjningen måste inrikta sig på att lösa den förväntade bristen på
bostäder där boendet för nyanlända med uppehållstillstånd utgör en ny viktig
komponent. Den planerade ökade militariseringen på Gotland ställer också nya
krav på samhällsservice och byggandet av nya bostäder. En annan viktig
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målgrupp inom bostadsmarknaden är ungdomar som ofta av ekonomiska skäl
har svårt att etablera sig på bostadsmarknaden. Här krävs det nya styrmedel för
att få till stånd nyproduktion som denna grupp ekonomiskt kan klara av.
Även om inflyttningen mot Visbyområdet dominerar flyttströmmen på
Gotland är det angeläget att med olika medel försöka stimulera utvecklingen på
landsbygden och i öns övriga serviceorter. Under de kommande åren kommer
fördjupade översiktsplaner att tas fram för dessa serviceorter där dialogen med
allmänheten utgör en central del i syftet att gemensamt finna former för en
positiv landsbygdsutveckling.
Havsplaneringen är ett nytt statligt uppdrag som kommer att kräva insatser.
För att nå framgång i detta arbete krävs ett nära samarbete med berörda
myndigheter och organisationer. Enheten har varit representerad i Havs- och
vattenmyndighetens nationella arbetsgrupp för regional utveckling. Enheten
kommer också att tillfälligt under 2017 förstärkas med en havsplanerartjänst,
en satsning som blivit möjlig tack vare statligt finansieringsbidrag.
Den fysiska planeringen måste ha en beredskap för nationella
miljömålsåtaganden inom ramen för FN-konventionen om biologisk mångfald,
som säger att länderna sammantaget ska säkra ett långsiktigt skydd för minst 17
procent av land- och sötvattensytan samt 10 procent av marina områden.
Regeringen planerar bland annat att öka skyddet för biologisk mångfald och att
inrätta fler marina reservat vilket kommer att få återverkningar på den
regionala planeringen.
Både EU:s och Sveriges klimatpolitik kommer att behöva mer ambitiösa mål
och åtgärder för att klara FN:s klimatavtal. Under 2017 kommer en
proposition med förslag till ett uppdaterat svenskt klimatpolitiskt ramverk, med
basen i Miljömålsberedningens förslag från 2016. Planering för
bebyggelseutveckling och transportinfrastruktur samt strategier för regional
utveckling bör följa dessa förslag, med fokus på de åtgärder som särskilt rör
Gotland.
På Gotland finns flera utmaningar för att nå miljömålen. Förutom klimatmålet
påverkas näringsliv och samhällsbyggnad av flera miljömål som rör vatten, hav
och bevarandet av biologisk mångfald i både natur- och odlingslandskap där
Gotland har speciella förutsättningar.
Rapport från – Folkhälsa och välfärd
Enhetschef: Lisa Stark

Årets resultat
(Mnkr)
Intäkter
Kostnader
Netto
Budgetavvikelse

2016
1,9
-5,0
-3,1
+0,6

Årets budgetavvikelse beror huvudsakligen på att externa utvecklingsmedel har
erhållits för att genomföra åtgärder enligt verksamhetsplan. Därtill har
beslutade sparkrav medfört stor återhållsamhet med resor, konsultköp med
mera.
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Måluppfyllelse
Kvalitet
Under året har aktiviteter i kontorets verksamhetsplan påbörjats eller
genomförts. Enhetens uppdrag ska, tillsammans med offentliga, idéburna och
privata aktörer, bidra till att Gotland når visionsmålen för mandatperioden,
främst då ”självskattad hälsa och psykiskt välbefinnande ligger över
riksgenomsnittet”. Målet är inte uppnått. Kvinnor och män på Gotland
upplever dålig hälsa i samma utsträckning som riksgenomsnittet (cirka fem
procent). Det är däremot något vanligare på Gotland att skatta sin hälsa som
”någorlunda” medan det är något vanligare att uppleva ”bra hälsa” i riket i
snitt. Nedsatt psykiskt välbefinnande är lika vanligt här som i landet i
genomsnitt – 15 procent av kvinnorna och 10 procent av männen. Målen i
regionens styrkort kommenteras i koncernens årsredovisning.
Medarbetare/ledare
Under året hade enheten 5 heltidstjänster.
Ekonomi
Verksamheten har kunnat ta del av statliga utvecklingsmedel för åtgärder som
ingått i verksamhetsplanen, vilket påverkar resultatet positivt.

Viktigare händelser under året
Asyl- och flyktingmottagande
Vid årets slut fanns drygt 440 asylsökande på Gotland. Av dessa bodde ca 240
personer på Migrationsverkets tre asylboenden på ön. Dessutom fanns ca 200
egenbosatta asylsökande på ön. Socialnämnden ansvarade för ca 175
ensamkommande barn. Under året har 192 personer med uppehållstillstånd
bosatts, vilket motsvarar Gotlands andel av det nationella åtagandet enligt
bosättningslagen.
Den speciella Inriktnings- och samordningsfunktionen (ISF) på
koncernledningsnivå som inrättades hösten 2015 avslutades under mars månad
då behovet av övergripande samordning återgick till att hanteras i ordinarie
strukturer.
Förvaltningen leder Region Gotlands integrationsnätverk. Ledningskontoret
har utvärderat nätverket och den gemensamma bedömningen är att
förvaltningarna har behov av fortsatta erfarenhetsutbyte, samverkan och
samordning. Nätverket fortsätter under 2017. I samarbete med
förvaltningarnas representanter har rapport lämnats om insatser till
ensamkommande barn, på uppdrag av koncernledningsgruppen. En
sammanställning av regionens samlade arbete i asyl- och flyktingmottagande
har gjorts och lämnats till Länsstyrelsen som har uppdrag att göra en regional
analys.
Möten med volontärnätverk har förts, och sker regelbundet med Länsstyrelsen
som sammankallande. En hemsida för volontärer har skapats,
http://www.gotland.se/90129. I samarbete med Länsstyrelsen och Finsam har
utbildningar erbjudits till frivilliga.
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Med stöd av nationella utvecklingsmedel via Länsstyrelsen har ett projekt
startat för att utveckla och översätta information om Gotland riktad till
nyanlända, på webbplatsen www.informationsverige.se.
Kontorets kostnad för asyl- och flyktingmottagandet uppgår till 1,1 mnkr,
varav ca 0,8 för en tjänst och 0,3 mnkr för i huvudsak köpta
informationstjänster. Dessa tjänster har tillhandahållits utan ersättning.
Psykisk hälsa och självmordsförebyggande program
Ledningskontoret har i samarbete med förvaltningarna i Regional Samverkanoch stödstruktur, RSSS, tagit fram en fördjupad analys av psykisk ohälsa på
Gotland. Arbetet leddes av verksamhetsledaren för RSSS/BarnSam i samarbete
med folkhälsostrateg. Analysen och åtföljande handlingsplan är ett led i arbetet
mot visionsmålet om god hälsa och ingår i regionens åtagande inom ramen för
regeringens överenskommelse med Sveriges Kommuner och Landsting om
psykisk hälsa. Åtgärder på ett respektive fem års sikt har formulerats och berör
så väl samordnad styrning och ledning som operativa insatser i förskola, skola,
elevhälsa, socialtjänst och hälso- och sjukvård.
Ledningskontoret har givit förvaltningarna stöd i implementering av det
självmordsförebyggande program som antogs av regionfullmäktige 2015.
Informationer och utbildningar har givits såväl till medarbetare som allmänhet
och frivilligrörelser. 16 nya instruktörer i första hjälpen till psykisk hälsa har
utbildats med stöd av FINSAM. I det självmordsförebyggande arbetet har
förvaltningen samverkat med organisationer som NSPH (Nationell Samverkan
för Psykisk hälsa, H(järnkoll), SPES (Riksförbundet för Suicid Prevention och
Efterlevandes Stöd), RSMH (Riksförbundet för Social och Mental Hälsa),
Attention, Suicide Zero, Röda Korset, idrottsrörelsen, Studieförbundet
Vuxenskolan med flera.
Jämställdhetsintegrering, jämställd regional utveckling och tillväxt
samt programarbete mot våld i nära relation
EU:s CEMR-deklaration för jämställdhet undertecknades i december 2015. En
handlingsplan ska lämnas in under 2017. Arbetet med handlingsplanen pågår
tillsammans med en referensgrupp med förtroendevalda som tillsatts av
regionstyrelsen. Handlingsplanen koordineras med andra aktuella uppdrag
inom jämställdhetsområdet.
Tillväxtverket har inom ett regeringsuppdrag erbjudit stöd för att
jämställdhetsintegrera processen för att revidera Gotlands regionala
utvecklingsstrategi, RUS. En plan för Jämställd Tillväxt och Regional
Utveckling har lämnats till regionstyrelsen och Tillväxtverket. Arbetet fortsätter
under 2017 och 2018. En del i planen är att utveckla regionens förmåga att
göra analyser av samhällsutveckling och verksamhet utifrån
jämställdhetsperspektiv. Denna del synkroniseras med arbetet för en
handlingsplan enligt CEMR-deklarationen.
Ytterligare ett uppdrag som integreras i arbetet för en plan enligt CEMRdeklarationen är revidering av program mot våld i nära relation. Under året har
ett antal fortbildningar, inklusive utbildningar om att förebygga våld och om
våld i hederskontext, givits till medarbetare inom flera förvaltningar. En
arbetsgrupp med deltagare från förvaltningar har påbörjat arbete med
programrevideringen. Arbetet förankras i RSSS och fortsätter under 2017.
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Folkhälsopolitiska programmet - strategier för god och jämlik hälsa
Under hösten inleddes arbetet med att revidera det folkhälsopolitiska
programmet, med inriktning på att lyfta in strategier för god och jämlik hälsa i
den regionala utvecklingsstrategin. Ett kunskapsseminarium och en workshop
genomfördes för förvaltningarnas utsedda nyckelpersoner. Arbetet fortsätter
under 2017.
Inom ramen för det nu gällande folkhälsopolitiska programmet har samverkan
skett kring framförallt levnadsvanor, livsmiljö och hälsa. Ledningskontoret har
lett nätverk och samarbete med främst regionens förvaltningar, företag och
Länsstyrelsen. Exempel är arbetet för en gemensam målbild God ordning på
stan som planeras under våren och följs upp efter sommaren. I anslutning till
denna genomfördes en bred kommunikationsinsats på temat Varannan Vatten.
Inom ramen för tillsyn av tobak och alkohol, som sker på uppdrag av
Ledningskontoret, har tobakstillsyn gjorts på 12 skolor (åk 7 – 9 och
gymnasieskolor). Uppföljning sker under 2017. Inspirationsdagar och fortsatt
kompetensutveckling har givits till medarbetare inom gruppbostäder och
boenden för ungdomar med särskilda behov. Inriktningen är att stärka
medarbetarnas förutsättningar att stödja de boende när det gäller mat, fysisk
aktivitet och hälsa.
Ledningskontoret har samordnat utvecklingsarbete med statliga
utvecklingsmedel inom området sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.
Utbildningar och utvecklingsstöd har givits till berörda verksamheter, gode
män, familjehem och frivilligorganisationer.
Ledningskontoret ansvarar för översiktsplanering och exploateringsprocessen.
I dessa sammanhang bidrar enheten med kompetens för att konkretisera det
sociala perspektivet på fysisk planering. Aktuellt under året är bland annat hand
strategi för tillgänglighet i fysisk planering, fördjupad översiktsplan för
Östergarnslandet och planering för områden i Visby.
Delaktighet och inflytande – strukturer för dialog och samverkan
Ledningskontoret ansvarar för samordning av Gotlands Pensionärsråd och
Region Gotlands Tillgänglighetsråd. Nämndernas åtgärdsplaner för personer
med funktionsnedsättningar har följts upp och rapporterats till regionstyrelsen.
Riktlinjer för samråd på nämndsnivå har tagits fram och implementerats i
nämndernas samrådsgrupper. En fortbildning om demensvård på Gotland har
givits till Pensionärsrådet.
Ledningskontoret har under året fört samtal med företrädare från idéburen
sektor på Gotland kring former för dialog och samråd. Förutsättningarna
påverkades av beslut i början av hösten om att lägga ned Gotlands
Föreningsråd. Under hösten påbörjades arbetet med ett kunskapsunderlag till
regionstyrelsen om så kallat Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP).
Regional Samverkan- och Stödstruktur (RSSS), BarnSam och
utvecklingsstöd till förvaltningar
Enheten medverkar i RSSS/BarnSam och leder Barnnätverket i samarbete med
verksamhetsledaren för BarnSam. Under året har utvecklingsarbete skett för att
tydliggöra kopplingen mellan Ledningskontorets uppdrag inom folkhälsa,
välfärd och trygghet och uppdrag inom RSSS/BarnSam. Arbetsformerna har
utvecklats för att förankra och förbättra koordinering och styrning av uppdrag.
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Exempel på områden för förankring och samordning är Tryggare Gotland och
arbetet med ungdomsfrågor, våldsförebyggande arbete och asyl- och
integrationsarbete.
Enheten har lett uppdrag som förutsätter samverkan mellan hälso- och
sjukvården och socialtjänsten. Exempelvis underlag för beslut om
sprutbytesverksamhet för personer med injektionsmissbruk, översyn av
tillnyktringsverksamhet, framtagande av överenskommelse med polisen om
omhändertagande av berusade personer samt förarbete kring integrerad
beroendevård. Under hösten inleddes ett större uppdrag till stöd för hälso- och
sjukvårdsförvaltningen i syfte att införa systematisk produktionsplanering i
primärvård och psykiatri. Arbetet fortsätter under 2017.

Utveckling på sikt
Såväl internationellt som nationellt och på regional och lokal nivå
uppmärksammas behovet av en förtydligad styrning, organisering och
uppföljning av samhälleliga insatser för att motverka ojämlikheten i hälsa. Den
nationella kommissionen för jämlik hälsa ska senast 31 maj 2017 lämna förslag
på vilka åtgärder som krävs för att nå regeringens mål om att inom en
generation sluta de påverkbara hälsoklyftorna. Tillgängliga data visar att
ojämlikhet i hälsa även gäller för Gotland.
Strategier för att påverka de samhällsförhållanden som kan öka jämlikheten i
hälsa blir med nödvändighet sektorsövergripande. Det betyder också att mål,
ansvar, styrning och uppföljning måste hanteras tvärsektoriellt. Inom regionens
organisation innebär det behov av koncernövergripande styrning och ledning.
Under de närmaste åren bör det vara en prioriterad fråga att fortsätta att
utveckla strukturer, samverkansformer, uppföljning och resurssättning så att
sektorsövergripande strategiskt arbete underlättas.
Globala förhållanden påverkar migration, både inom EU och över gränser
mellan länder utanför Europa och Sverige. Gotland är inte ett undantag. I det
kortare perspektivet kommer Gotland att möta behoven hos de nya svenskar
som fått uppehållstillstånd efter att ha tvingats fly sina hemländer. Vi har under
de senaste två åren sett ett stort engagemang bland gotlänningarna och inom
civilsamhället har omistliga insatser gjorts och görs. Samtidigt har vi också mött
andra röster som uttrycker rädsla eller motvilja mot att Gotland ska ta emot
människor som flytt. Under 2017 är Region Gotlands åtagande enligt den nya
lagstiftningen för bosättning av nyanlända att säkra bostad åt 277 personer med
uppehållstillstånd. Merparten av regionens verksamheter kommer att beröras
av den ökade mångfalden och dess stora möjligheter men också utmaningar
kring språk, kultur och tradition och sammanhållning.
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Bilagor

GOTLANDS KOMMUN
Utskriven av : Henry Henziger
Kod

Bokslut - Resultatrapp per verksamhet LK

Verksamhet
Text

12
14
15
1
26
28
2
91
9
Totaler

Stöd till politiska parti
Nämndadministration
Övrig politisk verksamhet
Politisk verksamhet
Näringslivsfrämjande åtg
Räddningstjänst
Infrastruktur, skydd mm
Kommungemensam verksamhet
Gemensam verksamhet

2017-02-06 11:32

Intäkter
Årsbudget
Jan 16 - Mån 13
16
0,0
0,0
0,0
0,0
-2 214,0
-3 458,0
-5 672,0
-2 720,0
-2 720,0
-8 392,0

Kostnader
Årsbudget
Jan 16 - Mån 13
16
7 079,0
4 104,0
3 726,0
14 909,0
39 671,0
4 058,0
43 729,0
162 550,0
162 550,0
221 188,0

Intäkter
Utfall
Jan 16 - Mån 13
16
0,0
-7,4
0,0
-7,4
-10 835,6
-1 675,7
-12 511,3
-9 122,6
-9 122,6
-21 641,3

Kostnader
Utfall
Jan 16 - Mån 13
16
6 582,7
4 091,5
3 836,5
14 510,7
44 809,5
2 275,7
47 085,2
158 272,4
158 272,4
219 868,3

Nettoavvikelse
496,3
19,9
-110,5
405,7
3 483,1
0,0
3 483,1
10 680,2
10 680,2
14 569,0

Sida 1/1

GOTLANDS KOMMUN
Utskriven av : Henry Henziger

Text
Resultatrapport på nämndn
Verksamhetens totala intä
Verksamhetens totala kost
Avskrivningar
Internränta
Verksamhetens nettokostna
Kommunbidrag
Årets resultat
Kontrollrad konto 30-88

2017-02-06 11:34

Bokslut - Resultatrapport LK
Årsbudget
inkl TA, OM
Jan 16 - Mån 13 16

Utfall
Jan 16 - Mån 13 16

8 392,0
-217 627,0
-3 009,0
-552,0
-212 796,0
212 796,0
0,0
0,0

21 641,3
-216 307,0
-3 015,8
-545,7
-198 227,2
212 796,0
14 568,8
14 568,9

Avvikelse

13 249,3
1 320,0
-6,8
6,3
14 568,8
0,0
14 568,8
14 568,9

Sida 1/1

GOTLANDS KOMMUN
Utskriven av : Henry Henziger
Kod
28001
28007
28008
28015
28020
28022
28025
28027
28030
28031
28034
28040
28201
Totaler

Bokslut - Investeringsrapp per projekt LK

Projekt
Text
Inventarier LK
IT-infrastruktur reinv
HR-system
E-tjänster inkl eHälsa
Digital långtidslagring
Planläggning Visborg
Kundtjänst vx mm
PC som tjänst inkl surfpl
Dubblering datahall
Teknisk plattform
Vy Östercentrum
Informationssäkerhetsverk
Expl Skenet o Ljuset mm

2017-02-06 11:35

Årsbudget
netto
Jan 16 - Mån 13 16
1 000,0
947,0
255,0
2 100,0
1 200,0
300,0
410,0
500,0
1 350,0
2 532,0
150,0
500,0
8 000,0
19 244,0

Utfall
netto
Jan 16 - Mån 13 16
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6,0
232,2
0,0
0,0
52,5
0,0
0,0
290,7

Avvikelse
1 000,0
947,0
255,0
2 100,0
1 200,0
300,0
404,0
267,8
1 350,0
2 532,0
97,5
500,0
8 000,0
18 953,3

Sida 1/1

Region Gotland

Mall för uppföljning till årsredovisning 2016

Ledningskontoret

Uppföljning och analys av frågeställningar inom målområdet
medarbetare/ledare
1. Personalvolym, (antal anställda, årsarbetare och faktiskt arbetad tid)
Analysera och kommentera förändringar i personalvolym, exempelvis orsaker till att personalvolymen
förändrats inom vissa personalkategorier och/eller verksamheter.
Analysera även volymförändring i relation till personalkostnadsutveckling

Kontoret hade vid årsskiftet 51 medarbetare varav 47 tillsvidare och fyra visstidsanställda. Antalet
kvinnor 25 och män 26. Omräknat till årsarbetare, 50,8. Den faktiskt arbetade tiden ligger i
spannet 79 0000-81 0000 timmar.
Personalkostnaderna, rensade för fackliga företrädare och kompetensutveckling kommunal ligger
på ca 39,5 mnkr på årsbasis. Detta överensstämmer med de förändringar som skett under året i
personalstaten och den löneutveckling som varit.
2. Sjukfrånvaro (mål 1.3 i jämställdhetsplanen)
I Region Gotland överstiger sjuktalet inte 4,5 oavsett kön. Kvinnor och mäns sjuktal har minskat jämfört med
föregående år.
Analysera sjuktal och kommentera eventuella förändringar jämfört med föregående års sjuktal.
Redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att sänka sjuktalet samt vilka effekter de har fått.

