
 

 
 

Yttrande          
Datum Beteckning  

2021-03-08 FM2021-1272:5 

         

Sida 1 (5) 

 

          
       

         

 

         

   

 

 

(LFI)  

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post, Internet 

Högkvarteret 

107 85 Stockholm 

Lidingövägen 24 08-788 75 00 08-788 77 78 exp-hkv@mil.se 

www.forsvarsmakten.se/hkv 

 

Sändlista 

   

Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning 

Länsstyrelsen i Skåne län, 

Minna Hatti 

2021-01-12 401-45179-2020 

Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning 

HKV PROD RPE INFRA FYSPLAN 

Emilia Börjesson Skölling, 08 - 788 78 42, 

fysplan@mil.se 

 

                  

Yttrande avseende remiss om samråd - Regionplan för 

Skåne 2022-2040 
      

          

         

Försvarsmakten framför följande synpunkter i rubricerat ärende.  

Bakgrund 

Försvarsmakten har genom Länsstyrelsen i Skåne län beretts tillfälle att yttra sig 

över samrådsförslag för Regionplan för Skåne 2022-2040. 

 

Försvarsmakten ansvarar, i enlighet med förordningen om hushållning med mark- 

och vattenområden(1998:896), för riksintressen för totalförsvarets militära del (3 

kap 9§ miljöbalken). Försvarsmakten är som sektorsmyndighet ansvarig för att 

identifiera, samråda om, besluta om och presentera underlag för dessa 

riksintresseanspråk. Försvarsmakten fattade beslut om nu gällande riksintressen 

och områden av betydelse för totalförsvarets militära del den 2019-12-18. 

 

I begreppet militär del ingår även andra myndigheters områden och verksamhet så 

som FOI, FRA och FMV, varför Försvarsmakten företräder även dessa vad gäller 

riksintressen och samhällsplanering. 

 

Det säkerhetspolitiska läget i Sveriges närområde och i Europa har över tid 

försämrats. Ett väpnat angrepp mot Sverige kan inte uteslutas. Mot bakgrund av 

detta har regeringen i propositionen Totalförsvaret 2021–2025 (prop 2020/21:30, 

2020-10-14) lämnat förslag till riksdagen om mål och inriktning för det svenska 

försvaret. Riksdagen godkände den 15 december 2020 regeringens förslag till ett 

övergripande mål för totalförsvaret, nya mål för det militära och civila försvaret, 
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inriktningen för Försvarsmaktens krigsorganisation samt förändringar i 

Försvarsmaktens grundorganisation vilket bl.a. innebär att ett antal nya 

regementen återinrättas (bet. 2020/21:FöU4, rsk. 2020/21:135, rsk. 2020/21:136). 

Regeringen har därefter beslutat om inriktning för Försvarsmakten 2021–2025 

(dnr. Fö2018/01425, 2020-12-17). 

För Försvarsmakten innebär detta att antalet krigsförband i krigsorganisationen 

successivt utökas under perioden 2021-2030 vilket i förlängningen betyder att 

organisationen förstärks med både personal och materiel. Regeringens inriktning 

innebär även att fem regementen och en flygflottilj återinrättas i Arvidsjaur, 

Göteborg, Kristinehamn, Uppsala, Falun och Sollefteå med 

utbildningsdetachement i Östersund, av geografiska-, beredskaps- och 

utbildningsskäl. Detta tillsammans med förstärkningarna av krigsorganisationen 

leder till ett ökat behov av investeringar i infrastruktur. Därutöver är tillgång till 

övnings- och skjutfält av avgörande betydelse för Försvarsmaktens möjlighet att 

nå de politiskt uppsatta målen. 

Riksintressen för totalförsvarets militära del  

Riksintressen för totalförsvarets militära del (3 kap 9§ andra stycket miljöbalken) 

kan i vissa fall redovisas öppet och i andra fall inte. Dels finns områden i form av 

övnings- och skjutfält och flygflottiljer som redovisas öppet, dels områden som 

av sekretesskäl inte kan redovisas öppet. De senare har oftast koppling till 

spanings-, kommunikations- och underrättelsesystem. Huvuddelen av Sveriges 

kommuner är i olika omfattning berörda av riksintressena.  

 

Skåne län berörs av följande utpekade riksintressen för totalförsvarets militära 

del:  

 

• Tio stycken påverkansområde övrigt. Försvarsmakten och andra 

myndigheter inom totalförsvaret har anskaffat och nyttjar olika typer av 

anläggningar. Flertalet är fortifikatoriskt skyddade, byggda under eller på 

mark eller insprängda i berg. Detta för att tillsammans med 

Försvarsmaktens övriga förmågor bidra till den samlade försvarseffekten. 

Vissa uppgifter om platser där anläggningar finns samt vilken verksamhet 

som bedrivs på vilken plats omfattas av sekretess enligt 15 kap. 2 § 

offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Av dessa uppgifter kan 

slutsatser dras om bl.a. kapacitet, inriktning, sårbarhet och understödda 

system m.m. Det kan antas att det skadar landets försvar eller på annat sätt 

vållar fara för rikets säkerhet om uppgifterna röjs. Försvarsmakten 

redovisar därför dessa riksintressen och områden av betydelse med en 

samlad värdebeskrivning. För vissa av anläggningarna har 

Försvarsmakten valt att redovisa ett påverkansområde för att säkerställa 

att åtgärder inte vidtas som kan skada anläggningen eller dess funktion. 

