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Beslut om förnyad redovisning av riksintressen och
områden av betydelse för totalförsvarets militära del enligt
3 kap 9 § miljöbalken
(24 bilagor. Bilagorna 1 samt 4-24 omfattas inte av sekretess. Bilaga 2 är
H och bilaga 3 är BH)
Härmed beslutar Försvarsmakten om riksintresseanspråk för riksintressen enligt 3 kap
9 § miljöbalken; riksintressen och områden av betydelse för totalförsvarets militära
del. Beslutet omfattar både tillkommande riksintresseområden och områden av
betydelse, samt aktualiserade av tidigare beslutade riksintresseanspråk, områden av
betydelse och värdebeskrivningar. Därutöver omfattar beslutet korrigeringar av några
tidigare beslutade riksintresseanspråk, områden av betydelse och dess
påverkansområden.

Bakgrund
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.
I begreppet militär del bedöms bland annat Försvarsmaktens, Totalförsvarets
forskningsinstituts (FOI), Försvarets materielverks (FMV) och Försvarets radioanstalts
(FRA) verksamheter och områden ingå.
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E-post, Internet
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Försvarsmaktens huvuduppgift är enligt förordning (2007:1266) med instruktion för
Försvarsmakten att försvara Sverige mot ett väpnat angrepp. I detta uppdrag ingår att
Försvarsmakten ska främja Sveriges säkerhet och kunna hävda Sveriges territoriella
integritet. För att kunna verka i enlighet med detta uppdrag krävs att Försvarsmakten
kontinuerligt kan utbilda och öva krigsförbandens förmåga till väpnad strid och att
myndigheten har förmåga att upptäcka och avvisa kränkningar av det svenska
territoriet. För dessa ändamål är det av avgörande betydelse att totalförsvarets militära
del har tillgång till områden och anläggningar som möjliggör nödvändig militär
verksamhet, förmågeövning samt utbildning.
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 att anta regeringens förslag till ett
övergripande mål för totalförsvaret, nya mål för det militära och civila försvaret,
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
succesivt ska utökas under perioden 2021-2030 vilket i förlängningen betyder att
organisationen förstärks med både personal och materiel. Tillväxten omfattar både en
utökad krigsförbandsvolym och ökad förmåga i befintlig organisation. Den innebär
utöver utökningen av nya organisationsenheter att flera befintliga
grundorganisationsenheter får en förändrad eller utökad roll.
Regeringens inriktning innebär att fem regementen och en flygflottilj återinrättas. De
regementen och den flygflottilj som därmed har återetableras är Älvsborgs
amfibieregemente, Amf 4 i Göteborg, Norrlands dragonregemente, K 4 i Arvidsjaur,
Dalregementet, I 13 i Falun, Västernorrlands regemente, I 21 i Sollefteå med Jämtlands
fältjägarkår (utbildningsdetachement) i Östersund samt Upplands flygflottilj, F 16 i
Uppsala. Bergslagens artilleriregemente, A 9 i Kristinehamn med Villingsberg som
skjutfält kommer även att återetableras. 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.
Det är med hänsyn till ovanstående som revideringen av riksintressen för
totalförsvarets militära del måste beaktas. Den genomförda översynen av riksintressen
och områden av betydelse för totalförsvarets militära del genomförs bland annat för att
Försvarsmakten ska kunna tillväxa i enlighet med försvarsbeslutet. Den syftar även till
att säkerställa att dessa områden långsiktigt skyddas mot åtgärder som motverkar
möjligheten att nyttja dem för de ändamål den beslutade inriktningen av det militära
försvaret kräver. Försvarsmakten bedömer för närvarande att försvarsbeslutet även
framgent kan innebära ytterligare revideringar av myndighetens riksintresseanspråk.
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Detta kan innebära såväl förändringar av befintliga riksintresseanspråk som att nya
riksintresseanspråk identifieras för att myndigheten ska kunna tillväxa i enlighet med
försvarsbeslutet.