Kontorets sjuktal har under de senaste åren legat kring 1-4 procent, med en topp 2013 på 3,2. I år
ligger sjuktalet på 2,1 procent.
3. Tillsvidare anställningar i förhållande till tidsbegränsade anställningar samt
effekter av anställningsstopp
Utifrån statistik som distribueras från serviceförvaltningen till respektive förvaltning ska utfallet analyseras och
kommenteras kring orsaker och eventuella åtgärder.
Analys och kommentarer görs uppdelat på kön.

Tillsvidare anställningar 47 (23 kv 24 m)
Visstid 4 - specifika projekt (2 kv 2 m)
Utifrån att bl a ett antal tjänster varit vakanthållna med anledning av resultatkravet och den
kommande organisationsförändringen så har trycket på medarbetarna varit högt. Samtidigt har
resultatkravet i sig inneburit minskad aktivitet och utveckling.
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4. Oönskade deltider (mål 1.2 i jämställdhetsplanen)
Redovisa andel oönskade deltidsanställningar samt redovisa vilka åtgärder som har vidtagits.
December 2015

December 2016

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

-

-

-

-

Åtgärder

5. Finns aktuell plan för kompetensförsörjning? JA/NEJ

Kommer att arbetas fram i o m ny förvaltning fr o m 2017.
6. Svårrekryterade yrkesgrupper
Redovisa vilka kategorier som bedöms kommer att vara svårrekryterade både på kort och på lång sikt. Antal
perioden 2016-2017 och perioden 2018-2022
Redovisa vidtagna och planerade åtgärder för att möta rekryteringsbehovet.

Andelen anställda över 60 år uppgår till ca 25 procent. Detta innebär en period med stora
omställningar i personalstaten att arbeta med framöver. Har att hanteras i ny förvaltning fr o m
2017.
7. Vilket behov av nya chefer bedömer ni ha under en treårsperiod, Nivå C, Nivå B
Redovisa antal och vidtagna och planerade åtgärder för att möta rekryteringsbehovet av chefer.

Regionstyrelseförvaltningen fr o m 2017 – motsvarande svar från SF:
Nivå B: 0
Nivå C: 1 enhetschef kommer under de närmaste tre åren att uppnå 65 års ålder. 2 enhetschefer
har valt att säga upp sig och gå till annan arbetsgivare, rekrytering för dessa pågår/ska initieras
En av enhetscheferna arbetar med måltidsförsörjning inom sjukhusmat – kompetensöverföring
inom området kommer att behöva genomföras.
8. Vägen till ledarskap
Har ”Vägen till ledarskap” lett till förändrade uppdrag för de som deltagit i utbildningen? (chefskap,
specialisering, projektledaruppdrag mm) (Från att programmet inleddes 2011)
Redovisa antal som fått förändrat uppdrag uppdelat på män och kvinnor

0
9. Karriärutveckling
Hur arbetar förvaltningen för att möjliggöra karriärutveckling för medarbetare? (chefskap, specialisering,
projektledaruppdrag mm)

En grund är dialog i medarbetarsamtalet.
Arbetet tar vid i den nya förvaltningen fr om 2017.
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Verksamhetsplanering
Prioriterade övergripande utvecklingsområden för förvaltningen

Utveckla ledningskontoret
• Förtydliga och förankra bilden av ledningskontorets uppdrag och ansvar, samt utarbeta
och beskriva en utvecklad organisation som möter detta uppdrag och ansvar
• Översyn och förtydligande av roller och ansvar
• Översyn och förtydligande av interna och externa samverkansformer
• Tydliggöra samverkan med serviceförvaltningen
• Utveckla och beskriva ”strateg”-begreppet
• Kartlägga och beskriva ledningskontorets omvärld
Kommentar: Arbetet har inletts och har till del hanterats inom ramen för arbetet med
etablerandet av den nya förvaltningen – regionstyrelseförvaltningen.
Ledning och kommunikation

Prioriterat 2016
Kommunikation
• Svara för strategiska kommunikations- och varumärkesutvecklingsfrågor som stöd i
regiondirektörens arbete med att utveckla koncernstyrningen
Kommentar: Heldag med kommunikations- och varumärkestema för KLG genomförd i juni.
Aktiviteter som ökar utifrånperspektiv genom analys av löpande omvärldsbevakning har
genomförts i ledningsgrupper och nätverk. Ett grundläggande varumärkesarbete startar i den
interna kulturen. Samarbete med HR rörande arbetsgivarvarumärket har etablerats under hösten.
Konkreta aktiviteter för att öka stoltheten över att jobba i regionen planeras 2017.
Utveckla hemsidan avseende responsiv design och stödja integrering med projekt som ex
digital lots
Kommentar: Pågår.
•

Svara för stöd (rådgivning och strategi) i särskilda projekt - asylmottagning och arbete
med hållbar ekonomi
Kommentar: Ordinarie linjearbete.
•

• Färdigställa grafisk manual för Region Gotland
Kommentar: Pågår. Uppdaterad version finns tillgänglig på intranätet i början av januari.
Övergår i ordinarie linjearbete 2017.
Etablera projektorganisation för det interna arbetet med Region Gotlands åtagande i
Almedalsveckan
Kommentar: Bemannad projektorganisation är på plats från och med senhösten 2016. Fortsatt
utveckling av arbetet med Almedalsveckan i regionen som helhet, sker tillsvidare i enlighet med
projektmodellen.
•

Driva och skapa plattform för utveckling av intranätet (finansiering av utveckling och
löpande drift)
Kommentar: Investeringsmedel öronmärktes för detta vid budgetavstämningen 2016. I
regionstyrelseförvaltningens nya organisation, med de ramar och uppdrag som finns, så återstår
att identifiera resurser för en projektledare som fokuserat kan ägna tid och kraft åt detta
verksamhetsutvecklingsprojekt.
•
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Ledning
• Fokus på utvecklandet av ledningskontoret
Kommentar: En del av utvecklingen 2016 har varit arbetet med etablerandet av en ny
förvaltning – dvs att SF/LK samlas i en förvaltning. Ledningskontoret upphör i och med 2016
års utgång. Regionstyrelseförvaltningen tar vid.
• Anpassning av interna rutiner bl a utifrån nytt styrkort/modell
Kommentar: Arbetet med interna rutiner, kultur etc kommer ske i den nya förvaltningen. Det
nya styrkortet/modellen kommer ge avtryck i kommande VP för regionstyrelseförvaltningen.
Organisationsutveckling, Regional samverkans och stödstruktur
• Utforma den Regionala samverkans- och stödstrukturen mer i detalj, utveckla former för
kunskapsspridning, ta fram verksamhetsplan och göra strukturen känd. Fokus i kunskapsoch utvecklingsarbete i samverkan ska vara den verksamhetsnära effekten för barn,
elever, brukare, patienter och anhöriga så kallad evidensbaserad praktik.
Kommentar: Regional samverkan och stödstruktur (RSSS) är etablerad och känd.
Verksamhetsplan finns för arbetet 2016 och under året har fokus varit på BarnSam. Rekrytering
har påbörjats av ytterligare en verksamhetsledare för området vuxna/äldre.
Inom ramen för strukturen analysera region Gotlands nuläge avseende psykisk ohälsa –
nationellt uppdrag
Kommentar: Analysen är klar liksom en handlingsplan som ska följas upp i december 2017.
Arbetet en del av en nationell satsning på psykisk hälsa. Arbetet har skett i dialog med
brukar/patient/anhörigorganisation på Gotland, NSPH. Regionfullmäktige har under hösten fått
information om analys och handlingsplan.
•

Digitalisering – bidra till samverkan och samordning av utveckling och nationell
representation E- hälsa
Kommentar: Under året har en grupp från ledningskontoret, hälso- och sjukvården samt
socialtjänsten arbetat fram en ett förslag till samverkansstruktur för att bättre samordna det
digitala stödet med inriktningen att verksamheterna ska klara sina verksamheter på kort och lång
sikt inom rimliga kostnadsramar, underlätta för medarbetare i deras arbete samt möjliggöra för
patienter/brukare att vara delaktiga och själva ta ansvar för en del tjänster. Med anledning av
omorganisationen av ledningskontoret och serviceförvaltningen stoppades arbetet temporärt. En
överföring av uppdraget till ansvariga för den nya avdelningen kvalitet och digitalutveckling
kommer att ske i januari 2017. Till dess fortsätter arbetet med den nationella handlingsplanen i
nuvarande struktur.
•

Uppdatera sammanställning av program och planer, ensa begrepp och definitioner och
hitta former för en översiktlig, pedagogisk beskrivning av styrdokument, involvera
förtroendevalda
Kommentar: Uppdraget med att definiera olika styrdokument och dess relation till varandra
samt uppdraget att sammanställa en förteckning av samtliga styrdokument är genomfört.
•

• Leda prioriterade förvaltningsövergripande organisations- och utvecklingsarbeten
Kommentar: Uppdraget att samordna uppdraget från regionstyrelsen avseende kvalitetssäkring
och strategier för att uppnå en budget i balans inom HSF och SOF pågår. Analysen är klar liksom
en handlingsplan för det fortsatta arbetet. Samverkan med berörda parter och berörda
förtroendevalda har skett kontinuerligt under arbetets gång.
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Utvecklingsarbete på samhällsbyggnadsförvaltningen som helhet samt med en särskilt satsning på
enheten Bygg, påbörjades i december 2015 avslutades i september 2016.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen, stöd i arbetet med framtagning av en verksamhetsplan
samt stöd och utbildningsinsatser - kvalitetsavdelningen är avslutat.
Stöd i arbetet med organisationsutveckling LK/SF är avslutat.
Kryssningsdestination Gotland, uppföljning och organisationsutveckling är avslutat.
Diagnosarbete och framtagning av projektdirektiv är genomfört avseende;
projekt kultur och fritidsförvaltningen, projekt exploatering, samt projekt regionstyrelsens roll
som landstingsstyrelse.
Projektledning av uppdraget att etablera en samverkansstruktur för exploateringsfrågor är
påbörjat.
Projektmodell Region Gotland, förvaltning och kontinuerligt förbättringsarbete samt
utbildning i projektledning framför allt av medarbetare inom teknikförvaltningen
• Utveckla former för en samlad översikt av omfattande komplexa projekt
Kommentar: Det pågår ett arbete att digitalisera projektmodellen i DocPoint.
Ekonomi, kvalitet och styrning

Prioriterat 2016
•
Få klart ett underlag till nytt styrkort som kan beslutas politiskt under våren 2016
Tillsammans med LK, KLG och de olika strategiska nätverken ska vi arbeta fram ett
nytt styrverktyg som kan beslutas i fullmäktige i april. Efterarbete i form av information
ut i nämnder/förvaltningar, förändring av anvisningar och uppföljningsdokument,
förändring av strategisk plan mm.
Kommentar: Nytt styrkort och ny styrmodell beslutades 20 juni 2016.
Indikatorer är framtagna och rapporterade till de förtroendevalda.
En av grundstenarna i styrmodellen är verksamhetsplaner. Modellen bygger på att alla
förvaltningar ska göra verksamhetsplan som ska godkännas av nämnden. Ett förslag är framtaget
på vad en verksamhetsplan ska innehålla för att kunna bli den länk i styrmodellen som knyter
ihop regionfullmäktiges mål och inriktning med det arbete som sker i förvaltningarna. Under
september och oktober involverades de strategiska nätverken, framförallt kvalitetsnätverket för
att säkerställa att samtliga chefer i förvaltningarna har den kunskap som krävs för att arbeta enligt
den nya styrmodellen. En halvdags fördjupningsutbildning genomfördes i oktober för
nyckelpersoner på förvaltningarna.
Information om den nya styrmodellen och de nya målen ska tas fram och kommuniceras på olika
sätt och i olika kanaler. Första stora informationstillfället var chefsforum den 25 augusti.
I årsredovisningen kommer styrkortet att följas upp på övergripande nivå.
•

Ekonomiska förutsättningar 2017 och framåt
Ta fram underlag inför budgetberedningen maj 2016 som ger förutsättningar för beslut
som ger regionen möjlighet att få en verksamhet inom ramen för de resurser som finns.
Kommentar: Arbetet avslutades i form av särskild aktivitet i samband med regionfullmäktiges
budgetbeslut. Nu återstår arbete att följa genomförandet av beslutade besparingar och bevaka den
övergripande ekonomiska utvecklingen och vid behov föreslå ytterligare åtgärder om nuvarande
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åtgärder inte räcker för att nå en ekonomi i balans. Det arbetet ligger inom ramen för enhetens
ordinarie uppdrag.
•

Uppföljningsprocess
Följa upp den nya planeringsprocessen
Kommentar: Arbetet är inte påbörjat.
•

Styrdokument
Göra klart Policy för styrning och Riktlinjer för ekonomistyrning
Kommentar: Arbetet är inte påbörjat.
•

Regionindelning
Medverka i arbetet inför ny regionindelning
Kommentar: Inte aktuellt.
HR

Prioriterat 2016
• Ta fram en regionövergripande kompetensförsörjningsplan
Kommentar: Varje förvaltning har en kompetensförsörjningsplan för sitt specifika
verksamhetsområde. Arbetet med att ta fram en övergripande kompetensförsörjningsplan har
påbörjats.
• Genomföra upphandling av företagshälsovård
Kommentar: Upphandlingen är genomförd och ett avtal är tecknat med företagshälsovården
Avonova hälsa AB från den 1 januari 2017. Implementeringsarbetet har påbörjats och fortgår
under våren 2017.
• Ta fram reviderad lönepolicy samt handlingsplan lön 2016-2018
Kommentar: Lönepolicy och riktlinjer för lönebildning och lönesättning har reviderats. En
handlingsplan för perioden 2017-2019 har fastställts.
• Ta fram systemförvaltningsplan för HR-objektet
Kommentar: Förvaltningsplanen är påbörjad. Objektet har definierats och samtliga ingående
system och roller har identifierats. En skriftlig plan skall tas fram.
• Utvärdera medarbetarenkäten och ta fram beslut kring fortsättning
Kommentar: Arbetet har påbörjats med att ta fram underlag kring framtida medarbetarenkät.
Hållbart medarbetarengagemang (HME) kommer oavsett verktyg mätas för uppföljning i den nya
styrmodellen.
Administrativ utveckling, säkerhet och beredskap

Prioriterat 2016
• Framtagande av plan för långsiktig lokalförsörjning
Nuvarande lokalplanering utgår från insamlande av förvaltningarnas behov och omsätts
till 5-årig investeringsplan. Vi måste utöver det ha plan för långsiktigt lokalplanering som
utgår från/ingår i regionens gemensamma översiktliga samhällsplanering.
Kommentar: Underlag/förslag för/till lokalförsörjningsplan är utarbetad med tidigare BUF
verksamhetsområde som grund. Efter förvaltningsomorganisationen till UAF och det arbete
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som pågår internt inom UAF är grundmaterialet inte längre gällande men lokalförsörjningsplanen
som strategiskt instrument kan användas.
•

Arbete med utveckling, införande och framförallt användning av digitala tjänster
för boende, besökare och företagare, liksom för interna tjänster
Vi har digitala tjänster som inte är kända eller inte används i beräknad omfattning.
Insatser för att konsolidera e-tjänster, nyttja det vi har och framförallt se till att vi får
värde (tillgänglighet, kvalitet och ekonomi) av användningen.
Kommentar: Under året har arbetsinsatser för ökad användning av e-tjänster för boende,
besökare och företag bedrivits i två samverkande spår. För det första har e-plattformsprojektet
startat. Projektet är i full gång, fyra delprojekt är genomförda och projektet planeras vara avslutat
och överlämnat till förvaltning i oktober 2017. Det syftar till att upphandla en ny e-plattform som
ska möjliggöra bättre tjänster till våra kunder till lägre kostnad för regionen. Vidare ska projektet
utreda lämplig organisation som kan vara motor i utvecklingen av nya tjänster. För det andra har
en molntjänst för e-bygglov upphandlats. Denna ska driftsättas redan i februari 2017, med syftet
att effektivisera processen vilket även det kan korta köerna och minska kostnaderna för regionen.
Detta projekt kan även nyttjas som en pilot för det större e-plattformsprojektet.
Av de ursprungliga 76 delprojekten i Gotlands Regionala Digitala Agenda hade 21 genomförts i
november 2016 – många av dem inom e-tjänster, GIS-området, skolan samt bredbandsområdet
och inom e-hälsa.
•

Regional stabil tillgänglig digital infrastruktur som kan nyttjas för
samhällstjänster
Slutförande av fiberutbyggnaden och den fortsatta utbyggnaden av mobila nät samt
arbeta för tillförlitliga och robusta nät så vi kan nyttja dessa för samhällstjänster.
Kommentar: Arbetet med fiberutbyggnaden har fortsatt som planerat och det beräknas vara helt
färdiggräv 2016 förutom delar av Visby, främst innanför ringmuren och norra Fårö som grävs
klart i början på 2017. Sista fastigheten beräknas anslutas på norra Fårö i midsommartid. Flera
mobiloperatörer har engagerats, ansökt-, fått tillstånd och byggt nya mobilmaster runt om på ön.
Koordineringen mellan aktörer och täckningen av gratis trådlös WiFi i Almedalen har fungerat
mycket bra i år och fått många lovord av besökare och utställare. Tillsammans med PTS,
Telia/Skanova och IP Only har arbetet med etablerandet av ett robust nät med en samhällskanal
för känsliga vård- och omsorgstjänster fortsatt. Förberedelser pågår för heltäckande WiFi nät och
framtida 5G i Visby i samband med Fiber-X utbyggnad. GEAB har nu produktifierat de kraggar
man fått av PTS så att de fungerar ihop med våra digitala noder vid strömavbrott - kraggarna kan
leasas av sockenfiberföreningarna. Nya och bättre SLA-avtal i flera steg finns nu tillgängligt för
sockenfiberföreningarna och med rabatt för föreningar som är medlemmar i Fibernät Gotland.
Året avslutades med att Fiber X tidigarelade sin försäljning av nätet i Visby innerstad till Skanova.
Gotland har också, som enda region utanför Stockholm, fått stå värd för PTS ett
bredbandskoordinatormöte med fibertur runt ön och minimässa kring digitala tjänster.
•

Fortsatt arbete med genomförande av informationssäkerhetsstrategin
För att hantera information säkert, tillgängligt, skyddad och oförvanskad.
Kommentar: Det treåriga projektet att ta fram en modell för vårt framtida
informationssäkerhetsarbete är nu avslutat. Vi har nu en modell som praktiskt testats och
fungerar för Region Gotland. Nu börjar arbetet med att implementera modellen i våra
verksamheter fullt ut.
•

Anpassning av arbete med kris- och katastrofberedskap
Till det förändrade omvärldsläget, bland annat p.g.a. asyl- och flyktingmottagandet, med
ökat fokus på civilsamhället, civilt försvar och samverkan med Försvarsmakten.
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Kommentar: Pågår. Det förändrade omvärldsläget och säkerhetspolitiska läget, med ökad
närvaro av Försvarsmakten på Gotland har inneburit en ökad övningsverksamhet på Gotland
som involverat delar av Region Gotlands verksamheter på olika sätt. Under hösten 2017
genomförs Försvarsmaktsövning 17 (FMÖ17-Aurora) där samverkan/samordning med Region
Gotland är nödvändig för att långsiktigt kunna stödja Försvarsmakten i sitt huvuduppdrag. Under
2017/18 kommer även planeringen att inledas mot den totalförsvarsövning som regeringen
beslutat skall genomföras 2020. I nuläget genomförs samverkan med Försvarsmakten i den
omfattning som är anpassad till avsaknaden av inriktning för kommuner och landstings arbete.
Plan för allvarlig och extraordinära händelser fastställdes av RF i sept.
•

Samverkan tryggare Gotland
Inom samverkan i Tryggare Gotland ta fram s k medborgarlöften inom ramen för det
trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. Polisen har anställt personer enbart
för detta (kommunpoliser). Kommunpolisens uppdrag är bland annat att driva det
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i samverkan med regionen, näringsliv
och lokalsamhället i övrigt.
Kommentar: Samarbete pågår. Arbetet med framtagande av medborgarlöften har gjorts under
året och ett antal medborgardialoger genomfördes i samverkan med polisen och Länsstyrelsen
under våren.
Resursbrist (tid) för att kunna möta upp kommunpolisernas arbete och jobba inåt i regionens
olika verksamheter så att det brotts- och trygghetsskapande arbetet får genomslag. Påbörjat en
översyn av Tryggare Gotlands struktur med tanke på den påtagliga resursbristen.
Kansli

