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Maria Kromnow

2018-10-22

Dnr KS 2018-849

Kommunstyrelsen

Samråd förändringar riksintressen för totalförsvarets
militära del hela landet, yttrande
Förslag till beslut
1. Yttrande över remissen ”Samråd om tillkommande riksintressen för
totalförsvarets militära del enligt 3 kap 9§ miljöbalken” avges i enlighet
med Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag.

Ärende
Länsstyrelsen har gett Linköpings kommun möjlighet att yttra sig över en
remiss från Försvarsmakten angående riksintressen för totalförsvaret. Remissen
avser nya riksintresseanspråk för Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)
verksamhetsområde i Linköping.
Linköpings kommun avstyrker att Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)
verksamhetsområde i Linköping blir riksintresse.
Linköpings kommun utgör en tillväxtmotor i regionen och att avstå från att
möjliggöra utveckling av området kring universitetet, Vallastaden och Science
Park Mjärdevi till följd av de begränsningar som totalförsvarets riksintresse
utgör är oförenligt med de nationella och regionala målen för tillväxt,
bostadsförsörjning och hållbar utveckling. Såväl stadens som regionens
utveckling skulle hämmas på ett helt oacceptabelt sätt.
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Angående det material som Försvarsmakten har skickat ut på samråd anser
Linköpings kommun att det är ofullständigt och att tydliga skäl till, och
kriterier för utpekandet av tillkommande riksintresseanspråk, helt saknas.
Kriterierna bör förklara vad som utgör riksintresset. Utan skäl till eller kriterier
är det omöjligt att, i den fysiska planeringen, förhålla sig till föreslaget
riksintresse.
_________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse - Samråd förändringar i riksintressen för totalförsvarets militära del hela
landet, yttrande, 2018-10-22
Bilaga 1 - Linköpings kommuns yttrande
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Bilaga 2 - Akademiska Hus yttrande
Bilaga 3 - Linköpings Universitet yttrande
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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§
MB. Försvarsmakten är som sektorsmyndighet ansvarig för att identifiera,
samråda om, besluta om och presentera underlag för dessa riksintresseanspråk.
I totalförsvarets militära del bedöms bland annat, Försvarsmaktens,
Totalförsvarets forskningsinstituts (FOI), Försvarets materielverks (FMV) och
Försvarets radioanstalts (FRA) verksamhet och områden ingå.
Länsstyrelsen i Östergötland har inbjudits till samråd gällande tillkommande
riksintresseanspråk för totalförsvarets militära del enligt 3 kap 9 § MB.
Länsstyrelsen i Östergötland har gett Linköpings kommun möjlighet att yttra
sig över remissen.

Samråd
Samråd har skett inom Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, som inte
har något att erinra mot förslaget till remissvar.
Samråd har skett med Linköpings Universitet och Akademiska Hus vilka
ställer sig bakom kommunens yttrande. Se bilagor.
Samråd har även skett med tjänstepersoner inom Region Östergötland vilka
delar innehållet i kommunens yttrande.
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