Dessa områden benämns ”Övriga påverkansområden” och det specifika 

riksintresseområdet framgår inte på karta. Påverkansområdet omfattas inte 
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av sekretess. Inom sådana områden ska bland annat alla plan- och 

lovärenden remitteras till Försvarsmakten.  

• Riksintresset väderradar, Bjäre - TM0093, med tillhörande stoppområde 

för vindkraft  och påverkansområde för väderradar. Detta område 

riskerar framförallt allt att skadas av vindkraftsetableringar för nära 

väderradarn. En radie om fem km från väderradaranläggningar utgör 

stoppområde för vindkraftverk och en radie om 20 km utgör 

påverkansområde. Inom påverkansområde måste särskilda analyser 

genomföras för att säkerställa att ingen skada sker.  

 

• Ett MSA-område vilket är ett område kring en militär flygplats där höga 

objekt kan påverka flygplatsens MSA (Minimum Safe Altitude).  

 

• Riksintresset Kabusa skjutfält med tillhörande påverkansområden för 

buller eller annan risk och område med särskilt behov av hinderfrihet.  

 

• Riksintresset Ravlunda skjutfält med tillhörande påverkansområden för 

buller eller annan risk och område med särskilt behov av hinderfrihet.  

 

• Riksintresset Revingeheds övningsfält med skjutbana med tillhörande 

påverkansområden för buller eller annan risk och område med särskilt 

behov av hinderfrihet.  

 

• Riksintresset Björka övningsfält med tillhörande påverkansområden för 

buller eller annan risk.  
 

• Riksintresset Rinkaby övnings- och skjutfält med tillhörande 

påverkansområden för buller eller annan risk och område med särskilt 

behov av hinderfrihet.  

 

• Två stycken område av betydelse, Önnarps övningsfält med skjutbanor 

samt Klagshamns hamn med respektive tillhörande påverkansområde för 

buller eller annan risk. 
 

Inom riksintresse, område av betydelse samt påverkansområde för buller eller 

annan risk gäller bland annat att samtliga plan- och lovärenden oavsett 

byggnadshöjd ska remitteras Försvarsmakten. Område med särskilt behov av 

hinderfrihet är ett definierat avgränsat område utanför riksintresseområdet för ett 

öppet redovisat riksintresse inom vilket höga objekt riskerar att påverka 

funktionen eller möjligheten att nyttja riksintresset. 

 

För att säkerställa att ingen skada sker på de riksintressen som omfattas av 

sekretess och inte alls kan redovisas öppet på karta, är hela landets yta 

samrådsområde för objekt högre än 20 m utanför tätort och högre än 45 m inom 
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tätort. Det innebär att alla ärenden avseende höga objekt måste skickas på remiss 

till Försvarsmakten.  

 

Vindkraft  

För att säkerställa att eventuella områden som pekas ut som lämpliga för 

etablering av vindkraft inte hamnar i konflikt med riksintressen för totalförsvarets 

militära del som omfattas av sekretess (enligt OSL 15 kap 2§), måste en förfrågan 

ställas till myndigheten. 

Ställningstagande 

Försvarsmakten kan inte i dagsläget, på den detaljnivå planinriktningarna 

redovisas, göra en bedömning gällande huruvida föreslagen utveckling för bland 

annat bebyggelse, infrastruktur och vindkraft riskerar skada riksintressen för 

totalförsvarets militära del. Försvarsmakten framhärdar därför vikten av att 

samråd sker enligt standardförfarande i de ärenden som rör riksintressen för 

totalförsvarets militära del.  

Försvarsmakten vill framföra att utöver det faktum att myndigheten generellt är i 

en tillväxtfas, vilket berör myndigheten i stort, berörs Skåne län dessutom 

specifikt av att en mekaniserad brigad planeras att stättas upp av Södra skånska 

regementet (P 7). Som ett resultat av att Försvarsmakten är i en rådande tillväxt 

ökar vikten av att samråd sker vid sådana åtgärder som riskerar skada 

riksintressen för totalförsvarets militära del. Detta för att säkerställa att 

Försvarsmaktens möjlighet att öva och utbilda sin personal bibehålls.  

De riksintressen som påverkar kommuner, länsstyrelser eller andra aktörer i plan- 

och lovärenden eller tillståndsärenden redovisas i Försvarsmaktens 

riksintressekatalog. Riksintressekatalogen finns tillgänglig länsvis på 

Försvarsmaktens hemsida: www.forsvarsmakten.se/riksintressen.  

 

För frågor i ärendet, kontakta handläggaren enligt ovan. 

 

Gustafsson, Ulrika 

Tf. C PROD RPE INFRA FYSPLAN 

Handlingen är fastställd i Försvarsmaktens elektroniska dokument- och ärendehanteringssystem. 
 

  

http://www.forsvarsmakten.se/riksintressen
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Kopia till handläggare 

Avsedd för Minna Hatti  minna.hatti@lansstyrelsen.se 

 

För kännedom 

Fortifikationsverket  

 

   