Prioriterat 2016
• Övergången pappers- digitalhantering till RS med W3D3 och Meetingsapplikationen
Kommentar: Driftsatt, beräknas vara helt genomförts till årsskiftet. Nu klart!
• Utveckla och kvalitetssäkra rutiner, arbetsbeskrivningar för LK/RS/RF
Kommentar: Pågår, delvis kopplat till punken ovan.
• Utveckla och främja nämndsekreterarnätverkets arbete
Kommentar: Pågår kontinuerligt.
• Se över fullmäktiges arbetsordning och främja unisona reglementen i Region Gotland
Kommentar: Ännu ej uppstartat.
Utveckla Kanslienheten till ett föredöme inom LK vad gäller interna rutiner,
inklusive arkivrutiner
Kommentar: Pågår dock har arbetet med arkivrutiner utgått m a a förvaltningens
omorganisation 2017.
•

Näringsliv

Prioriterat 2016
• Ta fram strategi för serviceutbud
Enheten ska med stöd av externa resurser ta fram ett förslag till geografiskt serviceutbud
på Gotland, med fokus på den offentliga service som tillhandahålls av Region Gotland.
Denna ska ligga till grund för ett fortsatt arbete med att ta fram en strategi för det
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geografiska serviceutbudet, vilket ska vara en del i processen med en revidering av den
regionala utvecklingsstrategin och hanteringen av den ekonomiska krisen.
Kommentar: En tillgänglighetsanalys är genomförd med hjälp av extern konslut. Ett
projektdirektiv för hur strategin ska tas fram har därefter behandlas av regionstyrelsen den 22
september. Ett remissunderlag rörande strategin gick sedan ut från regionstyrelsen till nämnder
och allmänheten den 16 december. Enligt plan skall då ett förslag till strategi levereras till
regionstyrelsens i maj.
•

Utveckla kommunikations- och informationsarbetet
Som en del i både arbetet med företagsklimatet och för att förbättra de interna
processerna, så kommer en Kraftsamling att göras rörande kommunikation kopplat till
näringslivsutvecklingsarbetet. En kommunikationsplan kommer att tas fram och
implementeras för att skapa struktur och fokus.
Kommentar: Med anledning av den ekonomiska krisen, och de besparingsbeting som följer
därav, så har arbetet med kommunikation tonats ner under året och en särskild plan har därför
inte tagits fram.
•

Utveckla processerna rörande projektmedel
Som en åtgärd till följd av medarbetarenkäten och för att säkerställa kvalitet, effektivitet
och rättssäkerhet i hanteringen av de regionala tillväxtmedlen så ska processerna rörande
hanteringen av dessa utvecklas. Detta utvecklingsarbete ska även ha ett tydligt
kundperspektiv med fokus på att förbättra information och återföring till och från såväl
regionstyrelse som projektägare.
Kommentar: Arbetet har pågått under hela året och kommer att fortsätta under 2017, bl.a. till
följd av det tillkommande näringslivspaketet Hållbara Gotland
•

Tillväxtplan – internationalisering av besöksnäring, mat- och livsmedelsstrategi,
företagsklimat, etc.
Arbetet med att ta fram en tillväxtplan och påbörja implementering kommer att vara i
fokus under året och ta en ansenlig del av tid och engagemang. Planen kommer att vara
styrande för inriktningen för tillväxtarbetet och hanteringen av resurser så som regionala
projektmedel under de kommande åren, varför arbetet är högt prioriterad.
Kommentar: Tillväxtplanen har färdigställts och inkluderar även regeringens beslut om särskilda
insatser för näringslivsutveckling – 100 mnkr-paketet – Hållbara Gotland. Beslut om programmet
togs av regionfullmäktige i november.
•

Ta fram reviderad internationell strategi
Regionstyrelsen beslutade att revidera den internationella strategin i slutet av 2015 och
arbetet med detta kommer att genomföras under året. Det kommer att handla om såväl
inriktning och prioriteringen för arbetet samt likaså även om arbetsformerna för arbetet
och rollfördelningen mellan både politik och tjänstemän samt mellan olika nämnder,
förvaltningar och koncernbolag.
Kommentar: Arbetet har genomförts enligt plan och en remissversion har behandlas av
regionstyrelsen som också har remitterats till nämnderna. En slutlig strategi ska därefter kunna
antas i början av 2017 av regionfullmäktige.
•

Nytt samverkansavtal med Uppsala Universitet Campus Gotland
Ledningskontoret har i uppdrag att tillsammans med Uppsala Universitet Campus
Gotland ta fram förslag till ett dokument för strategiskt partnerskap mellan Region
Gotland och Uppsala universitet Campus Gotland.
Arbetet sker i projektform och riktas mot tre utvecklingsområden:
1. Ökad ömsesidig kunskapsöverföring
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2. Attraktiv universitetsö
3. Innovation, utveckling och forskning
Kommentar: Arbetet har genomförts enligt plan och ett avtal har antagits av regionfullmäktige i
december 2016.
•

Det regionala kompetensförsörjningsarbetet vidareutvecklas
Under året leder ledningskontoret ett projekt för att analysera och utveckla det regionala
kompetensförsörjningsarbetet kopplat till kompetensplattformen. Projektet ska resultera i
en slutrapport med rekommendationer för ett förstärkt kompetensförsörjningsarbete
utifrån Gotlands förutsättningar. Arbetet är en del i tillväxtarbetet.
Kommentar: Projektet har pågått enligt plan, men också utökats till att inkludera ett
tilläggsuppdrag med anledning behoven av underlag kopplat till 100 mnkr-paketet.
Samhällsbyggnad

Prioriterat 2016
• Handlingsplaner för miljö och energi
Det nyligen antagna miljöprogrammet (2015) och energiplanen (2014) skall omsättas i
nämndspecifika handlingsplaner. Enheten kommer att ha en viktig uppgift i detta arbete
som sakkunnig dialogpartner för att omsätta ”teori till praktisk handling”.
Kommentar: Egna handlingsplaner för miljöarbetet har tagits fram och godkänts av SON, UAF
och HSN. Ledningskontoret tog under året fram ett förslag för regionstyrelsens ansvarsområden.
Med anledning av inrättandet av den nya förvaltningsorganisationen i årsskiftet har förslaget ännu
inte hunnit behandlas av RSF:s ledningsgrupp och därmed heller inte av regionstyrelsen. Övriga
nämnder ligger i olika faser för att ta fram sina respektive handlingsplaner. För att få ett bättre
genomslag i det operativa miljöarbetet är det viktigt att ytterligare förstärka koncernstyrningen.
•

Ny indelning av stat och regioner
Regeringen har gett Indelningskommittén i uppdrag att föreslå en ny läns- och
landstingsindelning. Förslaget ska leda till väsentligt färre län och landsting. Kommittén
ska även analysera behovet av en samordnad regionindelning för vissa statliga
myndigheter. Utredningens förslag ska vara utformade så att de kan träda i kraft senast
den 1 januari 2023. Enheten har i uppdrag att ta fram ett underlag för Region Gotlands
remissvar under våren.
Kommentar: Regionfullmäktige har behandlat remissvaret till Finansdepartementet. Fullmäktige
instämde i kommitténs utgångspunkter och förslaget att bilda sex nya regioner, samtidigt menade
man, måste hänsyn tas till Gotlands särskilda förutsättningar. Regeringen gjorde i november
bedömningen att det inte fanns tillräckligt stöd från riksdagspartierna och man valde därför att
inte gå vidare med regionfrågan.
•

Transportinfrastrukturplaneringen 2018 - 2029
Trafikverket har på regeringens uppdrag tagit fram ett inriktningsunderlag för transportinfrastrukturplanering inför perioden 2018-2029. Underlaget remitteras bl.a. till samtliga
län och utgör grunden för den kommande infrastrukturpropositionen (våren 2016).
Regeringen ger därefter i uppdrag (sannolikt i slutet av 2016) till regionerna att ta fram
länsvisa regionala transportinfrastrukturplaner och till Trafikverket att ta fram en nationell
transportinfrastrukturplan. Inom ramen för ”En Bättre Sits” (länen i östra Mellansverige)
ska en gemensam systemanalys i storregionala infrastrukturfrågor tas fram under 2016.
Kommentar: Regionstyrelsen har behandlat trafikverkets inriktningsunderlag. Remissvaret tar
särskilt upp färje- och flygtrafikens betydelse, färjetrafiken som en del i den nationella
infrastrukturen, det gotländska vägnätet, fast förbindelse till Fårö, reservhamn för färjetrafiken
samt behovet av högre anslag till länsplanerna.
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Inom samarbetet En Bättre Sits har en systemanalys med gemensamma storregionala
prioriteringar tagits fram.
Regeringens direktiv för framtagandet av transportinfrastrukturplanerna kommer vid årsskiftet
2016/17.
• Bostadsförsörjning
Bostadsförsörjningen utgör som alltid en högprioriterad uppgift i
samhällsbyggnadsarbetet. Dyra insatslägenheter, brist på prisvänliga hyresrätter samt
bostäder för unga och nyanlända med uppehållstillstånd utgör faktorer som måste lösas
för att kunna erbjuda boenden av god kvalitet till alla i samhället.
Kommentar: En inventering av bostadssituationen på Gotland har gjorts under våren. Utifrån
det har ett förslag till långsiktig lösning av bostadsförsörjningen arbetats fram. Förslaget har
arbetats in i den exploateringsplan och budget för perioden 2017-19 som godkändes av
regionfullmäktige i juni.
•

Vattenfrågor
Vattenfrågor är en av enheten viktigaste arbetsuppgifter och bedrivs på olika plan och i
olika samverkanskonstellationer. Exempel på områden där enheten är inblandad är den
långsiktiga kommunala vattenförsörjningen, avsättande av vattenskyddsområden,
Östersjöarbetet etc.
Kommentar: Enhetens arbete på vattenområdet präglades under vår och sommar till viss del av
den extraordinära situationen för den kommunala vattenförsörjningen. Under hösten startade
länsstyrelsen det planerade samarbetet kring en regional vattenförsörjningsplan, vars syfte är att
undersöka de långsiktiga förutsättningarna för Gotlands dricksvattenförsörjning.
Vårens förstudie kring ett fördjupat samarbete mellan Region Gotland, Länsstyrelsen på Gotland
och Uppsala Universitet kring strategiska vattenfrågor med koppling till regional utveckling ledde
fram till att alla tre parter tog interna beslut kring att gå vidare med att förverkliga planerna.
Enheten inledde även arbetet med kunskapsuppbyggnad när det gäller fysisk översiktsplanering
av havet runt Gotland samt projektet kring en samhällsekonomisk modellanalys av
vattenskyddsområden i jordbruksbygder.
Folkhälsa och välfärd

Prioriterat 2016
• Strategi för god och jämlik folkhälsa
Det folkhälsopolitiska programmet följdes upp under 2015 och rapporterades till
regionstyrelsen som gav ledningskontoret i uppdrag att leda en process för att ta fram
gemensamma regionala strategier för god och jämlik hälsa att integreras i den kommande
regionala utvecklingsstrategin, RUS. Arbetet inleds med att i samverkan med
förvaltningarna identifiera strategier för regionens egna verksamhetsområden. Under
hösten integreras processen i det externa arbetet med att ta fram förslag till RUS.
Avsikten är att strategierna för god och jämlik folkhälsa ska styra regionen via RUS,
styrkort och verksamhetsplaner.
Kommentar: Arbetet har blivit framskjutet i väntan på att RUS-processen ska komma igång.
Samverkan med förvaltningarna påbörjades under hösten med utbildningar och workshops för
förvaltningarnas utsedda nyckelpersoner. Strategiarbetet integreras under 2017 med RUS-arbetet.
Ett seminarium för förtroendevalda planerades under året och genomfördes i januari 2017.
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•

Övergripande samordning och strategi för integration och mottagande av
asylsökande och nyanlända med uppehållstillstånd
Ledningskontoret ansvarar för övergripande samordning och har i uppdrag att ta fram
förslag till regional strategi för integration. Under våren 2016 planerar kontoret för att
inventera behov, inte minst bland nyanlända samt beskriva befintliga roller, uppdrag och
insatser i en nulägesanalys. Inför hösten är intentionen att synkronisera
strategiutvecklingen med processen för att ta fram förslag till en RUS.
Kommentar: Händelseutvecklingen under våren tvingade fram en omprioritering så att LK
inledningsvis fokuserade på att ta fram en rapport till koncernledningen om förvaltningarnas
arbete med ensamkommande barn och resursfrågor i detta arbete. Vidare har Länsstyrelsen ett
uppdrag att leda en scenarioplanering för asyl- och flyktingmottagande vilket ledningskontoret
deltar i som del i strategiuppdraget. För att ta fram underlag för den gotländska analysen
genomförde Region Gotland ett eget seminarium under hösten 2016. Den interna rapporten
medförde att vi fick en bra bild av lärdomar av 2015/16 arbete kring mottagande och integration
och vilka utmaningar vi står inför kommande år.
Två workshopar har hållits för regionstyrelsens arbetsutskott för att förtydliga politiska
förväntningar på ledningskontorets uppdrag i relation till Länsstyrelsens integrationsuppdrag.
Under hösten 2016 har planeringen fortsatt inför de olika mötesforum som genomförs under
2017 för att ta fram underlag till Gotlands integrationsstrategi. Det operativa arbetet i
förvaltningarna fungerar väl även om det ställs stora krav på verksamheterna för att klara sina
respektive uppdrag. Arbetet med integrationsfrågor hålls samman av ett internt
integrationsnätverk under ledning av integrationsstrategen.
•

Handlingsplan för jämställdhetsarbete enligt CEMR:s deklaration inkluderande
bland annat våld i nära relationer
I december 2015 undertecknade regionen CEMR:s deklaration för jämställdhet. Nästa
steg är att inom två år lämna in en handlingsplan för utvecklingsarbete. Ledningskontoret
leder arbetet med stöd av en politisk referensgrupp. En del i arbetet är genomförd under
2015, nämligen regionens jämställdhetsplan i arbetsgivarrollen. Inför 2016 kommer bland
annat revidering av handlingsplan mot våld i nära relationer att föras in i planen för
jämställdhet.
Kommentar: Arbetet pågår i den politiska referensgruppen för jämställdhet och i nätverk för
verksamheter som arbetar med våld i nära relationer. Arbetet mot våld i nära relationer har under
året främst inriktats på stöd till förvaltningarnas förbättringsarbete när det gäller personer som
utsatts för våld i nära relation. Under hösten intensifierades utvecklingsarbete för samordning av
det våldspreventiva arbetet inom regionens verksamheter. Ledningskontorets uppdrag har
förankrats i Regional Samverkan och Stöd Struktur, RSSS. Avsikten är att ytterligare underlätta
samordnad ledning och styrning av arbetet med att förebygga våld respektive att ingripa när
väldet redan har skett. I arbetet med ett nytt styrkort ingår att förbättra förutsättningarna för
jämställdhetsanalyser, i nuläget med fokus på indikatorer för uppföljning av målen. Utöver detta
har ett arbete startat upp med stöd av Tillväxtverket för att jämställdhetsintegrera tillväxtarbetet.
Under året har det huvudsakligen handlat om projektplanering. Arbetet fortsätter under 2017 och
2018, med en stark koppling till utarbetandet av en ny regional utvecklingsstrategi, RUS.
•

Självmordsförebyggande program
Regionfullmäktige antog 2015 ett program för självmordsförebyggande arbete i Region
Gotland. Under 2016 kommer ledningskontoret att stödja genomförandet och följa upp
programarbetet. Kontoret kommer att erbjuda information och kunskapsspridning till
medarbetare samt i samverkan med andra aktörer även arbeta för höjd kunskap hos
Kommentar: Ledningskontoret har erbjudit förvaltningarna stöd i implementeringsarbetet.
Elevhälsan individ- och familjeomsorgen samt teknikförvaltningens ledningsgrupp har efterfrågat
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och fått stöd. Introduktionsföreläsningar har givits vid flera tillfällen till alla förvaltningar och
folkhögskolan. Ca 290 personer har deltagit. Föreläsningen har även givits till
Patientansvarsnämnden, Tillgänglighetsrådet, Tryggare Gotland samt NSPH (Nationell
Samverkan för Psykisk hälsa) och allmänheten, ca 60 deltagare sammantaget. Vid Lucialoppet
samordnade ledningskontoret information om psykisk hälsa och föreläsning om fysisk aktivitet
och psykisk hälsa, i samarbete med P18:s löparsektion, H(j)ärnkoll och SISU idrottsutbildarna.
Ledningskontoret ledde ett projekt med stöd från FINSAM, för att utbilda instruktörer i första
hjälpen till psykisk hälsa. 16 instruktörer utbildades, från hälso- och sjukvården,
socialförvaltningen, räddningstjänsten, folkhögskolan, barn- och elevhälsan, ledningskontoret,
serviceförvaltningen, Finsam, H(järnkoll), SPES (Riksförbundet för Suicid Prevention och
Efterlevandes Stöd) och Röda Korset. De kommer att ge varsin utbildning under 2017 via
Finsam . Därefter kan utbildningar i första hjälpen genomföras av instruktörerna inom den egna
verksamheten utifrån planering som görs med berörda chefer.
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Uppföljning intern kontrollplan 2016 - regionstyrelsen
Förslag till beslut

•

Respektive kontrollansvarig ges uppdrag att vidta lämpliga åtgärder för att
rätta till funna brister.

•

Punkterna ”måltidsprocessen”, samt ”policys och riktlinjer” överförs till 2017
års intern kontrollplan.

•

I övrigt tas rapporten emot och läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Enlig riktlinjerna för intern kontroll har respektive nämnd/styrelse det yttersta
ansvaret för att en god intern kontroll skapas och att uppföljning sker inom
respektive verksamhetsområde.
Syftet med intern kontroll är att med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande
mål uppnås:
•
•
•

Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, regler, riktlinjer och rutiner mm.

