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Samråd

Ert tjänsteställe, handläggare

Ert datum

Er beteckning

Vårt tjänsteställe, handläggare

Vårt föregående datum

Vår föregående beteckning

HKV PROD INFRA Camilla Bramer,
08-7889587, fysplan@mil.se

Samråd om tillkommande riksintresseanspråk avseende
riksintressen för totalförsvarets militära enligt del 3 kap 9§
miljöbalken

Svar senast 2018-11-19

Bilaga 1: kartor över förändringar + tillkommande riksintressen
Inbjudan till samråd
Mellan den 2:e oktober och 26:e november genomför Försvarsmakten ett
skriftligt samråd avseende förändringar i riksintresseanspråk rörande:
Sjöövningsområden

Förändringar i nuvarande/ tillkommande
riksintresseanspråk för Ballricken, Ådfjärden, Urban,
Björkholmen, Stora Pölsan.

FOI:s verksamhetsplatser Nya riksintresseanspråk för Totalförsvarets
forskningsinstitut (FOI) verksamhetsområde i
Linköping, FOI mätplats Lilla Gåra och FOI:s CBRNanläggning i Umeå.
Ev. synpunkter önskas skriftligen senast den 19:e november till fysplan@mil.se.
Länsstyrelserna i Västra Götalands län, Västerbottens län, Stockholms län,
Östergötlands län, Kalmar län, Boverket och samtliga riksintressemyndigheter
inbjuds att delta i samrådet. De myndigheter som inte har några synpunkter kan
bortse från remissen och behöver inte inkomma med svar.
För förändringar i influensområden för Falu skjutfält, Visby flygplats och Tofta
skjutfält sker separata muntliga samråd. Inbjudan till dessa möten skickas separat
till de myndigheter som är direkt berörda av förändringarna.

(CBR)
Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

E-post, Internet

Försvarsmakten
107 85 Stockholm

Lidingövägen 24

08-788 75 00

08-788 77 78

exp-hkv@mil.se
www.forsvarsmakten.se
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Bakgrund
Försvarsmakten ansvarar, i enlighet med förordning (1998:896) om hushållning
med mark- och vattenområden, för riksintressen enligt 3 kap 9§ miljöbalken.
Försvarsmakten är som sektormyndighet ansvarig för att identifiera, samråda om,
besluta om och presentera underlag för dessa riksintresseanspråk. I totalförsvarets
militära del bedöms bland andra, Försvarsmaktens, Totalförsvarets
forskningsinstituts (FOI), Försvarets materielverks (FMV) och Försvarets
radioanstalts (FRA) verksamhet och områden ingå.
Det senaste beslutet om riksintressen och områden av betydelse för totalförsvarets
militära del fattades 2017-11-30 (FM2018-3631:2). Försvarsmakten avser förnya
beslutet med en aktualiserad redovisning i december 2018. I den redovisningen
kommer dels ett par nya riksintressen att ingå, dels kommer värdebeskrivningar
och övriga texter att uppdateras. En översyn av de shapefiler med attributtabeller
som distribueras till kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter sker också.
Inför aktualiseringen av riksintresseunderlaget 2018 har Försvarsmakten tagit del
av Boverkets vägledning för nationella myndigheters underlag vad gäller beslut
och redovisning rörande riksintresseanspråk (promemoria 3190/2014). Där
föreslås bland annat att den typ av områden som Försvarsmakten tidigare
redovisat som influensområden ska benämnas påverkansområden, varför
Försvarsmakten ändrar benämningen för dessa områden. I vägledningen
rekommenderar Boverket också att samtliga riksintressemyndigheter presenterar
en sektorbeskrivning samt vilka kriterier myndigheten använder vid identifiering
av riksintresseanspråk. Ett sådant arbete pågår och Försvarsmakten hoppas kunna
återkomma om samråd för dessa inom ett par års tid.
Önskemål om synpunkter
Synpunkter kring följande frågeställningar önskas särskilt:
-

Vilken påverkan bedöms tillkommande påverkansområde för buller och
annan risk medföra på den pågående bebyggelseplaneringen?

-

Vilka möjliga synergier och/eller konflikter bedöms föreligga med andra
riksintressen?

Övriga förändringar riksintresseanspråk
Utöver ovanstående förändringar avser Försvarsmakten fatta beslut om ett antal
tillkommande riksintresseanspråk som helt eller delvis omfattas av
försvarssekretess (15 kap 2§ offentlighets- och sekretesslag). Dessa samråder
myndigheten inte om, främst med anledning av att samrådsmyndigheterna inte
kan ta ställning till riksintressets innebörd med anledning av att fullständig
information inte kan redovisas med hänsyn till försvarssekretess. Även ett antal
områden av betydelse bedöms tillkomma genom 2018 års beslut. Dessa utgörs
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främst av fastigheter som ägs av Fortifikationsverket, så som Militärhögskolan
Karlberg. Ett par ytterligare, mindre, förändringar av befintliga
påverkansområden kan också komma att beslutas. Dessa förändringar kommer att
redovisas mer ingående i det kommande beslutet.

För frågor på underlaget eller remissförfarandet, kontakta handläggaren enligt
ovan.

Bramer, Camilla
Delprocessledare fysisk planering, Produktionsledningens infrastrukturavdelning
Handlingen är fastställd i Försvarsmaktens elektroniska dokument- och ärendehanteringssystem.
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Sändlista
Boverket
registraturen@boverket.se
Sametinget
kansli@sametinget.se
Havs- och vattenmyndigheten
havochvatten@havochvatten.se
Naturvårdsverket
kundtjanst@naturvardsverket.se
Riksantikvarieämbetet
registrator@raa.se
Sveriges geologiska undersökning
sgu@sgu.se
Tillväxtverket
tillvaxtverket@tillvaxtverket.se
Statens energimyndighet
registrator@energimyndigheten.se
Strålsäkerhetsmyndigheten
registrator@ssm.se
Trafikverket
trafikverket@trafikverket.se
Post- och telestyrelsen
pts@pts.se
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
registrator@msb.se
Länsstyrelsen Kalmar
kalmar@lansstyrelsen.se
Länsstyrelsen Östergötland
ostergotland@lansstyrelsen.se
Länsstyrelsen Västerbotten
vasterbotten@lansstyrelsen.se
Länsstyrelsen Stockholm
stockholm@lansstyrelsen.se
Länsstyrelsen Västra Götaland
vastragotaland@lansstyrelsen.se
För kännedom
HKV PROD MARIN
Fortifikationsverket
FOI
FRA
FMV
Regeringskansliet,
Försvarsdepartementet

fortv@fortv.se
registrator@foi.se
fra@fra.se
registrator@fmv.se
forsvarsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se
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