I årets kontroller har brister främst identifierats beträffande inköpskort,
momsersättningssystemet, övriga utbetalningar, utbetalning av ersättning för erlagda
kostnader via lönesystemet, bisysslor inom RS förvaltningar samt
kontinuitetsplanering. De brister som konstaterats har att hanteras inom ramen för
respektive kontrollområdesansvar.
Bedömning

Av 15 punkter har 10 genomförts, två överförs till 2017 ”måltidsprocessen”, samt
”policys och riktlinjer”.
Brister har identifierats främst beträffande inköpskort, momsersättningssystemet,
övriga utbetalningar, utbetalning av ersättning för erlagda kostnader via lönesystemet,
bisysslor inom RS förvaltningar samt kontinuitetsplanering. De brister som
konstaterats har att hanteras inom ramen för respektive kontrollområdesansvar.
1 (2)
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Arbetet med kontrollpunkten ”måltidsprocessen” har påvisat att mycket är oklart,
dels gällande definitioner, men även avseende ansvarsfördelning som måste klargöras
innan kontrollen till fullo kan genomföras. Vad gäller kontrollpunkten ”policys och
riktlinjer” har ett arbete pågått med framtagande av riktlinjer för styrande dokument
samt en sammanställning av samtliga styrande dokument. Under 2017 planeras för
bedömning av styrdokument i enlighet med de nya riktlinjerna samt en nulägesanalys
om dessa blivit implementerade och dess efterlevnad.
Tre kontroller har utgått då de bedömdes som ogenomförbara utifrån kriterierna för
intern kontroll, bl.a. kontrollkostnad och kontrollnyttan. Dessa är
”rekryteringsprocess för chefer respektive medarbetare inom RS förvaltningar” och
”Införande av nya/förändrade IT-funktioner/system” utifrån att tänkta moment som
bör kontrolleras, inte registreras i respektive process samt ”anskaffningsprocessen
inom RS förvaltningar” utifrån att underlag avseende felaktiga leveranser inte finns.
Kontrollansvaret innebär att se till att kontrollen blir genomförd, resultatet analyserat
samt att eventuella åtgärder vidtas.
Beslutsunderlag

Rapporter från genomförda kontroller:
Bilaga 1 – inköpskort
Bilaga 2 – upphandlade avtal
Bilaga 3 – momsersättningssystemet
Bilaga 4 – övriga utbetalningar
Bilaga 5 – leverantörsfakturor
Bilaga 6 – utbetalning av ersättning för erlagda kostnader via lönesystemet
Bilaga 7 – fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom RS förvaltningar
Bilaga 8 – bisysslor inom RS förvaltningar
Bilaga 9 – licenshantering
Bilaga 10 – kontinuitetsplanering

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

Karolina Samuelsson
Förvaltningschef

Skickas till
Samtliga nämnder
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Ärendenr SF 2016/6

Serviceförvaltningen

Handlingstyp Rapport, ÅR 2016
Datum 6 februari 2016
Regionstyrelsen
Ärendenr 2016/787

7. Årsrapport 2016 – serviceförvaltningen
Viktigare händelser
•

Årets resultatkrav och kommande års sparbeting/krav

Åtgärder för att klara det beslutade sparkravet fördelat på de kommande tre
åren, inklusive årets avkastningskrav, har inneburit vissa förändringar. Beslutet
att införa anställningsstopp med dispensförfarande för samtliga tjänster.
Vakanshållandet har påverkat vissa tjänsteleveranser, genom exempelvis längre
leveranstider. Fokus har lagts på att effektivisera genom att digitalisera tjänster.
Även åtgärder initierade av kund har börjat visa sig som förändring i tjänsteinnehållet och/eller volym.
Förvaltningen har arbetat med att finna fler långsiktiga besparingar i form av
förändrat arbetssätt, digitala lösningar, minskat tjänsteutbud, sänkt ambitionsnivå och i vissa fall kvalitetssänkning. Diskussioner har förts med övriga
verksamheter kring prioritering av åtgärder.
Viktigt i detta arbete är att anpassa arbetsuppgifterna och bemanningen för att
få till en arbetsmiljö som innebär att medarbetarna fortsätter att känna arbetsglädje och trivsel samt att sjuktalen hålls låga.
•

Ny organisation, två förvaltningar blir en

För att ge bättre förutsättningar för måluppfyllelse beslutades under våren att
en ny förvaltning ska etableras med regionstyrelsens två förvaltningar som
grund. Beslut har också tagits att avveckla modellen med köp/sälj och istället
anslagsfinansiera vissa tjänsteområden
Arbete gjorts för att ta fram finansierings- och styrmodeller för den nya
förvaltningen, som har tydligare fokus på styrning, stöd och service för att
öka/stärka koncernstyrningen inom de koncernövergripande processerna.
Medarbetarna har involverats i olika sammanhang för att skapa delaktighet och
förtroende för beslutet att bilda regionstyrelseförvaltningen. Uppfattningen är
att det finns en hög förväntan bland medarbetarna, även om det samtidigt
finns oro inför förändringen.

Besöksadress Visborgsallén 19

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Plusgiro 18 97 50-3

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Det utvecklingsarbete som gjorts inom exempelvis kunddialog och tjänsteutveckling, lades vilande under hösten, men kommer att fortsätta i den nya
förvaltningen.
•

Genomförande och kvalitetssäkring av projekt

Byte av HR-system är klart och den efterfrågade personalstatistiken har till
viss del levererats till samtliga chefer sedan i våras. Trots intensivt arbete
kvarstår brister i kundnöjdhet med systemet. Tidigare problem med leverans av
telefoni efter leverantörsbytet har åtgärdats.
Etablering av en administrativ funktion som ska säkra regionens ekonomiska
administration inom asylverksamheten har tagits i drift. Projektet med att
erbjuda vårdnära service har fallit väl ut och gick vid årsskiftet över i hälsooch sjukvårdens regi.
Arbetet med att lyfta över regionen till ny it-plattform, med bland annat nytt
e-postverktyg och utskriftslösningar, är klart. Slutsatsen är att det har gått enligt
plan och inneburit ytterst lite störning. Andra större projekt som genomförts
under året av förvaltningens verksamheter är byte och översyn av Officelicenser, implementering Office365 samt övergång till säkrare datahall.
Livsmedelsupphandlingen har avslutats under året och resulterade i att avtal
skrev med leverantörer under hösten. En effekt av denna upphandling är att
fler lokala leverantörer nu finns med i avtalet.
Måluppfyllelse
•

Kvalitet

Det genomsnittliga NöjdKundIndex (NKI) ligger på en fortsatt hög nivå,
74,0, vilket överträffar förvaltningens tidigare satta mål på 67. Det är endast en
tjänst som inte klarar det enskilda målet med ett NKI på minst 56. Totalt är 86
procent av de tillfrågade kunderna nöjda eller mycket nöjda med de tjänster
förvaltningen levererar.
Fler tjänsteområden har under den gångna perioden jämförts med andra
liknande kommuner och organisationer. Den samlade bilden är att
förvaltningens tjänster ligger i nivå med, eller ibland till och med bättre, de
jämförda kommunerna/organisationerna.
Förvaltningen har under året haft fokus på att bidra till regionens miljöarbete
genom ekologiska livsmedel i måltidsproduktionen och fler vegetariska rätter.
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•

Medarbetare/ledare

Sjukstatistiken under perioden januari till november är i nivå med samma
period 2015, 4,74 jämfört med 4,72. Någon medarbetarenkät är inte genomförd, däremot en psykosocial skyddsrond. Denna gjordes i diskussionsform.
Med anledning av utökat resultatkrav 2016 och kostnadssänkning 2017 togs
beslutet att införa anställningsstopp och stor restriktivitet gäller för resor,
utbildning, personalsociala aktiviteter samt anlitande av konsulter. Restriktivitet
gäller inom samtliga områden i avvaktan på beslut om minskat utbud.
•

Ekonomi

Förvaltningen redovisar ett positivt resultat på 15,5 mnkr, vilket innebär en
budgetavvikelse på cirka 3 procent av budgeterad omsättning. Resultatet
överstiger erhållet beting på 9 mnkr. I bokslutsarbetet gjordes en återbetalning
till förvaltningens kunder på 9,4 mnkr. Resultatet före återbetalning uppgick till 24,9 mnkr ,vilket motsvarar den senaste prognosen på +25,0 mnkr.
Årets överskott beror till stor del på förberedelser inför kommande besparingskrav. Resultatet har uppstått till följd av vakanta tjänster, ej använd buffert,
tillfälligt låga kapitalkostnader inom it, förseningar av ombyggnation av
kök samt lägre kostnader än beräknat för fordonsorganisationen.
Resultat för serviceförvaltningen
Ekonomi (mnkr)

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Årsresultat

15,5

16,0

9,6

6,7

5,4

1,0

1,8

Investeringsvolym

17,6

8,5

10,2

11,5

9,1

23,3

18,8

Medarbetare

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Medarbetarnöjdhet

Ej mätt

4,06

4,13

4,13

4,07

4,10

3,90

Sjukfrånvaro)*

4,7

4,7

4,0

4,5

4,6

4,2

4,6

Tillsvidareanställda

-

470

462

456

451

450

449

Visstidsanställda

-

20

30

34

39

31

38

Årsarbetare**

502

505

Kund/Brukare

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

NKI

74,0

74,6

73,5

72,2

68,9

69,9

66,5

Kundnöjdhet i procent

86,2

89,8

89,5

82,2

Ej mätt

Ej mätt

Ej mätt

(årsarbetare)
(årsarbetare)

(månadsanställda per november)

(genomsnitt)***
*

Ej mätt för alla tjänster och inte heller på samma sätt. Vissa tjänster är kundnöjdheten vägd genom flera frågor och
för vissa är det en av frågorna i NKI som har använts som mått.

** Sjukfrånvaron mätt fram till november 2016, övriga år inkluderar även december.
*** Antalet årsarbetare redovisas inte uppdelat på tillsvidare och visstid, utan det är totala antalet per sista november.
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Utveckling på sikt
•

Styrning stöd och service

I den nya förvaltningen är ett av målen att stärka och tydliggöra gränssnitten
mellan styrning, stöd och service i de koncernövergripande processerna. Det
kan innebära förändrat arbetssätt inom flera verksamheter.
•

Ny finansieringsmodell

Inför sammanslagningen togs även beslut att ersätta köp-och-säljfinansiering
med anslagsfinansiering för vissa tjänster, främst inom ekonomi, HR och
kommunikation. Även delar av it-tjänsterna anslagsfinansieras. Utredning ska
ske under 2017 för hur resterande tjänster i den nya förvaltningen ska
finansieras. Denna förändring i finansiering kan även innebära förändring i hur
resurserna ska fördelas och vilka uppgifter som ska prioriteras.
•

Digitalisering och effektivisering

Arbetet med att gå från manuell hantering till en digitaliserad handläggning
fortsätter, målet är att exempelvis ersätta all manuell hantering av tidredovisning med digitala lösningar. Vissa verksamheter kommer även att ses
över utifrån hur de kan bidra med ett mer effektivt resursanvändande, ett
exempel är om regionens leasingfordon kan nyttjas på ett annat sätt än idag.
•

Utveckling av uppdrag

Ökat och förändrat behov hos verksamheterna ställer krav på utveckling inom
den nya förvaltningens verksamheter. Ett exempel på detta är utvecklingen av
hjälpmedelsorganisationen utifrån ett ökat uppdrag.
•

Besparingsbetingets påverkan

Besparingsbesluten börjar ge effekt och påverkan på förvaltningens tjänster,
som exempelvis minskning i behov av resurser, men också stoppade
investeringar som leder till lägre kapitalkostnader och på sikt försämrad
arbetsmiljö och problem med att uppfylla de kvalitetskrav som finns.
Därmed avslutas serviceförvaltningen och med stolthet och bra underlag för
fortsatt utveckling går medarbetare och chefer går in med tillförsikt i ny
organisation 2017 – regionstyrelseförvaltningen.
SERVICEFÖRVALTNINGEN

Karolina Samuelsson
förvaltningschef

GOTLANDS KOMMUN
Utskriven av : Charlotte Fahlen
Kod
28550
28551
28556
28604
28667
28669
28670
Totaler

Bokslut - Investeringsrapp per projekt

Projekt
Text
PC som tjänst
Reinv. IT- infrastruktur
Maskiner och inv. SF
SAN
MS exchange
MS Fas2
Kontorsprogram

2017-01-27 11:16

Årsbudget
netto
Jan 16 - Mån 13 16
7 000,0
3 000,0
2 000,0
1 150,0
4 252,0
259,0
2 302,0
19 963,0

Utfall
netto
Jan 16 - Mån 13 16
7 085,0
1 563,7
957,9
1 148,1
4 251,8
258,9
2 301,9
17 567,3

Avvikelse
-85,0
1 436,3
1 042,1
1,9
0,2
0,1
0,1
2 395,7

Sida 1/1

GOTLANDS KOMMUN
Utskriven av : Charlotte Fahlen
Kod

Bokslut - Resultrapp per verksamhet SF

Verksamhet
Text

15
1
29
2
61
6
92
97
9
Totaler

Övrig politisk verksamhet
Politisk verksamhet
Övrig infrastruktur
Infrastruktur, skydd mm
Flyktingmottagning
Särskilt riktade insatser
Kommungem. administration
Försörjningsverksamhet
Gemensam verksamhet

2017-01-27 11:21

Intäkter
Årsbudget
Jan 16 - Mån 13
16
-4 178,5
-4 178,5
-740,0
-740,0
-1 506,0
-1 506,0
-206 563,1
-287 993,9
-494 557,0
-500 981,5

Kostnader
Intäkter
Kostnader
Årsbudget
Utfall
Utfall
Jan 16 - Mån 13 Jan 16 - Mån 13 Jan 16 - Mån 13 16
16
16
4 178,5
-3 854,3
3 854,3
4 178,5
-3 854,3
3 854,3
740,0
-740,4
700,6
740,0
-740,4
700,6
1 506,0
0,0
1 038,8
1 506,0
0,0
1 038,8
206 563,0
-200 199,1
192 867,3
287 994,0
-303 094,4
293 933,9
494 557,0
-503 293,5
486 801,2
500 981,5
-507 888,2
492 394,9

Nettoavvikelse

-1
-1
7
9
16
15

0,0
0,0
39,8
39,8
038,8
038,8
331,7
160,6
492,3
493,3

Sida 1/1

GOTLANDS KOMMUN
Utskriven av : Charlotte Fahlen

Text
Resultatrapport på nämndn
Verksamhetens totala intä
Verksamhetens totala kost
Avskrivningar
Internränta
Verksamhetens nettokostna
Kommunbidrag
Årets resultat
Kontrollrad konto 30-88

2017-01-27 11:23

Bokslut - Resultatrapport SF

Årsbudget
inkl TA, OM
Jan 16 - Mån 13 16
500
-487
-12
-1

981,5
067,5
435,8
478,2
0,0
0,0
0,0

Utfall

Avvikelse

Jan 16 - Mån 13 16
507
-479
-11
-1
15

888,2
777,5
296,6
320,8
493,3

6 906,7
7 290,0
1 139,2
157,4
15 493,3

15 493,3
15 493,3

15 493,3
15 493,3

Sida 1/1

Ärendenr RS 2017/5

Regionstyrelseförvaltningen

Handlingstyp Rapport

Henry Henziger

Datum 6 februari 2016

Årsrapport 2016 - Politikerorganisationen
Under begreppet politikerorganisationen redovisas det samlade resultatet för
anslagen för regionfullmäktige, regionstyrelse, revision, överförmyndarnämnd,
valnämnd och patientnämnd.
Det samlade resultatet för 2016 enligt följande:
Mnkr
Regionfullmäktige
Regionstyrelse
Revision
Valnämnd
Överförmyndarnämnd
Patientnämnd
Samlat resultat

+0,1
+1,4
0
0
+0,1
+0,2
+1,8

Överskottet för regionfullmäktige och regionstyrelsen hänförs i huvudsak till
minskade kostnader för representation. För regionstyrelsens del tillkommer
även minskade kostnader för resor samt utbildning av förtroendevalda vars
budgetpost i huvudsak utnyttjas året efter ett val.
Patientnämndens överskott beror på att kansliet inte varit fullt bemannat under
året. Anslaget för arvoden till stödpersoner inom psykiatrisk tvångsvård ger
även det ett överskott då endast två stödpersoner utsetts under året.
För överförmyndarnämnden slutar året med ett överskott på +0,1 mnkr
trots ökade kostnader till följd av arbetet med ensamkommande barn.
Resultatet beror främst på att kanslifunktionen ger ett överskott med ca +0,2
mnkr till följd av en del vakanser samt att nämnden erhållit återbäring från
serviceförvaltningen med ca +0,1 mnkr. Däremot fortsätter kostnaderna för
arvoden till ställföreträdare att öka och visar ett underskott mot budget med ca
-0,2 mnkr (ca -0,1 mnkr, 2015).
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress 621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon 0498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803
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GOTLANDS KOMMUN
Utskriven av : Henry Henziger

Text
Resultatrapport på nämndn
Verksamhetens totala intä
Verksamhetens totala kost
Avskrivningar
Internränta
Verksamhetens nettokostna
Kommunbidrag
Årets resultat
Kontrollrad konto 30-88

2017-02-06 15:37

Bokslut - Resultatrapport Politikerorg
Årsbudget
inkl TA, OM
Jan 16 - Mån 13 16

Utfall
Jan 16 - Mån 13 16

1 500,0
-25 410,0

4 751,9
-26 909,6

-23 910,0
23 610,0
-300,0
-300,0

-22
23
1
1

157,7
610,0
452,3
452,4

Avvikelse

3 251,9
-1 499,6
1 752,3
0,0
1 752,3
1 752,4

Sida 1/1

GOTLANDS KOMMUN
Utskriven av : Henry Henziger
Kod

Bokslut - Resultatrapp per verks POL.ORG

Ansvar
Text

1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
Totaler

Regionfullmäktige
Regionstyrelsen
Utbildning förtroendevald
Revision
Valnämnd
Överförmyndare
Patientnämnd
Ensamkommande flykt barn

2017-02-06 15:35

Intäkter
Årsbudget
Jan 16 - Mån 13
16
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-1 500,0
-1 500,0

Kostnader
Årsbudget
Jan 16 - Mån 13
16
3 039,0
8 424,0
367,0
3 572,0
62,0
7 232,0
1 214,0
1 500,0
25 410,0

Intäkter
Utfall
Jan 16 - Mån 13 16
-2,0
-4,9
0,0
0,0
0,0
-136,0
-24,0
-4 585,1
-4 752,0

Kostnader
Utfall
Jan 16 - Mån 13
16
2 943,0
7 412,6
0,0
3 600,2
56,2
7 222,8
1 047,1
4 627,6
26 909,5

Nettoavvikelse
98,0
1 016,3
367,0
-28,2
5,8
145,2
190,9
-42,5
1 752,5

Sida 1/1

GOTLANDS KOMMUN
Utskriven av : Henry Henziger
Kod

Bokslut - Resultatrapp per verks POL.ORG

Verksamhet
Text

11
13
15
1
61
6
Totaler

Nämnd- och styrelseverksa
Revision
Övrig politisk verksamhet
Politisk verksamhet
Flyktingmottagning
Särskilt riktade insatser

2017-02-06 15:36

Intäkter
Årsbudget
Jan 16 - Mån 13
16
0,0
0,0
0,0
0,0
-1 500,0
-1 500,0
-1 500,0

Kostnader
Årsbudget
Jan 16 - Mån 13
16
11 830,0
3 572,0
8 508,0
23 910,0
1 500,0
1 500,0
25 410,0

Intäkter
Utfall
Jan 16 - Mån 13 16
-6,9
0,0
-160,0
-166,9
-4 585,1
-4 585,1
-4 752,0

Kostnader
Utfall
Jan 16 - Mån 13
16
10 355,6
3 600,2
8 326,1
22 281,9
4 627,6
4 627,6
26 909,5

Nettoavvikelse
1 481,3
-28,2
341,9
1 795,0
-42,5
-42,5
1 752,5

Sida 1/1

Serviceförvaltningen

Ärendenr

SF 2016/06

Handlingstyp

Rapport, ÅR 2016

Datum

6 februari 2017

Årsrapport 2016 - serviceförvaltningen
Serviceförvaltningen ska, som en del av Region Gotland, utveckla och erbjuda effektiva
tjänster som skapar värde för kunden (verksamheterna). Detta bidrar till att förvaltningarna
kan fokusera på sina kärnverksamheter.
Sammanfattande kommentarer kring måluppfyllelsen

Serviceförvaltningen redovisar ett positivt resultat på 15,5 mnkr, vilket
innebär en budgetavvikelse på cirka 3 procent av budgeterad omsättning.
Resultatet överstiger erhållet beting på 9 mnkr. I bokslutsarbetet gjordes en
återbetalning till förvaltningens kunder på 9,4 mnkr. Resultatet före
återbetalning uppgick till 24,9 mnkr ,vilket motsvarar den senaste
prognosen på +25,0 mnkr.
Årets överskott beror till stor del på förberedelser inför kommande
besparingskrav. Resultatet har uppstått till följd av vakanta tjänster, ej använd
buffert, tillfälligt låga kapitalkostnader inom it, förseningar av ombyggnation av
kök samt lägre kostnader än beräknat för den gemensamma fordonsorganisationen.
Med anledning av utökat resultatkrav 2016 och kostnadssänkning 2017 togs
beslutet under våren att införa anställningsstopp för samtliga vakanta tjänster
och stor restriktivitet gäller för resor, utbildning, personalsociala aktiviteter och
anlitande av konsulter. Restriktivitet och återhållsamhet gäller inom samtliga
områden i avvaktan på beslut om minskat utbud.
Sjukstatistiken under perioden januari till november är i nivå med samma
period 2015, 4,74 jämfört med 4,72.
Det genomsnittliga NöjdKundIndex (NKI) ligger på en fortsatt hög nivå,
74,0, vilket överträffar förvaltningens tidigare satta mål på 67. Det är endast en
tjänst som inte klarar det enskilda målet med ett NKI på minst 56. Totalt är 86
procent av de tillfrågade kunderna nöjda eller mycket nöjda med de tjänster
förvaltningen levererar.
Händelser av väsentlig betydelse

Vissa händelser under året har betydelse för hur serviceförvaltningen lyckas
uppnå målen. Dessa är:
 Årets resultatkrav och kommande års sparbeting/krav
 Ny organisation, två förvaltningar blir en

Genomförande och kvalitetssäkring av projekt
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Årets resultatkrav och kommande års sparbeting/krav

Åtgärder för att klara det beslutade sparkravet fördelat på de kommande tre
åren, inklusive årets avkastningskrav, har inneburit vissa förändringar. I våras
beslutade förvaltningen att införa anställningsstopp med dispensförfarande för
samtliga tjänster.
Vakanshållandet har påverkat vissa tjänsteleveranser, exempelvis längre
leveranstider. Fokus har lagts på att effektivisera genom att digitalisera tjänster.
Även åtgärder initierade av kund har börjat visa sig som förändring i tjänsteinnehållet och/eller volym.
Förvaltningen har under hösten arbetat med att finna fler långsiktiga
besparingar i form av förändrat arbetssätt, digitala lösningar, minskat
tjänsteutbud, sänkt ambitionsnivå och i vissa fall kvalitetssänkning.
Diskussioner har förts med övriga verksamheter kring prioritering av åtgärder.
Viktigt i arbetet med sparförslagen är att anpassa arbetsuppgifterna och
bemanningen för att få till en arbetsmiljö som innebär att medarbetarna inom
förvaltningen fortsatt känner arbetsglädje, trivsel och att sjuktalen hålls låga.


Ny organisation, två förvaltningar blir en

För att ge bättre förutsättningar för måluppfyllelse beslutades under våren att
en ny förvaltning ska etableras med regionstyrelsens två förvaltningar som
grund. Beslut har också tagits att avveckla modellen med köp/sälj och istället
anslagsfinansiera vissa tjänsteområden
Under 2016 har arbete gjorts för att ta fram finansierings- och styrmodeller för
den nya förvaltningen. Den nya förvaltningen har tydligare fokus på styrning,
stöd och service för att öka/stärka koncernstyrningen inom framförallt de
koncernövergripande processerna. Det kan komma att innebära förändrat
arbetssätt inom vissa områden.
Medarbetarna har involverats i olika sammanhang för att skapa delaktighet och
förtroende för beslutet att bilda regionstyrelseförvaltningen. Uppfattningen är
att det finns en hög förväntan bland medarbetarna, även om det samtidigt
finns oro inför förändringen.
Det utvecklingsarbete som gjorts inom exempelvis kunddialog och tjänsteutveckling, lades vilande under hösten, men kommer att fortsätta i den nya
förvaltningen.
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Genomförande och kvalitetssäkring av projekt

Byte av HR-system är klart och den efterfrågade personalstatistiken har till
viss del levererats till samtliga chefer sedan i våras. Trots intensivt arbete
kvarstår brister i kundnöjdhet med systemet. Tidigare problem med leverans av
telefoni efter leverantörsbytet har åtgärdats.
Etablering av en administrativ funktion som ska säkra regionens ekonomiska
administration inom asylverksamheten har tagits i drift. Projektet med att
erbjuda vårdnära service har fallit väl ut och gick vid årsskiftet över i hälsooch sjukvårdens regi.
Arbetet med att lyfta över regionen till ny it-plattform, med nytt e-postverktyg
och utskriftslösningar bland annat, är klart. Slutsatsen är att det har gått enligt
plan och inneburit ytterst lite störning. Andra större projekt som genomförts
under året av förvaltningens verksamheter är byte och översyn av Officelicenser, implementering Office365 samt övergång till säkrare datahall.
Livsmedelsupphandlingen har avslutats under året och resulterade i att avtal
skrev med leverantörer under hösten. En effekt av denna upphandling är att
fler lokala leverantörer nu finns med i avtalet.
Resultat för serviceförvaltningen
Ekonomi (mnkr)

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Årsresultat

15,5

16,0

9,6

6,7

5,4

1,0

1,8

Investeringsvolym

17,6

8,5

10,2

11,5

9,1

23,3

18,8

Medarbetare

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Medarbetarnöjdhet

Ej mätt

4,06

4,13

4,13

4,07

4,10

3,90

Sjukfrånvaro)*

4,7

4,7

4,0

4,5

4,6

4,2

4,6

Tillsvidareanställda

-

470

462

456

451

450

449

Visstidsanställda

-

20

30

34

39

31

38

Årsarbetare**

502

505

Kund/Brukare

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

NKI

74,0

74,6

73,5

72,2

68,9

69,9

66,5

86,2

89,8

89,5

82,2

Ej mätt

Ej mätt

Ej mätt

(årsarbetare)
(årsarbetare)

(månadsanställda per november)

Kundnöjdhet i procent
(genomsnitt)***

*

Sjukfrånvaron mätt fram till november 2016, övriga år inkluderar även december.

** Antalet årsarbetare redovisas inte uppdelat på tillsvidare och visstid, utan det är totala antalet per sista november.
*** Ej mätt för alla tjänster och inte heller på samma sätt. Vissa tjänster är kundnöjdheten vägd genom flera frågor och
för vissa är det en av frågorna i NKI som har använts som mått.
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Detta är vi stolta över


Gotland rankas högt i upphandlingsbarometer

Enligt en nationell jämförelse placerar sig Gotland högst när landets län rankas
utifrån bland annat genomsnittligt antal anbud per upphandling och andelen
överprövade upphandlingar.


Förbättrade processer

Under året har flera verksamheter arbetat med att kvalitetssäkra sina processer.
Detta har lett till färre driftavbrott, säkrare leverans och jämnare kvalitet.
Måluppfyllelse utifrån perspektiven
Brukare/Kund

Brukarna/kunderna upplever att de får tjänster av god kvalitet, är informerade,
delaktiga och respektfullt bemötta
Processer

Processer ger resultat av god kvalitet till kostnader i nivå med
jämförbara kommuner och landsting
Medarbetare/ledare

Medarbetare/ledare trivs, är engagerade, tar ansvar och utvecklas för att möta
framtidens utmaningar
Ekonomi

Ekonomin är uthållig och i balans ur ett generationsperspektiv
Samhällsutveckling

Gotland utvecklas i linje med visionsmålen och har ett starkt varumärke

Därmed avslutas serviceförvaltningen och med stolthet och bra underlag för
fortsatt utveckling går medarbetare och chefer går in med tillförsikt i ny
organisation 2017 – regionstyrelseförvaltningen.
SERVICEFÖRVALTNINGEN

Karolina Samuelsson
förvaltningschef

Serviceförvaltningen
Region Gotland

SERVICEFÖRVALTNINGENS STYRKORT
Kvalitet med brukare/kunder och process
Mål:

Brukarna/kunderna
- upplever att de får tjänster av god kvalitet, är informerade, delaktiga och respektfullt
bemötta.
Processer
- ger resultat av god kvalitet till kostnader i nivå med jämförbara kommuner och landsting.
Serviceförvaltningens arbete i perspektivet Kvalitet

Förvaltningens tjänster har varit efterfrågade under året, ökat tryck märks inom
de tjänsteområden som behövs för att stödja verksamheterna i arbetet med
sina besparingskrav. Vakanser inom förvaltningen har i vissa fall lett till längre
leveranstid och omprioritering av uppdrag. Detta till trots så är både
kundnöjdheten och NKI-resultatet högt.
NKI och kundnöjdhet

NKI har under de senaste åren legat relativt stabilt. Det är en liten minskning,
0,6 enheter, mellan mätningen i år jämfört med föregående år (mätningarna
sker mellan september och augusti).
Andelen kunder som är nöjda eller mycket nöjda med de tjänster förvaltningen
utför är något lägre, 86,2 procent jämfört med 89,8 procent, vilket är något
under det tidigare satta målet på 90 procent nöjda kunder.

Diagrammet visar förvaltningens olika tjänster. Målet är att alla tjänsters NKI ska vara över 56.

5 (34)

Serviceförvaltningen
Region Gotland

De ekonomiska förutsättningarna som inneburit lägre bemanning, i vissa fall
längre leveranstid eller ändrat arbetssätt kan ha påverkat resultatet. Även
personalomsättningen inom vissa administrativa områden kan vara en
bidragande till ett något lägre resultat.
Nationell jämförelse

Fler tjänsteområden har under den gångna perioden jämförts med andra
liknande kommuner och organisationer. Exempel på tjänster som jämförts är:
 Städ
 Ekonomistöd och administration
 Systemförvaltning (ekonomisystem)
 Upphandling
 Kanslistöd (patientnämnden och budget/skuldrådgivning)
 It-stöd inom landstingsuppdraget
Den samlade bilden är att förvaltningens tjänster ligger i nivå med, eller ibland
till och med bättre, de jämförda kommunerna/organisationerna.
Digitalt ersätter manuellt

Verksamheterna inom förvaltningen har under den gångna perioden haft ökat
fokus på alternativa arbetsmetoder för att på sikt minska kostnaderna. Inom
flera områden är digitalisering ett sätt.
Administration inom lönehantering och ekonomi har arbetat med att minska
behovet av personella resurser till förmån för ett effektivare nyttjande av
befintliga system. Exempel på detta inom HR-området är inläsning av
transaktioner via fil för ersättning till gode män, påbörjat införandet digital
hantering av förtroendevaldas ersättning och arvode, lönespecifikation via epost, digital inrapportering av tid i Medvind och en digital lösning för
kursadministration.
Arbetet med att digitalisera processen kring nyanställning är på gång och
förväntas ge effekt under det kommande året.
Kvalitetsverktyg och rutiner

Inom flera tjänsteområden har kvalitet - definitionen av kvalitet och översyn av
processer – stått i fokus. Exempelvis används Livsmedelsverks måltidsmodell
som kvalitetsverktyg i arbetet att utveckla måltidstjänsterna, samt utbildning
och konsultstöd för att ta fram kvalitetsmätningssystem inom städområdet.
Nya rutiner inom it inom förändrings- och incidenthantering har tagits fram
och resultatet har redan visat sig genom högre leveranskvalitet och färre
avbrott.
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Genomgång av menyprocessen har lett till jämnare kvalitet och skapat större
möjlighet att nå Livsmedelverkets beslutade rekommendationer kring menyvariation och D-vitaminnivå.
Prioriterade områden inom kvalitet

I verksamhetsplanen för 2016 har följande områden prioriterats.
Gemensamt förhållningssätt gentemot kund

Ett arbete har genomförts under året med att ta fram en modell för
kunddialog, se över överenskommelse, tjänstekatalog och prismodell.
Arbetet kommer att fortsätta i den nya förvaltningen.
Arbetet med att kunna erbjuda gemensam intern support för medarbetare
inom regionen är påbörjat. En del i detta är att se över vilka konsekvenser det
ekonomiska läget har för exempelvis tillgänglighet samt möjligheten att gå från
personlig support till självservice.
Utveckla nya tjänster/modell

För att lyckas både med leverans av tjänst, utveckling och styrning behövs
gränssnitt/roller och ansvar tydliggöras. Förvaltningen påbörjat arbetet med en
modell kring hur nya tjänster tas fram och befintliga utvecklas.
Under våren övergick projektet med att säkra ekonomiadministrationen
kring flyktingmottagningen i skarpt läge.
Upphandlingsutredningen ledde till beslut att införa avtalscontroller med
placering i upphandlingsgruppen samt begränsa och certifiera inköpsansvariga i
regionens samtliga verksamheter. Rekrytering till detta uppdrag bar påbörjats.
En ny process kring hur omorganisationer ska hanteras av förvaltningen har
tagits fram av medarbetare inom it, ekonomi och löneadministration i syfte att
säkerställa och underlätta arbetet för den verksamhet som ska genomföra
förändringen. Rutinen testades i skarpt läge i samband med sammanslagningen
av serviceförvaltningen och ledningskontoret.
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Från organisation till (större) tjänsteområden

I arbetet med att lyfta fokus från organisationen, öka kundkopplingen och se
på större tjänsteområden har serviceförvaltningen under året följt utvecklingen
i respektive tjänsteområde i stället för endast organisation.
Kvalitetssäkra systembyten

Arbetet med byte av it-plattform, införande av nytt e-postverktyg, med
mera, gick enligt plan och återkopplingen från användarna har varit positivt.
Problemen med byte av HR-system har åtgärdats och den efterfrågade
personalstatistiken har delvis levererats sedan i våras. Kundnöjdheten med
systemet och de leveranser som kan göras är fortfarande låg. Arbetet fortsätter
att kvalitetssäkra detta under 2017 med fokus på användarvänlighet. Fortsatt
utvecklingsarbete har skett under året, såsom en större uppgradering.
Utveckla nyckeltal och indikatorer

Ett arbete med att ta fram nyckeltal har pågått under året. Utbildning och
erfarenhetsutbyte har lett till att fler tjänster nu har olika former av nyckeltal
som är jämförbara både över tid och med andra leverantörer. Följande mått
har etablerats:
Tjänsteområde
Ekonomi inkl
konsult och
assistent
HR inkl konsult
och löneassistent

Nyckeltal

Ärenden i HR-support

18 %
38 %
12 %
32 %
1174

Ärenden lösta direkt i HR-support

30 %

27 %

Andel vegetariska rätter på menyn

19 %
22 %
15 %

18 %
23 %
17%

89,6 %
86 %
3,64

90,6 %
78 %
3,66

Antal chefer assistent/administratör
Antal chefer per resurs (ekonomi)
Antal extra utbetalningar* pga medarbetare
Antal extra utbetalningar* pga chef
Antal extra utbetalningar* pga löneadmin

Andel ekologiska livsmedel av totalt inköp**

Medborgare
IT inkl serverdrift
och support

2015

8,06
13,51
4,5
17 %
54 %
11 %
18 %
1082

Antal chefer ekonom/controller

Antal extra utbetalningar* pga systemfel

Måltid

2016

Andel närproducerade livsmedel av totalt
inköp**
Andel besvarade samtal i regionupplysningen
Servicenivå DigitalArbetsPlats (DAP)
Antal supportärenden per dator

Förändring
Första jämförelsen
Första jämförelsen
Första jämförelsen

Inte ökat antalsmässigt

Säkrare system
Fler ärenden tas direkt
med konsult
Erfarna HR-konsulter
bemannar supporten

* Extra utbetalning genomförs efter ordinarie löneutbetalning. Antalet extra utbetalningar har mer än
halverat sedan 2015.
** Avser endast livsmedel inköpt av serviceförvaltningen.

Effekter av sparbeting/åtgärder

Effekterna av det ekonomiska läget har märkts inom förvaltningen.
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Vakanser ger längre leveranstid och tuffare arbetsmiljö

Inom i stort sett samtliga tjänster har restriktiviteten varit hög vad gäller tillsättande av vakanta tjänster. Har det inte gått att lösa med minskad kvalitet
eller med hjälp av befintlig personal har dispens getts för visstidsanställning.
Vakanser har i vissa fall lett till att färre får göra mer samt att önskemål inte
kan uppfyllas. Detta har ännu inte gett någon större effekt på kundnöjdhet och
NKI.
Konsekvens av minskat utbud

Ett sätt att klara utmaningarna är att, som vissa tjänster redan har gjort, se över
om arbetssätt kan ändras genom att kartlägga uppdragen vad gäller typ, omfattning och tidpunkt sett utifrån när tjänsten behövs. Syftet är att se om det
går att hitta effektivare arbetssätt/ resursanvändande. Dialog har förts under
hösten med förvaltningarna/verksamheterna på olika nivåer för att förankra
förändringen i omfattningen av vissa tjänster.
Förändrat behov av tjänster

Effekterna av det besparingsarbete som pågår i verksamheterna har även
påverkat serviceförvaltningen inom vissa tjänster. Ökad efterfrågan på
konsultstöd inom framför allt HR och ekonomi samt beslut om minskade
volymer inom skolan (pedagogiska måltider) har och kommer att påverka
tjänsteleveransen, både utifrån volym och utifrån prioritering.
Övergång från digital arbetsplats (DAP) till bärbara surfplattor och smarta
telefoner innebär förändring i volym, samtidigt som det ställer krav på trådlösa
nätverk. Det ekonomiska läget kan ha bidragit till ökad avtalstrohet, vilket
märks i en ökad orderingång för varuförsörjningen.
Utveckling av tjänster

Vissa tjänsteområden har fått utökade uppdrag, då uppdragsgivare upplever att
serviceförvaltningen kan utföra tjänsterna mer effektivt än vad man själv kan.
Framför allt har hjälpmedelscentralens uppgifter utökats.
Investeringsstopp påverkar tjänsteutveckling

Beslutet under året att stoppa framtida investeringar ledde till konsekvenserna
att planerad ombyggnation från mottagningskök till produktionskök (för att
minska varmhållningstider och laga mer mat närmare gästerna) inte kunde
genomföras i den utsträckning som planerat. Detta beslut är möjligt att hantera
på kort sikt, men på längre sikt kan det innebära att de strategiska målen inte
kan nås.
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Intern kontroll

Serviceförvaltningen och ledningskontoret har sedan 2014 en gemensam intern
kontroll som innefattar båda förvaltningarna samt regionstyrelsens ansvarsområde.
Av 15 punkter har 10 genomförts, två överförs till 2017, ”måltidsprocessen”,
samt ”policys och riktlinjer”.
Brister har identifierats främst beträffande:
 inköpskort,
 momsersättningssystemet,
 övriga utbetalningar,
 utbetalning av ersättning för erlagda kostnader via lönesystemet,
 bisysslor inom RS förvaltningar samt
 kontinuitetsplanering.
De brister som konstaterats har att hanteras inom ramen för respektive
kontrollområdesansvar.
Arbetet med kontrollpunkten ”måltidsprocessen” har påvisat att mycket är
oklart, dels gällande definitioner, men även avseende ansvarsfördelning som
måste klargöras innan kontrollen till fullo kan genomföras. Vad gäller
kontrollpunkten ”policys och riktlinjer” har ett arbete pågått med framtagande
av riktlinjer för styrande dokument samt en sammanställning av samtliga
styrande dokument.
Under 2017 planeras för bedömning av styrdokument i enlighet med de nya
riktlinjerna samt en nulägesanalys om dessa blivit implementerade och dess
efterlevnad.
Tre kontroller har utgått då de bedömdes som ogenomförbara utifrån
kriterierna för intern kontroll, bland annat kontrollkostnad och kontrollnyttan.
Dessa är ”rekryteringsprocess för chefer respektive medarbetare inom RS
förvaltningar” och ”Införande av nya/förändrade IT-funktioner/system”
utifrån att tänkta moment som bör kontrolleras, inte registreras i respektive
process samt ”anskaffningsprocessen inom RS förvaltningar” utifrån att
underlag avseende felaktiga leveranser inte finns.
Kontrollansvaret innebär att se till att kontrollen blir genomförd, resultatet
analyserat samt att eventuella åtgärder vidtas.
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Medarbetare
Mål:

Medarbetare/ledare
 trivs, är engagerade, tar ansvar och utvecklas för att möta framtidens utmaningar.
Serviceförvaltningens arbete i perspektivet Medarbetare
Psykosocial skyddsrond

Ingen regiongemensam medarbetaruppföljning genomfördes under 2016.
Istället genomförde samtliga verksamheter en psykosocial skyddsrond, vilket
innebar att bland annat frågor kring arbetsmiljö, arbetsbelastning och
samarbete diskuterats tillsammans med handlingsplanen från 2015 års
medarbetarenkät. Arbetet med diskussionsfrågor har mottagits positivt och
upplevts som en mer givande process verksamheterna.
Organisationsförändring(ar)

1 februari driftsattes en ny avdelning, konsult och service. Målet med den nya
organisationen var att ge bättre förutsättningar att driva gränsöverskridande
utveckling.
Under sista halvåret har ett intensivt arbete med att bilda en ny förvaltning,
regionstyrelseförvaltningen, pågått. Det är serviceförvaltningen som
tillsammans med ledningskontoret bildar en ny förvaltning den 1 januari 2017
med fokus på styrning, stöd och service. Med anledning av detta bjöds samtliga
medarbetare i augusti månad in till ett informations- och dialogmöte kring den
nya förvaltningen. Förutom information genomfördes grupparbeten med
möjlighet att lämna synpunkter på målbild, organisation, risker och
konsekvenser. Stor vikt har lagts på intern kommunikation i syfte att skapa
delaktighet. Under hösten genomfördes rekryteringar till samtliga chefstjänster
i den nya förvaltningen.
Antalet tillsvidareanställda minskar

Förvaltningens antal tillsvidareanställda har under 2016 minskat med dryg 20
medarbetare. En nästan lika stor ökning kan ses i antalet visstidsanställda.
Detta innebär att det totala antalet månadsanställda under perioden minskat
något, med 3 medarbetare. Antalet årsarbetare har under perioden likaledes
minskat med 3.
Med anledning av anställningsstoppet har inriktningen varit att när dispens
beviljats görs tidsbegränsade anställningar istället för på tillsvidarebasis. Detta
för att skapa större flexibilitet och möjlighet till snabba förändringar.
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Jämfört med november 2015 har förvaltningens totala antal månadsanställda
minskat med sex personer.
November
2016

Antal anställda


varav tillsvidare



varav visstidsanställda

Kvinnor
Män

Antal årsarbetare

533
484
49
381
152
502

Januari
2016

November
2015

Förändring
mellan åren

539
508
31
382
157
505

-6
-24
+18
-1
-3
-3

536
506
30
383
153
505

Oförändrad sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron under januari till november 2016 är 4,7, sjukfrånvaron är oförändrad jämfört med 2015.
En minskning av sjuktalet ses inom måltids och logistikverksamheten, där
sjuktalet är cirka 0,6 respektive 0,3 lägre jämfört med föregående år . Vid
måltidsförsörjning är den största anledningen till sjunkande sjuktal färre antal
långtidssjukskrivningar. Vid logistikavdelningen har man sedan tre år tillbaka
haft ett hälsoprojekt som lett till att flera börjat träna och ändrat sin
kosthållning, här har man också börjat ha en mera frekvent kontakt med de
sjukskrivna medarbetarna, vilket kan vara en bidragande orsak till lägre sjuktal.
En ökning av sjukfrånvaron noteras inom de administrativa tjänsterna och
inom IT-verksamheten, här har sjuktalet ökat med 0,5 respektive 0,9.
Ökningen av sjuktalet beror bland annat på att antalet långtidssjukskrivna på
grund av psykisk ohälsa ökat jämfört med 2015.
Kvinnornas sjuktal är i princip oförändrat jämfört med 2015, däremot ses en
liten ökning av männens sjuktal. Männens sjuktal är dock fortfarande mycket
lågt i förhållande till kvinnornas.
Period januari till november

2016

2015

Förändring

4,74
5,72
2,48

4,72
5,73
2,34

Oförändrat
Oförändrat
+0,14

Sjuktal




totalt
kvinnor
män

En kartläggning av sjuktalet på individnivå har gjorts i början på året vid
enheter med högt sjuktal. Resultatet av kartläggningen är bland annat initierade
rehabiliteringsutredningar. Två av förvaltningens verksamheter har deltagit i ett
regiongemensamt projekt för kartläggning av sjuktalet utifrån individ, grupp
respektive organisatorisk nivå.
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För att skapa medvetenhet kring den ökade ohälsan i riket och arbetsgivarens
möjligheter att förebygga densamma, har förvaltningens chefer deltagit i ett
seminarium kring hälsofrämjande ledarskap.
Prioriterade områden inom medarbetare

I verksamhetsplanen för 2016 har följande områden prioriterats.
Kompetensförsörjning

För att kunna erbjuda tjänster med hög kvalitet till regionens verksamheter
krävs att förvaltningen klarar av att säkra framtida kompetensförsörjning och
ledarförsörjning. Förvaltningen har under perioden arbetat med att ta fram en
förteckning över vilka befattningar som finns inom organisationen, med syfte
att få en bild över vilka tillsvidaretjänster som finns inrättade på förvaltningen.
Vidare har ett arbete med att tydliggöra befattningarna genom uppdragsbeskrivningar och definiera vad karriärutveckling kan innebära för respektive
befattning genomförts. Under året har förvaltningen arbetet med att identifiera
prioriterade yrkesgrupper i samband med lönebildningen. Detta arbete har inte
fått genomslag under den gångna lönerörelsen utan lyfts över till kommande år.
Systematiskt arbetsmiljöarbete

Under hösten följdes förvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete och
samverkansavtalet upp. I stort visar uppföljningen att det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar tillfredsställande. Uppföljningen av samverkansavtalet
visar på vissa brister i en av samverkansgrupperna.
Utvecklingsområden att arbeta vidare med är framför allt är att formulera mål
för arbetsmiljöarbetet, att genomföra och dokumentera riskbedömningar.
Dessutom framkom behov av att genomföra en ny utbildning i samverkan för
de chefer och samverkansgrupper som inte tidigare deltagit i anordnade
utbildningar.
Förvaltningskultur

För att stärka företagskulturen genomförs från och med årsskiftet en månatlig
gemensam introduktion för alla nyanställda medarbetare. Gemensamma APTbilder har tagits fram varje månad och presenterats av förvaltningsdirektören
via filminspelning. Förvaltningens samtliga samverkansgrupper har mötts vid
fyra tillfällen under året för att diskutera de förvaltningsövergripande/gemensamma frågorna.
En gång i månaden samlas alla chefer och stab till gemensamma möten för
diskussion kring förvaltningsgemensamma frågor, erfarenhetsutbyte och
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kompetensutveckling. Under perioden har teman bland annat varit
hälsofrämjande ledarskap och förändringsledning.

Effekter av sparbeting/åtgärder
Anställningsstopp

Under våren beslutade regionfullmäktige att lägga ett besparingskrav på 50
mnkr för intern service inom regionen under åren 2017-2019. Besparingskravet
innebär att personalminskningar behöver göras, dels genom effektivisering,
dels genom utbudsminskning.
Med anledning av besparingskravet har ett anställningsstopp införts för hela
förvaltningen och samtliga yrkeskategorier. Om dispens från
anställningsstoppet beviljas har inriktningen varit att endast tidsbegränsade
anställningar genomförs.
Med anledning av anställningsstoppet och besparingskravet på intern service,
har förvaltningschef tillsammans med avdelningschefer träffats en gång i
veckan för gemensam bemanningsplanering.
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Ekonomi
Mål:

Ekonomin
 är uthållig och i balans ur ett generationsperspektiv.
Serviceförvaltningens arbete i perspektivet Ekonomi
Positivt resultat

Serviceförvaltningen redovisar ett positivt resultat på 15,5 mnkr, vilket innebär
en budgetavvikelse på cirka 3 procent av budgeterad omsättning. Resultatet
överstiger erhållet beting på 9 mnkr.
I bokslutsarbetet gjordes en återbetalning till förvaltningens kunder på 9,4
mnkr. Resultatet före återbetalning uppgick till 24,9 mnkr vilket motsvarar den
senaste prognosen på +25,0 mnkr.
Under året har förvaltningen, förutom att arbeta med det beslutade
avkastningskravet, lagt stort fokus på att ta fram en strategisk inriktning för att
klara sparbetingen för 2017-2019. Betingen förändrar förutsättningarna kraftigt
för den verksamhet som ska bedrivas. För att möta framtida besparingar
införde förvaltningen redan i maj anställningsstopp för all personal.

Budget
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Netto
Kapitalkostnader
Tillskott av skattemedel
Resultat

* samtliga siffror redovisas i tusental

-500 981
487 068
-13 914
13 914
0
0

Helår 2016*
Utfall
Avvikelse
-507 888
479 778
-28 110
12 617
0
-15 493

+6 907
+7 290
+14 196
+1 297
0
+15 493

Serviceförvaltningen har i grunden en ekonomi i balans, med intäkter som
motsvarar kostnaderna. För att klara tillfälliga kostnadsökningar eller intäktsminskningar har en buffert på 3 mnkr avsatts. Bufferten har inte behövt tas i
anspråk 2016 utan är en del av det positiva resultatet.
Förvaltningen har under de senaste åren haft en positiv nettokostnadsutveckling. Omsättningen har ökat med nya uppdrag i form av fordonsorganisation, nya uppdrag för hjälpmedelscentralen och stora kvalitetssatsningar inom måltidsverksamheten.
Intäkterna under de senare åren, exklusive förvaltningsinterna poster, var 430
mnkr (2014) och 443 mnkr (2015), vilket kan jämföras med 455 mnkr för 2016
före återbetalning.
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Nettokostnaden (resultatet) uppgick:
2016
+ 15,5 mnkr
2015
+ 16,0 mnkr
2014
+ 9,6 mnkr
Det egna kapitalet uppgick vid årsskiftet till 16,2 mnkr.
Kommentarer till uppnått resultat


Alla avdelningar redovisar överskott

Samtliga avdelningar redovisar överskott. Återbetalningen till kunderna har
hanterats centralt och redovisas under förvaltningsgemensamt.
Avdelning

IT-Tele
Konsult och service
Måltidsförsörjning
Logistik
Förvaltningsgemensamt
Totalt förvaltningen

Budgetomsättning
(mnkr)

Resultat 2016
(mnkr)

Resultat 2015
(mnkr)

76,2
123,6
118,7
169,3
13,2
501,0

+6,0
+6,3
+2,7
+6,4
-6,0
+15,5

+3,8
+2,5
+2,1
+3,6
+4,0
+16,0

It-tele tjänster

It-avdelningen, som har en budgetomsättning på 76,7 mnkr, redovisar ett
överskott på 6,0 mnkr. Hälften av överskottet är kopplat till tjänsten pc-somtjänst. Prismodellen för denna tjänst är baserad på flera år. Betalmodellen är
paketerad på ett enkelt sätt för kunderna, vilka betalar samma summa varje
månad, medan kostnaderna kan variera mellan åren. I år redovisar tjänsten till
följd av tidigare års tillfälligt låga investeringskostnader ett stort överskott.
Till budget 2017 har förvaltningen fått ett tillfälligt avkastningskrav på 2,5
mnkr som neutraliserar effekten. Resterande överskott beror framför allt på
lägre personalkostnader än budgeterat, vilket är en anpassning till kommande
ramminskning. Delar av it-verksamheten är från årsskiftet anslagsfinansierad.
Administrativa tjänster

Avdelningen konsult och service har en budgetomsättning på 123,6 mnkr och
lämnar sammantaget ett överskott på 6,3 mnkr. Avdelningen bedriver tjänster
inom åtta tjänsteområden. Nedan redovisas resultatet per område.
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Tjänsteområde

Budgetomsättning
(mnkr)

Resultat
(mnkr)

HR-tjänster

41,3

+2,4

Ekonomitjänster
Upphandlingstjänster
Kanslitjänster
Kommunikation och
information
Registratur och arkiv
Evenemangstjänster
Verksamhetsutveckling och
kvalitet
Totalt konsult och service

45,4
5,2
4,9
13,2

+3,2
-0,5
0,0
+0,6

10,0
2,0
1,6

+0,3
+0,6
-0,3

123,6

+6,3

Överskotten beror i huvudsak på låga personalkostnader i förhållande till
budget. Personalbudgeten lämnar ett överskott på 3,6 mnkr, även utbildningsoch resekostnaderna lämnar ett stort överskott jämfört med budget på totalt
1,4 mnkr. Överskott återfinns även för konsulter och it-tjänster 0,8 mnkr.
Avdelningen har under året byggt upp en regiongemensam ekonomiadministration för hantering av asyl- och uppehållsersättningar från Migrationsverket. Tjänsten har kostat 1,0 mnkr och har tillhandahållits utan ersättning
från övriga förvaltningar eller externa bidrag. Även överförmyndarnämndens
kansli har under året haft extra bemanning för att klara volymökning till följd
av ökat antal flyktingar. Merkostnaden för detta redovisas av överförmyndarnämnden.
Merparten av avdelningens tjänster övergår från och med 2017 till
anslagsfinansiering.
Måltidstjänster

Måltidsförsörjningens budgetomsättning uppgår till 118,7 mnkr och
verksamheten redovisar ett överskott på 2,7 mnkr. Omställningsarbetet av
måltidsproduktionen fortgår. Det finns medel för att klara dessa
kvalitetshöjningar i budget, men kostnadsökningarna har inte fått helårseffekt
under 2016, vilket påverkar resultatet positivt. Överskottet är framför allt ett
resultat av lägre lokalkostnader än budgeterat till följd av förseningar i
byggprocessen, lägre transportkostnader samt återhållsamhet vad gäller
personalplanering, kompetensutveckling och konsulter.
Livsmedelskostnaderna är cirka 2 mnkr högre än budgeterat men överensstämmer väl med förväntat utfall kopplat till producerad volym samt kvalitets-
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höjning. Antalet skolluncher har ökat till följd av mottagandet av flyktingbarn.
Merkostnaden redovisas av köpande förvaltning.
Livsmedelsupphandlingen som påbörjades 2014 avslutades i oktober, så först
under nästkommande år kan den ekonomiska effekten av det nya avtalet kunna
utläsas.
Logistiktjänster

Logistikavdelningen som budgetmässigt omsätter 169,3 mnkr redovisar ett
positivt resultat på 6,4 mnkr. Avdelningen levererar tjänster inom sex tjänsteområden. Nedan redovisas resultatet per område.
Tjänsteområde
Anskaffningstjänster
Städtjänster
Fordonstjänster
Vaktmästeri
Transport
Gemensamt inklusive porto
Totalt logistik

Budgetomslutning
(mnkr)

Resultat
(mnkr)

72,2
60,6
16,8
9,7
5,1
4,8
169,3

+1,3
+1,4
+3,4
+0,7
+0,2
-0,6
+6,4

Anskaffningstjänsterna redovisar tillsammans ett överskott på 1,3 mnkr. Den
största delen, 1,0 mkr, återfinns hos varuförsörjningen som trots ökade
volymer klarat uppdraget utan personalförstärkning. Även hjälpmedelscentralen har under året fått ett utökat uppdrag och redovisar ett överskott
med 0,3 mnkr.
Städtjänsterna redovisar sammantaget ett överskott på 1,4 mnkr. Genom ett
effektivare resursutnyttjande med lägre kostnad för material och en bra
personalplanering har städverksamheten klarat ökade uppdrag utan motsvarande resursförstärkning.
Under året har fordonsverksamheten fått intäkter på 0,6 mnkr i form av vite
från leverantörerna då leveransen av nya bilar blivit försenad. Resterande
överskott på 2,8 mnkr beror på låga kostnader för service och däckbyten i
förhållande till budget samt ett lågt ränteläge. Tjänstens pris är uträknat på hela
leasingperioden och kunderna betalar samma summa varje månad.
Vaktmästeritjänsterna har under året effektiviserats och bemanningen har
reducerats. Uppdraget att effektivisera regionens portokostnad så att den ryms
inom avtalet med ledningskontoret har inte lett till de effekter som önskas utan
här redovisas ett underskott på 0,6 mnkr. Underskottet beror både på pris-
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uppräkningar och förändrade volymer. Att sänka portokostnaderna genom
användandet av exempelvis digitala lösningar är ett utvecklingsområde för hela
regionen.
Förvaltningsgemensamt

Undantaget den återbetalning till kunderna som genomfördes enligt beslut i RS
i december så redovisar även förvaltningsledningen överskott. Förvaltningen
har en buffert på 3,0 mnkr, vilken inte har behövts nyttjas under 2016.
Kostnads- och intäktsanalys
Personalkostnader

Personalkostnaderna, inklusive semesterlöneskuldsförändring, uppgår för
perioden till 226,3 mnkr, att jämföras med 225,5 mnkr föregående år.
Förändringen innebär en ökning med 0,4 procent. Jämfört med budget
redovisar förvaltningen ett överskott på 8,0 mnkr.
Semesterlöneskuldsförändring

Förändringen av semesterlöneskulden har påverkat resultatet positivt med 0,4
mnkr. Förvaltningens skuld till medarbetarna uppgår vid årsskiftet till 16,1
mnkr, att jämföras med 16,5 mnkr föregående år. Förändringen innebär en
minskning med 2,1 procent.
Utbildnings- och resekostnader

Utbildnings- och resekostnader är i nivå med föregående år. Under perioden
har 2,1 mnkr används till detta jämfört med 1,9 mnkr under 2015. Jämfört med
budget redovisas ett överskott på 2,0 mnkr. Kostnaderna har till följd av
besparingsbeting varit låga de senaste åren, som jämförelse kan nämnas att
kostnaden 2014 var 3,6 mnkr. Snittkostnaden per anställd uppgår 2016 till ca 4
tkr per medarbetare.
Konsultkostnader

Under året har förvaltningen köpt konsultstöd för 4,7 mnkr att jämförs mot
3,7 föregående år. Nivån är fortfarande låg men har närmat sig ett normalår.
Under 2014 gjordes stora konsultinsatser för bytet av HR-system och it-plattform, vilket sammantaget kostande 9,8 mnkr. 2013 köptes konsultinsatser för
6,4 mnkr. Jämfört med budget redovisas ett överskott med 0,4 mnkr.
Livsmedelskostnader

Måltidsverksamhetens livsmedelskostnader uppgår för perioden till 36,5 mnkr
att jämföras med 36,7 mnkr föregående år. Jämfört med budget är detta 2,1
mnkr mer.

19 (34)

Serviceförvaltningen
Region Gotland

Lokalkostnader

Lokalkostnader har i jämförelse med föregående år minskat med 1,7 mnkr, från
38,2 mnkr till 36,5 mnkr. I jämförelse med budget redovisas ett överskott på
0,9 mnkr, detta till följd av förseningar och senareläggning av ombyggnation av
förvaltningens kök.
Avskrivningar och internränta

Kostnaden för avskrivningar och internränta är 3,7 mnkr lägre än föregående
år, 12,6 mnkr att jämföra med 16,3 mnkr. Minskningen beror på att reinvesteringar inte skett i samma omfattning som kostnaderna minskat. Hur
variationer i kapitalkostnader över tid ska påverka prissättningen av
förvaltningens tjänster behöver utredas i det fortsatta prismodellsarbetet.
Intäkter

Då hela förvaltningen finansieras genom intäkter varierar intäktsvolymen stort
år från år beroende på ökade eller minskade uppdrag. I jämförelse med 2015
har de totala intäkterna ökat från 505,8 mnkr till 507,9 mnkr detta efter
återbetalning till kunderna med 9,4 mnkr.
Investeringar

Investeringsbudget uppgick vid årets början till 20,0 mnkr, 3 mnkr för reinvesteringar i it-utrustning, 7 mnkr för byte av datorer, 2 mnkr för övriga
inventarier och 8,0 mnkr för ombyggnation av kök.
Serviceförvaltningen överlämnade direkt 8,0 mnkr till teknikförvaltningen för
att starta ombyggnationerna. Under 2016 var beslutat att 5 skolkök skulle
byggas om/rustas upp. Åtgärder var planerade för Gråboskolans kök (1,3
mnkr), Södervärnskolans kök (0,7 mnkr), Endre skolas kök (2,2 mnkr),
Stenkyrka skolas kök (3,0 mnkr) och Terra Novaskolans kök (0,8 mnkr). Till
följd av investeringsstoppet genomfördes endast projektet Stenkyrka skolas
kök under 2016. Där har köket byggts om från ett mottagningskök till ett
tillagningskök, vilket har bidragit till att sänka varmhållningstider och öka
andelen matlagning nära gästen.
Under året har förvaltningen dessutom fått budgetöverföring från ledningskontoret för genomförda utvecklingssatsningar inom it-området med 8,0
mnkr. Den totala budgeten uppgår i bokslutet till 20,0 mnkr och utfallet för
perioden är 17,6 mnkr, varav 16,6 mnkr avser it-investeringar och 1,0 mnkr
övriga investeringar. Under 2016 har förutom byte av datorer främst
investerats i ett nytt e-postsystem och licenser för kontorsprogram.
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Investeringar 2016
Projekt
Reinvesteringar
Reinvesteringar datorer
Reinvesteringar IT
Reinvest. maskiner. och inv. POTT
Utvecklingsprojekt från LK
SAN Säkrare datahall
Byte av IT-plattform MS exchange
Byte av IT-plattform MS Fas 2
Kontorsprogram (Officelicenser )
Totalt

Budget

Utgift

Kvar av
budget

7 000
3 000
2 000

7 085
1 564
958

-85
1 436
1 042

1 150
4 252
259
2 302
19 963

1 148
4 252
259
2 302
17 567

2
0
0
0
2 396

Prioriterade områden inom ekonomi

I verksamhetsplanen för 2016 har följande områden prioriterats.
Ekonomistyrningsmodeller

I samband med beslut om bildandet av regionstyrelseförvaltningen startade en
översyn av ekonomistyrningsmodellerna. Inför 2017 har beslut fattats om att
övergå från köp-och-sälj till anslagsfinansiering för stora delar av de
administrativa tjänsterna samt delar av it-verksamheten. Under våren kommer
översynsarbetet att fortsätta.
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Samhällsutveckling
Mål:

Gotland utvecklas
 i linje med visionsmålen och har ett starkt varumärke.
Serviceförvaltningens arbete i perspektivet Samhälle
Bidrar till regionövergripande målet om 25 procent ekologiska livsmedel

Måltidstjänsterna har i uppdrag att öka andelen ekologiska och närproducerade
livsmedel, liksom öka andelen vegetariska rätter och minska andelen svinn. Alla
faktorer som förväntas ha en positiv effekt på miljön men även kan ha
ekonomisk effekt i form av ökade kostnader. Besparingar och omprioriteringar
under året har påverkat andelen ekologiska livsmedel som sjunkit en procentenhet till 22 procent av andelen inköp gjorda av verksamheten. Detsamma
gäller även andelen närproducerat som sjunkit från 17 till 15 procent.
Arbetet med att öka andelen vegetariska måltider har löpt på väl. Trots att
helåret 2016 ligger i nivå med 2015 så har utvecklingen under året gått från att
17,4 till 20 procent av skolmåltiderna är vegetariska. Till skillnad från tidigare,
då nära hälften av de vegetariska måltiderna var soppor, är variationen på de
vegetariska måltiderna större på den nya menyn.
En grön produktion av tjänsterna

Inom städtjänsterna fortsätter arbetet med att se över användning av
kemikalier och hur verksamheternas maskiner används för att minska den
negativa miljöpåverkan. Andra exempel med fokus på miljön är arbetet kring
matsvinn, satsningen på ökad andel vegetariska måltider, säsongsanpassad
meny, ökat antal webbaserade möten, fler rekryteringar via Skype och
effektivare transporter, vilket bidrar positivt till miljön.
Ett kontinuerligt arbete pågår inom it-området med att, vid teknikbyten, ersätta
äldre utrustning med ny mer energisnål teknik. Under året har ett antal
energikrävande servrar stängts ned och datorer återanvänts vilket lett till en
miljöbesparing – minskat koldioxidutsläpp med mer än 20 000 ton.
Andelen miljöcertifierade arrangemang under årets Almedalsvecka passerade
50 procent (55 procent jämfört med 42 procent förra året).
Bidrar till regionens arbete med biogassatsning

Uppdraget att byta ut leasingbilar, i de fall det går till biogasfordon, har lett till
att cirka 175 av regionens drygt 330 leasingfordon nu drivs på biogas. Detta
bedöms vara maximalt antal utifrån placering och tillgång till tankstationer.
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Sammanfattning för varje avdelning

Bilaga 1

ITT – Sammanfattande årsrapport
Viktiga händelser under året

Varje verksamhetsår inom ITT-avdelningen innehåller löpande förbättringar,
teknikskiften och effektiviseringar. 2016 var inget undantag, snarare tvärt om.
Under året har stora omställningar skett i såväl användarfunktioner, interna
processer som infrastruktur.


Byte av e-postsystem

I mars byttes e-postsystemet för samtliga användare i regionen. Totalt flyttades
fler än 10.000 e-postlådor från det gamla Groupwisesystemet till MS Exchange.
Samtidigt ersattes utskriftslösningen för 1000-tals skrivare och de verktyg som
internt används för att hantera våra dryga 6.000 datorer.


Nya tekniska lösningar och systemuppgradering

Under rubriken kontinuerlig förbättring och effektivisering har vi infört Skype
som videomötesplattform, ersatt den gamla VPN-lösningen med en ny,
billigare och stabilare lösning. Vidare har SMS-tjänsterna bytts ut, våra
backupsystem har moderniserats och gamla datalagringssystem har ersatts av
billigare, bättre och energieffektivare lösningar. 1100 datorer har bytts ut över
hela regionen och en ny generation av wifi har upphandlats.
För skolvärlden etablerades Office365 som en molnlösning, mycket arbete
åtgick för att säkerställa integriteten i den delade lösning vi nu har med skolans
personal och elever i molnet och resten av regionen lokalt.


Samarbete kring e-tjänster

Det samarbete som under andra halvan av året gjorts tillsammans med SBF
kring e-tjänster för bygglov, uppvisar en stor potential för framtiden.


Utveckling av processer och rutiner

I processperspektivet har nya rutiner etablerats för all förändringshantering och
incidenthantering. Resultatet av detta kan vi redan idag utläsa i högre
leveranskvalitet och färre avbrott.
Arbetet med LIS och systemförvaltningsmodellen har tagit ny fart och kommer
på sikt vara en nyckelfråga för fortsatt kvalitetsökning och kontroll över
verksamheten framåt.
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Utveckling på sikt

Utvecklingen av avdelningen påverkas av såväl invärld som omvärld.
Några exempel;
Invärld


Köp och sälj försvinner helt

Innebär att vi behöver hitta andra incitament än pris som styrmedel, helst utan
att avdelningen kommer att betraktas som ”poliser” av övriga verksamheten.
På den positiva sidan skulle detta kunna innebära ytterligare möjlighet till
effektiviseringar.


Skolan fortsätter sitt utbyte av DAP

Arbetet inom skolan att ersätta de regiongemensamma digitala arbetsplatserna
(DAP) med iPads innebära att organisationen måste ses över. Antalet
medarbetare kommer med största sannolikhet kunna minskas.


Ökad självservice

Med en mer utvecklad självservice finns utrymme för effektiviseringar, färre
medarbetare kommer att finnas i servicefunktionen.


Ökat fokus på kvalité och verksamhetsutveckling

Med ett ökat fokus på kvalitet och verksamhetsutveckling i förvaltningarna
kommer avdelningen behöva ta ett större ansvar för att tillhandahålla arbetsmetoder och modeller för såväl uppföljning som utveckling. I detta finns en
enorm potential där avdelningen kommer kunna fungera som katalysator och
stöd till förvaltningarnas utveckling.


Outsourcing

I verksamheten tittar vi löpande kritiskt på hur vi kan genomföra vår uppgift
på bästa sätt till lägsta kostnad. I det perspektivet blir outsourcing en naturlig
fråga. Under året har vi tittat över situationen på två områden och konstaterat
att det inte var kostnadseffektivt att lägga ut verksamheten. Detta arbete
fortsätter löpande, men en möjlighet som finns är kanske snarare att lägga ut
mindre delar än hela funktionsområden. Exempelvis kommer vi under 2017
lägga ut delar av vår hantering av DAP på extern part.
Omvärld


Fortsatt teknikutveckling

Takten i teknikutvecklingen är fortsatt väldigt hög. Det kräver mycket av alla
att hinna ta till sig vad som händer och omsätta detta i möjligheter för
regionen.
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Ökat lönegap

Med en fortsatt utveckling där lönerna stiger i högre takt utanför Regionen än
hos oss så kommer svårigheterna att rekrytera kompetent personal fortsätta.
Risken är till och med sådan att om gapet blir för stort så kommer vi sannolikt
även få svårt att rekrytera nyutexaminerade. Vi kan hamna i ett läge där det helt
enkelt inte går att få tag i personal. Generellt utexamineras för få och på ön
finns ett antal företag där it-verksamheten är det centrala (Svenska Spel, Skatteverket, PayEx med flera).


Ökat krav på öppenhet och tillgänglighet

Medborgarna, företagare och besökare ställer allt högre krav på vår
tillgänglighet. Att personal, men framförallt tjänster och information ska vara
lättillgängligt när som helst och vart som helst. Arbetet med Digitalt först
måste bli verklighet.
Detta ställer krav på såväl tekniska lösningar som en tydlig klassificering av vår
information för att utifrån detta kunna ge alla tillgång till densamma på ett
kontrollerat sätt.


GDPR

I maj 2018 kommer en ny datalagstiftning. Den gamla PUL lagstiftningen ska
ersättas med en EU lagstiftning. Detta kommer innebära stora förändringar för
avdelningen, men kanske framförallt regionen i stort. Nya delar i denna
lagstiftning är sådant som ”Rätten att bli glömd”. Vad detta kommer innebära
ska ett projekt ta reda på under första halvan av 2017.

Anders Granvald
Avdelningschef
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Konsult och service – sammanfattande årsrapport
Viktiga händelser under året


Fortsatt kundorienterade

Uppfattningen inom avdelningen är att verksamheten i stort bedrivs på ett
kundorienterat sätt och att leverans skett enligt det överenskomna uppdraget.
Det har inom ledningsgruppen diskuterats om begreppet ”stöd och service”
alltid innebär att säga ja till alla inkomna uppdrag. En annan fråga är också på
vilken nivå kvaliteten i uppdraget ska ligga. Vår skyldighet att påtala fel kan
ibland kommenteras med invändningar från kund som bristande i bemötande
eller inte vara tillräckligt serviceinriktad och tjänstvillig. Under kundrådsmöte
konstaterades att SF:s avdelningar har uppsiktsplikt då vi tillhör regionstyrelsen
vilket innebär att vi ska kontrollera, påvisa och avrapportera.


Kundmöten i olika former

Under perioden har ett flertal löpande kunddialoger genomförts med samtliga
beställare. Likaså har olika typer av kundsamtal genomförts med direkta kunder
i olika typer av forum. Kundrådsträffar har genomförts inom HR.


Jämförelse med andra

Jämförelser med andra kommuner har genomförts inom ekonomiområdet
avseende personella resurser. Det visar att vi ligger väl till i jämförelse i
resursåtgång. Likaså gör vissa kanslitjänster jämförelser med andra kommuner.


Organisationsförändring

Ny ledningsgrupp har etablerats under året. Gruppen har enats kring arbetssätt
och hur vi ska arbeta för att uppnå arbetsglädje, trygghet och effektivitet.


Fortsatt fokus på medarbetarna

Avdelningens fokusområden för året har varit;
 Kommunikation
 Konflikthantering
 Tillgänglighet
Ledningsgruppen har fört diskussion om begreppet ”Tillgänglighet” för att
sedan diskutera det vidare med medarbetarna.


Kompetensutveckling

85% av de anställda har under året genomgått utbildning inom kommunikation
- text och presentation. Även ledningsgruppen har genomfört en workshop
om konfliktens skeenden och förslag till åtgärder vid olika typer av konflikter.
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Utveckling på sikt


Effektivare användande av HR-systemet

Vid löneadministration förekommer fortfarande bearbetning av stora
mängder med manuella underlag som grund för löneutbetalning. Detta beror
på att alla inte använder HR-systemet fullt ut. Om effektiviseringar ska
genomföras så måste mängden manuella underlag minskas.
Exempel på områden som kan effektiviseras och öka kvaliteten:
 rapportering av timanställda i medvind
 möjlighet att rapportera arvoden, ersättningar för familjehem, kontaktpersoner direkt i medvind istället för pappersunderlag
 läkare rapporterar direkt i medvind
 registrering av nyanställning, förlängning, avslut av anställning görs
direkt av chef i HR-systemet.


Effektivare användande av ekonomisystemet

Ekonomerna har tillsammans med TKF gått igenom regionens e-fakturor och
objekt i syftet att effektivisera fakturahanteringen. Genom att använda
ekonomisystemet i större utsträckning har rutinen blivit mer automatiserad och
arbetstimmar sparats. Arbete pågår med TKF för att öka antalet elektroniska
fakturor från leverantörer för att förbättra och förenkla avtalsuppföljningen.


Betydelsen av styrning, stöd och service

Mycket diskussioner och funderingar kring arbetssätt pågår utifrån
arbetsområdet och i helhet för enheterna. Ekonomerna arbetar utifrån tre
delar, ekonomrollen, utmanande stöd och stödjande processer för att utveckla
hela ekonomifunktionen inom enheten. Detta kommer att spela en stor roll
framöver när stödet till förvaltningarna ska ses över. Under hösten har beslut
tagits om att tidredovisningsmodul ska införskaffas vilket betyder att
tidredovisning kan införas under våren 2017. Kommunikationsteamet ändrar
fokus från det operativa till det mer strategiska kommunikationsarbetet i
samband med organisationsförändringen.


Förenkling av sökbarhet och informationsspridning

Utvecklingen av gränssnittet mellan ITT och HR-system för att skapa en
bättre sökbarhet i databasen både för regionupplysningen och i den interna
telefonkatalogen behöver följas upp. En utredning ska genomföras utifrån
uppdraget att öka kunskapen hos regionupplysningen vid förändringar inom
regionen, sprida kunskap kring vanliga frågor, tillgänglighet och service utifrån
den kunskap som regionupplysarna får i de dagliga samtalen.
Per Lorén
Avdelningschef
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Logistik – sammanfattande årsrapport
Viktiga händelser under året


Fortsatt kundorienterade

Avdelningens enheter och olika verksamheter har genomfört väl fungerande
återkommande kundsamtal och i dessa dialogmöten med kunden/brukaren
genomförs fortlöpande översyn av metoder och arbetssätt. NKI visar att
kunderna överlag är nöjda men det finns detaljer att bli ännu bättre på.
Vi genomför kontinuerliga dialoger för att t ex personalen på de olika objekten
och de som berörs av vår verksamhet ska känna till vad som ingår i våra
överenskommelser. Här är vi inte i mål utan det finns mer att göra.
 Utvecklade och utökade uppdrag
Hjälpmedelscentralens verksamhet har utökats med området synhjälpmedel
och nyckelgömmor för Socialförvaltningen. Under året har vi också märkt av
att regionen vill fortsätta utveckla nya tjänster hos oss.
Vår roll som konsulter kan utvecklas liksom olika former av nyckeltal
samt ett större samarbete mellan regionens förvaltningar. Ett annat område för
ännu mer utveckling är miljöhänsyn. Mindre användning av kemikalier, fordon
som bara körs på miljövänliga alternativ, utveckling av körrutter och
bilpoolsanvändning.
Vårdnära Service har varit ett lyckat projekt där de anställda, personal på
avdelningarna och patienter lovordat detta initiativ. Dock har det varit svårt att
få till ett positivt ekonomiskt resultat (för HSF) så här långt.


Översyn av prismodell

Ekonomiskt ska våra prismodeller ses över för att de ska bli så kostnadsneutrala som möjligt. Med hänsyn till det prisstopp vi haft ett antal år börjar vi
närma oss gränsen vad verksamheten klarar av.
Årets besparingskrav har märkts väldigt lite bland våra kunder. I dialoger tar vi
upp förslag på detta och när vår egen personal slutar av olika anledningar
försöker vi att inte ersätta dessa tjänster alt utöka till heltider.
 Kompetensutveckling och kompetensförsörjning
Kompetensutveckling av våra medarbetare är minimal med hänsyn till
regionens ekonomi. Personalvård likaså. I längden gör detta inte Region
Gotland till en attraktiv arbetsgivare!
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Vi börjar även märka att det är svårt att få tag i vikarier inom alla våra
verksamhetsområden. Vi har under hösten påbörjad omorganisation från 4
städenheter till 3 st fr o m 2017-01-01. En enhetschef städ har avslutat sin
anställning i december.


Lägre sjuktal

Våra sjuktal har under året sjunkit från 5,79 2015 till 5,55 2016. Vissa enheter
har ökat och det är i huvudsak korttidsfrånvaron. Förklaringar till detta är bl.a.
sådant som inte är arbetsrelaterad, planerade operationer och sjukskrivningar i
samband med graviditet.
Utveckling på sikt


Kvalitetssystem inom städ

Städenheterna har som målsättning att få fram ett enkelt användarvänligt
kvalitetsmätningssystem. En utmaning i besparingstider är att kunna minska
frekvenserna i den dagliga städningen utan att det innebär/upplevs som någon
större kvalitetssänkning.
Kontakt har tagits med extern leverantör för att få hjälp att ta fram ett enkelt
och användarvänligt kvalitetsmätningssystem, ett verktyg för att mäta avverkningsgrader och ta fram nyckeltal. En heldags workshop/utvecklingsarbete är genomförd. Syftet är att få en bra gemensam grund för fortsatt arbete
med standardiserade rutiner och metoder inom verksamheten.


Nya miljövänliga städmetoder

Användning av nya städmetoder utan kemikalier, t ex ultrarent vatten för att
minska miljöpåverkan är ett utvecklingsområde.


Effektivare nyttjande av regionens fordon

I fordonsorganisationen är fokus på optimerad användning av regionens
fordon. Genom det elektroniska körjournalsystemet kan vi bl a följa antal
körda km och ta fram olika former av statistik. Under sommaren har vi
lokaliserat ett antal bilar som skulle stå hela sommaren. Dessa bilar har varit
uthyrda internt till hemtjänsten. Detta är något vi ska jobba vidare med.
Bilpoolen kan utvecklas ytterligare så fler använder denna i förhållande till att
ha ”egna” fordon på förvaltningarna.
 Korta tid från beställning till leverans
Inom transporttjänsterna ska vi se över tidsfönstret från beställning till leverans
för att göra den så kort som möjligt. En översyn av våra körrutter för att göra
dessa optimala ska genomföras.
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Fortsatt utveckling av samordningen inom hjälpmedel

Arbetet med att försöka samordna logistik och arbetssätt är igång inom
hjälpmedelsområdet och är i linje med vad hjälpmedelsorganisationen i
regionen vill. Vi erbjuder systemstöd och logistiklösningar till de verksamheter
som idag hanterar hjälpmedel mer manuellt och försöker prissätta varje tjänst
enskilt men enligt samma modell. Syncentralen är den senaste verksamheten
där hjälpmedelscentralen tog över inköp och lagerhållning och att vi
tillhandahåller beställnings-system för dess produkter.
 Fortsatt utveckling av varuförsörjningen
Att utveckla varuförsörjningen till att bli en inköpscentral! För att på ett bättre
sätt bli avtalstrogna mot de avtal som regionen har. Lika enkelt som det idag är
att ringa ITT för att få en dator fixad, måste vi se till att anskaffning blir lika
enkel. Ett telefonnummer som hjälper mig med mitt behov. Bra samarbete
med upphandlarna, bra samarbete med transportorganisationen och ett
uppdrag till varuförsörjningen att hålla ihop inköpscentralen kan vare en
lösning.
Ronny Larsson
Avdelningschef
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Måltidsförsörjningen – sammanfattande årsrapport
Viktiga händelser under året


Med kvalitet och kund i fokus

Arbetet med att uppfylla uppdraget att öka måltidskvaliteten har under året till
viss del löpt på väl och till viss del varit en fortsatt utmaning. Kund- och
brukarnöjdheten fortsätter att öka, varmhållningstider minskar, mer matlagning
sker från grunden, de vegetariska måltiderna blir fler och livsmedelsverkets
rekommendationer gällande variation och D-vitaminnivå uppnås.


Investeringsstoppets påverkan

Kökens olika nivåer gällande tillgänglig och funktionell utrustning i
kombination med stoppade ombyggnationer har skapat produktionssvårigheter, arbetsmiljömässiga brister och stora utmaningar för en effektiv och
samordnad utveckling mot ökad kvalitet.


Andel ekologiskt och närproducerat

Den positiva trenden av ökad andel ekologiska livsmedel enligt grunduppdraget har under 2016 avstannat som en effekt av icke tilldelade medel och
styrning mot konventionella och därmed ekonomiskt fördelaktiga livsmedel.
Andelen närproducerade livsmedel har som en effekt av styrning mot
arbetsmiljömässigt och ekonomiskt fördelaktiga produkter minskat i
förhållandet till föregående år.


Förändrad prismodell

Den förändrade prismodellen gentemot SOF och HSF har gett en enklare och
mer rättvisande prisbild, förenklat ekonomiska uppföljningen samt upplevts
som positiv av kunderna.


Nytt livsmedelsavtal

Det nya livsmedelsavtalet har börjat gälla och ökad samordning och tydlighet i
avdelnings styrande och stödjande processer ”Meny” och ”Livsmedelsanskaffning” har genomförts.


Årets resultat positivt

Avdelningen, med en omslutning på 121 miljoner, redovisar för året ett positivt
resultat om 2,7 miljoner. Avdelningen har under året haft cirka 2,3 miljoner
mer i intäkter än budgeterat och till detta kopplat ökade kostnader.
Avdelningen har under året fortsatt utvecklingen av förenklad och förbättrad
prognosuppföljning med en ökad prognossäkerhet som resultat. Det positiva
resultatet är främst en effekt av försenade ombyggnationer, lägre transport-
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kostnader kopplade till lägre intäkter, samt i det ekonomiskt rådande läget
återhållsamhet kopplat till rekrytering och kompetensutveckling.
Volymökningen går att finna främst hos UAF medans volymerna av mat till
hemmaboende fortsätter minska som en effekt av förändrade regler för
biståndsbeslut.
Utveckling på sikt


Investeringsstoppets fortsatta påverkan

Den överlägset största påverkan framåt är det ekonomiska läget och de effekter
det redan har fått på verksamheten i form av uppskjutna ombyggnationer vilka
är en risk för försämrad arbetsmiljö, brister i säkerhet och stora svårigheter att
uppfylla uppdraget. Risken är att det stora arbete som genomförts för att
möjliggöra förändringar för att uppnå de politiskt satta målen ej kommer att
kunna realiseras. Investerat kapital skulle i ett sådant scenario gå förlorade och
verksamheten skulle backa ett flertal steg.
Akuta och löpande investeringar kommer fortsättningsvis att krävas löpande.
Investeringar i maskiner och inventarier är en nödvändighet för att produktion
ska kunna fortgå, maskiner är avdelningens nödvändiga verktyg för att över
huvud taget möjliggöra leverans.


Planerade besparingar kontra kvalitet

Det ekonomiska läget kommer även att påverka verksamheten om de
besparingar som är planerade ska genomföras. Effekten av besparingar om 3
mnkr på tre år förväntas till någon del kunna göras i och med effektiviseringar
men en större del av besparingarna kommer att kräva kvalitetsminskningar
vilket i sig är en motsägelse till så väl direkt uppdrag från RS (KS § 126 2010)
som inriktningen i politiska avsiktsförklaringen 2014-2018 liksom Region
Gotlands Mat och Måltidspolicy (rev.2015).


Påverkan av kundernas besparing/volymminskning

Utöver svårigheterna i ett uppdrag om utökad kvalitet i kombination med
besparingskrav kommer kundernas direkta påverkan genom förändrade
riktlinjer och lägre volymbeställningar. Exempel på detta är förändrade beslut
kring antal pedagoger i skolorna liksom Socialförvaltningens förändrade regler
kring bistånd för matdistribution. Effekten av minskat antal pedagoger
kommer, om inte annan överenskommelse görs kring debitering, att landa på
minskade intäkter om ca 1 miljon 2017. Eftersom pedagoger är utspridda i
olika skolor så påverkar det inte behovet av kökspersonal och besparingen om
1 miljon är svår för avdelningen att genomföra utan kvalitetsmässiga
konsekvenser.
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Även socialförvaltningens (äldreomsorgen) uppdrag om en översyn av
kostnader kopplade till mat och måltider kan komma att påverka avdelningens
verksamhet och volym. Utredningen bör ske i samarbete med RSF för bästa
resultat sett ur ett regionperspektiv.
Samtidigt med den tydliga indikationen på minskade volymer med anledning av
kunderna fattade beslut visar den prognostiserade ökningen på att antalet unga
och äldre att bli fler fram till 2025, vilket bör resultera i större volymer för
avdelningen. Även volymförändringar kan komma att ske med anledning av
vart ökningen sker så som beräknat flest äldre i Hemseområdet och flest unga i
Visbyområdet. Möjligtvis kan det finnas en ökad efterfrågan av så väl tjänster
(mellanmål, disktjänst) som stöd (kökslokalfrågor, egenkontrollprogram)
framåt.


Förbättrad/förändrad process och arbetssätt

Det ändrade beslutet kring matdistribution resulterar i ett under 2017
utvecklingsarbete kring förbättrad process och förändrad debiteringsmodell
med ambitionen om minskade kostnader och ökad kvalitet.
Samordnad produktion och servering är fördelaktigt ur ett ekonomiskt
perspektiv. Kostnaden för produktion och servering skiljer sig avsevärt på små
och stora enheter. Måltidstjänstens kostnader påverkas i stor omfattning av
skolstrukturen. Lokal- och personalkostnader är en stor del av den totala
kostnaden. Det är svårt att hitta besparingar i nuvarande struktur. Kyld mat till
mindre enheter kan vara ett bidrag till ekonomiska besparingar utan att ge
avkall på kvaliteten men det är främst genom att (kundernas) enheter avvecklas
som verkliga besparingar kan genomföras utan att sänka kvaliteten på
måltiderna. Dessa beslut har avdelningen ingen direkt påverkan på.
En ytterligare framgångsfaktor för kostnadseffektivitet och kvalitet är
samarbete med gemensam bild av hela måltidsprocessen och dess påverkan i
det större perspektivet. Även gemensamma målbilder, definitioner, kunskap
och vilja till förbättring ur ett regionperspektiv krävs av berörda. Genom
samarbete och tydliga konsekvensanalyser kan vi erhålla bra beslutsunderlag
för regionnyttan.
Fortsatt utveckling av upphandlingsarbetet med kortare avtal och mer
kontinuitet planeras för kostnadseffektivitet.
Utvärdering av verksamhetssystem, implementering av e-handel och nytt
registrerings-/betalningssystem är områden som kan få effekter i framtiden.
Periodiserad budget, förbättrade uppföljningsunderlag, förbättrad
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fakturahantering, utvecklade beställnings-rutiner liksom avvikelsesystem och
utvecklad uppföljning och dialog med leverantörerna kan också få positiva
effekter framåt.


Översyn av restauranger

Förvaltningen driver idag fyra restauranger som är öppna för allmänheten,
restaurang Korpen, Gråbo och Strandgärdet i Visby samt Oasen i Hemse. En
förutsättning för att driva restaurangerna är att regionen har full kostnadstäckning. SF har ett pågående uppdrag att arbeta fram underlag för beslut kring
restaurangernas vara eller icke vara.


Effekter av ökad andel specialkost

Utvecklingen har de senaste åren gått mot ökad andel specialkost. Med detta
som bakgrund krävs strategier för arbetet framåt för att inte kostnader drastiskt
ska öka. En översyn av bästa lösningen behöver genomföras med hypotes om
att fler dagliga alternativ där så väl glutenfritt som laktosfritt och vegetariskt
erbjuds genererar produktionseffektivitet. Även översyn kring möjlighet att
samordna produktionen av övrig specialkost till ett eller flera kök liksom
möjlighet att leverera specialkost kyld till serveringar planeras.


Del av arbetet kring folkhälsa

De politiska intentionerna att stärka folkhälsoarbetet och det förebyggande
arbetet inom sjukvård, socialtjänst och utbildning kan ge goda ekonomiska
effekter men kräver ökat samarbete över förvaltnings-gränserna och en
gemensam syn på hela måltidsprocessen.
Ett utvecklingsområde, lokalt och nationellt, är ekonomiska konsekvenser av
bristande offentliga måltider.


Kompetensförsörjning

Avdelningen står inom något/några år för stora kompetensförluster inom
ledningsgruppen.
Josefine Jessen
Avdelningschef
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GOTLANDS KOMMUN
Utskriven av : Charlotte Fahlen
Kod
28550
28551
28556
28604
28667
28669
28670
Totaler

Bokslut - Investeringsrapp per projekt

Projekt
Text
PC som tjänst
Reinv. IT- infrastruktur
Maskiner och inv. SF
SAN
MS exchange
MS Fas2
Kontorsprogram

2017-01-27 11:16

Årsbudget
netto
Jan 16 - Mån 13 16
7 000,0
3 000,0
2 000,0
1 150,0
4 252,0
259,0
2 302,0
19 963,0

Utfall
netto
Jan 16 - Mån 13 16
7 085,0
1 563,7
957,9
1 148,1
4 251,8
258,9
2 301,9
17 567,3

Avvikelse
-85,0
1 436,3
1 042,1
1,9
0,2
0,1
0,1
2 395,7

Sida 1/1

GOTLANDS KOMMUN
Utskriven av : Charlotte Fahlen
Kod

Bokslut - Resultrapp per verksamhet SF

Verksamhet
Text

15
1
29
2
61
6
92
97
9
Totaler

Övrig politisk verksamhet
Politisk verksamhet
Övrig infrastruktur
Infrastruktur, skydd mm
Flyktingmottagning
Särskilt riktade insatser
Kommungem. administration
Försörjningsverksamhet
Gemensam verksamhet

2017-01-27 11:21

Intäkter
Årsbudget
Jan 16 - Mån 13
16
-4 178,5
-4 178,5
-740,0
-740,0
-1 506,0
-1 506,0
-206 563,1
-287 993,9
-494 557,0
-500 981,5

Kostnader
Intäkter
Kostnader
Årsbudget
Utfall
Utfall
Jan 16 - Mån 13 Jan 16 - Mån 13 Jan 16 - Mån 13 16
16
16
4 178,5
-3 854,3
3 854,3
4 178,5
-3 854,3
3 854,3
740,0
-740,4
700,6
740,0
-740,4
700,6
1 506,0
0,0
1 038,8
1 506,0
0,0
1 038,8
206 563,0
-200 199,1
192 867,3
287 994,0
-303 094,4
293 933,9
494 557,0
-503 293,5
486 801,2
500 981,5
-507 888,2
492 394,9

Nettoavvikelse

-1
-1
7
9
16
15

0,0
0,0
39,8
39,8
038,8
038,8
331,7
160,6
492,3
493,3

Sida 1/1

GOTLANDS KOMMUN
Utskriven av : Charlotte Fahlen

Text
Resultatrapport på nämndn
Verksamhetens totala intä
Verksamhetens totala kost
Avskrivningar
Internränta
Verksamhetens nettokostna
Kommunbidrag
Årets resultat
Kontrollrad konto 30-88

2017-01-27 11:23

Bokslut - Resultatrapport SF

Årsbudget
inkl TA, OM
Jan 16 - Mån 13 16
500
-487
-12
-1

981,5
067,5
435,8
478,2
0,0
0,0
0,0

Utfall

Avvikelse

Jan 16 - Mån 13 16
507
-479
-11
-1
15

888,2
777,5
296,6
320,8
493,3

6 906,7
7 290,0
1 139,2
157,4
15 493,3

15 493,3
15 493,3

15 493,3
15 493,3

Sida 1/1

Ärendenr SF 2016/6

Serviceförvaltningen

Handlingstyp Bilaga, ÅR 2016
Datum 6 februari 2017

1. Uppföljning och analys av frågeställningar inom
målområdet medarbetare/ledare
1. Personalvolym, (antal anställda, årsarbetare och faktiskt arbetad tid)

Den totala personalvolymen har förändrats marginellt under året, förvaltningen
har tre årsarbetare färre i november jämfört med årsskiftet.
Antalet tillsvidareanställda har under perioden minskat med dryg 20
medarbetar och en nästan lika stor ökning kan ses i antalet visstidsanställda.
Vidare har förvaltningen minskat med cirka 3 timanställda årsarbetare.
Övertidsuttaget har minskat med nästan 1 årsarbetare, mertiden har minskat
något.
Den faktiskt arbetade tiden 2016 har minskat med cirka 1,2 årsarbetare jämfört
med föregående år. Från och med att anställningsstoppet noteras att den
faktiskt arbetade tiden börjar minska.
Förhållandet mellan personalvolym och personalkostnader behöver analyseras
vidare och på lägre nivå då det inte helt överensstämmer med tänkt utfall. En
möjlig delförklaring till varför personalkostnaderna inte ökat mera i förhållande
till personalvolymen är att kostnaderna för de cirka 20 visstidsanställda är lägre
än de ca tillsvidareanställda som slutat.

Besöksadress Visborgsallén 19

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Plusgiro 18 97 50-3

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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2. Sjukfrånvaro (mål 1.3 i jämställdhetsplanen)
I Region Gotland överstiger sjuktalet inte 4,5 oavsett kön. Kvinnor och mäns sjuktal har
minskat jämfört med föregående år.

Sjukfrånvaron under januari till november 2016 är 4,7, sjukfrånvaron är således
oförändrad jämfört med 2015.
En minskning av sjuktalet ses inom måltids och logistikverksamheten, där
sjuktalet är cirka 0,6 respektive 0,3 lägre jämfört med föregående år . Vid
måltidsförsörjning är den största anledningen till sjunkande sjuktal färre antal
långtidssjukskrivningar. Vid logistikavdelningen har man sedan tre år tillbaka
haft ett hälsoprojekt som lett till att flera börjat träna och ändrat sin
kosthållning, här har man också börjat ha en mera frekvent kontakt med de
sjukskrivna medarbetarna, vilket kan vara en bidragande orsak till lägre sjuktal.
En ökning av sjukfrånvaron noteras inom de administrativa tjänsterna och
inom IT-verksamheten, här har sjuktalet ökat med 0,5 respektive 0,9.
Ökningen av sjuktalet beror bland annat på att antalet långtidssjukskrivna pga
psykisk ohälsa ökat jämfört med 2015.
Kvinnornas sjuktal är i princip oförändrat jämfört med 2015, däremot ses en
liten ökning av männens sjuktal. Männens sjuktal är dock fortfarande mycket
lågt i förhållande till kvinnornas.
Sjuktal för januari – nov
Sjuktal för jan-nov kvinnor
Sjuktal för jan-nov män

2016
4,74
5,72
2,48

2015
4,72
5,73
2,34

Förändring
Oförändrat
Oförändrat
+0,14

En kartläggning av sjuktalet på individnivå har gjorts i början på året vid
enheter med högt sjuktal. Resultatet av kartläggningen är bland annat initierade
rehabiliteringsutredningar. Två av förvaltningens verksamheter har deltagit i ett
regiongemensamt projekt för kartläggning av sjuktalet utifrån individ, grupp
respektive organisatorisk nivå.
För att skapa medvetenhet kring den ökade ohälsan i riket och arbetsgivarens
möjligheter att förebygga densamma, har förvaltningens chefer deltagit i ett
seminarium kring hälsofrämjande ledarskap.
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3. Tillsvidare anställningar i förhållande till tidsbegränsade
anställningar samt effekter av anställningsstopp

Förvaltningens antal tillsvidareanställda har under perioden minskat med dryg
20 medarbetare. En nästan lika stor ökning kan ses i antalet visstidsanställda.
Detta innebär att det totala antalet månadsanställda under perioden minskat
något, med 3 medarbetare. Antalet årsarbetare har under perioden likaledes
minskat med 3.
Minskningen av antalet tillsvidareanställda och ökningen av visstidsanställda
kan hänföras till regionens anställningsstopp, där inriktningen varit att när
dispens beviljats görs tidsbegränsade anställningar istället för på tillsvidarebasis.

Antal anställda
• varav tillsvidare
• varav visstidsanställda
Kvinnor
Män
Antal årsarbetare

Januari
2016
536
506
30
383
153
505

November
2016
533
484
49
381
152
502

November
2015
539
508
31
382
157
505

4. Oönskade deltider (mål 1.2 i jämställdhetsplanen)

December 2015

December 2016

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

2

18

1

16

Åtgärder

I samband med att medarbetare slutar och vid tillsättning av tjänster försöker
arbetsgivaren i möjligaste mån att tillgodose utökning av sysselsättningsgrad för
de medarbetare som så önskar. Under 2016 erbjöds och fick några medarbetare
utökad sysselsättningsgrad. Sannolikt kommer man kunna erbjuda utökning av
sysselsättningsgraden till några ytterligare medarbetare under 2017.
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5. Finns aktuell plan för kompetensförsörjning?
Ja.

6. Svårrekryterade yrkesgrupper

Förvaltningen har identifierat erfarna IT-specialister, upphandlare och HRkonsulter och särskilt svårrekryterade yrkesgrupper. Orsaken till att grupperna
är svårrekryterade är dels löneläget och dels få kvalificerade sökande. Det råder
även en nationell brist på kockar, dock har förvaltningen under året fått
kvalificerade sökande till utlysta tjänster.
Planerade åtgärder är bland annat att erbjuda attraktiva anställningsvillkor i
form av att erbjuda utökade sysselsättningsgrader när så är möjligt, samt att
erbjuda mera konkurrenskraftiga löner.
Behov av nya medarbetare är svårt att prognostisera antal, i nedan redovisning
har därför endast kommande pensionsavgångar tagits i beaktande i denna
redovisning
2017:

3 kockar,

2018-2022:

1 upphandlingschef
3 IT-specialister
9 kockar

7. Vilket behov av nya chefer bedömer ni ha under en
treårsperiod, Nivå C, Nivå B

Nivå B: 0
8. Redovisa antal och vidtagna och planerade åtgärder för att
möta rekryteringsbehovet av chefer.

Nivå C: 1 enhetschef kommer under de närmaste tre åren att uppnå 65 års
ålder. 2 enhetschefer har valt att säga sig och gå till annan arbetsgivare,
rekrytering för dessa pågår/ska initieras
En av enhetscheferna arbetar med måltidsförsörjning inom sjukhusmat –
kompetensöverföring inom området kommer att behöva genomföras.
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9. Vägen till ledarskap
Har ”Vägen till ledarskap” lett till förändrade uppdrag för de som deltagit i
utbildningen? (chefskap, specialisering, projektledaruppdrag mm) (Från att programmet
inleddes 2011)

Sedan 2011 har sex av förvaltningens medarbetare deltagit i VTL, två män och
fyra kvinnor.
Av de sex medarbetarna har fem gått vidare till andra uppdrag (två män och tre
kvinnor):
• En kvinna är numera enhetschef på förvaltningen
• En man rekryterades som enhetschef, men valde efter ett par år att gå
vidare till annat arbete utanför regionen.
• Två kvinnor och en man har slutat på förvaltningen, av dessa har en har
gått vidare till annat arbete inom regionen och två har valt att gå till annan
arbetsgivare utanför regionen.
10. Karriärutveckling

Under året har förvaltningen arbetat med att definiera vad karriärutveckling
kan vara för samtliga yrkeskategorier. Vidare ska alla kandidater som gått
Vägen till ledarskap ska ha en utvecklingsplan.
För att främja möjlighet till karriärutveckling har förvaltningen en rutin för
hantering av förvaltningsinterna sökanden till vakanta tjänster, vilket innebär
att sökanden från förvaltningen som motsvarar kravprofilen ska bli kallade till
intervju. Sökanden, vars kvalifikationer inte motsvarar kravprofilen bjuds in till
samtal av rekryterande chef
Under de senaste åren har förvaltningen rekryterat 4 nya enhetschefer, samtliga
utan någon längre erfarenhet av ledarskap. 3 av de rekryterade cheferna hade
tidigare gått Vägen till ledarskap.
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5. Uppföljning av intern kontroll
Enlig riktlinjerna har respektive nämnd/styrelse det yttersta ansvaret för intern
kontroll och uppföljning inom sitt verksamhetsområde.
Syftet är att med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande mål uppnås:
• Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
• Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
• Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, regler, riktlinjer och
rutiner med mera.
I 2016 års kontroller har brister främst identifierats beträffande:
• Inköpskort
• Momsersättningssystemet
• Övriga utbetalningar
• Utbetalning av ersättning för erlagda kostnader via lönesystemet
• Bisysslor inom RS:s förvaltningar
• Kontinuitetsplanering.
De brister som konstaterats har att hanteras inom ramen för respektive
kontrollområdesansvar.
Rapporten för intern kontroll redovisas i sin helhet på RS 2016-02-02.
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6. Uppföljning självmordsförebyggande programmet
I Program för självmordsförebyggande arbete inom Region Gotland för åren
2015-2018 som antogs av RF i oktober 2015 åligger det förvaltningarna att i
samband med psykosociala skyddsronder ha fokus på främjandet av psykisk
hälsa för att därigenom på sikt bidra till en minskning av självmorden på
Gotland.
I detta arbete var bland annat ökad kunskap om psykisk ohälsa och självmord i
befolkningen och bland medarbetare en del.
Serviceförvaltningen har i de psykosociala skyddsronderna utgått från den
regiongemensamma mall där frågan kring att förebygga självmord och fånga
psykisk ohälsa innan det leder till risk för självmord ännu ej finns inarbetad.
Förvaltningen har ej heller utformat någon egen rutin för detta.
Däremot har förvaltningsdirektören medverkat i arbetet med att få in dessa
frågor i regionens gemensamma arbetsmiljöarbete. Förutom det interna arbetet
inom förvaltningen kommer den nya regionstyrelseförvaltningen i sitt uppdrag
ha en viktig roll i styrning, stöd och service kopplat till detta program vid
kontakterna med chefer inom regionen.
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