Genomförda förändringar
Sammanfattning av genomförda förändringar
Försvarsmakten har inför detta beslut arbetat med att vidareutveckla myndighetens
arbete med, samt redovisning av riksintressen och områden av betydelse för
totalförsvarets militära del. Detta för att ännu bättre kunna bidra med användbart
planeringsunderlag för till exempel andra myndigheter, länsstyrelser, kommuner och
andra aktörer inom fysisk planering. Detta utvecklingsarbete kommer även fortsätta
framgent.
Försvarsmakten har genomfört flera förändringar och uppdateringar av riksintressen
samt områden av betydelse för totalförsvarets militära del. Myndigheten har
uppdaterat information som återfinns i bilagorna 4-24. De värdebeskrivningar som
återfinns i bilagorna 4-24 har i olika omfattning setts över och redigerats. Förändringar
av kartmaterialet har genomförts för att tydligare visualisera myndigheten anspråk och
tillhörande påverkansområden. Försvarsmakten har även genomfört förändringar och
aktualiserat riksintressen och områden av betydelse som omfattas av sekretess enligt
15 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Försvarsmakten har
uppdaterat den gemensamma värdebeskrivningen för riksintressen och områden av
betydelse som omfattas av sekretess. Denna återfinns i alla bilagorna 4-24. Specifika
förändringar som skett gällande riksintressen eller områden av betydelse som omfattas
av sekretess presenteras inte öppet, med hänsyn till att de omfattas av sekretess.
Specifika förändringar gällande riksintressen eller områden av betydelse vilka inte
omfattats av sekretess presenteras enskilt nedan. Försvarsmakten vill särskilt betona
att utpekandet av riksintresseanspråken som presenteras nedan i sig själva inte medför
en ny eller förändrad verksamhet. Förändringarna av riksintresseanspråken syftar
främst till att på sikt stärka Försvarsmaktens långsiktiga möjligheter att kunna
genomföra utbildning och övning av militär förmåga på de aktuella områdena.

Förändringar för befintliga riksintressen och områden av betydelse vilka
inte omfattas av sekretess
TM0065 Riksintresset Tåme skjutfält, Skellefteå kommun, Västerbottens län
En förändring av påverkansområdet för buller eller annan risk tillhörande riksintresset
Tåme skjutfält har genomförts. Tåme skjutfält är ett av två fält i Sverige som medger
skjutverksamhet med all typ av ammunition som ingår i det mekaniserade systemet,
däribland stridsvagnsammunition. Den ökade tillväxten i Norrland genom
återinrättandet av K 4 Norrlands dragonregemente och I 21 Västernorrlands regemente
understryker vidare betydelsen av befintliga skjutfält specifikt i norra Sverige,
däribland Tåme. Det är med hänsyn till ovanstående som påverkansområdet för buller
eller annan risk har uppdaterats för att säkerställa att värdet av riksintresset inte riskerar
att påverkas negativt genom begränsningar för den verksamhet som bedrivs på
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skjutfältet. Förändringen innebär att påverkansområdet för buller eller annan risk
tillhörande riksintresset Tåme skjutfält utökas.
TM0066 Riksintresset Umeå skjutfält och övningsfält, Umeå kommun,
Västerbottens län
En förändring av riksintresseavgränsningen för Umeå skjutfält och övningsfält har
genomförts. Förändringen syftar till att visa en korrekt och uppdaterad avgränsning för
riksintresset Umeå skjutfält och övningsfält. Förändringen baseras på aktualiserad
indata för Fortifikationsverkets fastighetsinnehav. Förändringen innebär att ett mindre
område som har tillkommit i Fortifikationsverkets fastighetsbestånd nu har inkluderas
i riksintresseavgränsningen. Förändringen innebär en utökning av riksintresset.
TM0064 Riksintresset Tjärnmyrans skjutfält, Sollefteå och Kramfors kommuner,
Västernorrlands län
En förändring av riksintresseavgränsningen och det tillhörande påverkansområdet för
buller eller annan risk för Tjärnmyrans skjutfält har genomförts. Riksintresset
Tjärnmyrans skjutfält har utökats för att även inkludera skjutfältsdelen Stormyran.
Revideringar har genomförts med hänsyn till att det i inriktningen för Försvarsmakten
2021–2025 fastställs att Västernorrlands regemente ( I 21) i Sollefteå ska återinrättas.
TM0053 Riksintressen Sågebackens skjutfält samt område av betydelse Säterbo
övningsfält, Uddevalla kommun, Västra Götalands län
En förändring av påverkansområdet för buller eller annan risk tillhörande riksintresset
Sågebackens skjutfält samt område av betydelse Säterbo övningsfält har genomförts.
Förändringen innebär att hela övningsområdet Säterbo övningsfält kommer att
inkluderas i påverkansområdet för buller eller annan risk tillhörande Sågebackens
skjutfält.
TM0058 Riksintresset Villingsbergs skjutfält, Lekebergs, Karlskoga samt Örebros
kommuner, Örebros län
En förändring av påverkansområdet för buller eller annan risk tillhörande riksintresset
Villingsbergs skjutfält har genomförts. Villingsbergs skjutfält är det enda skjutfältet i
södra Sverige där stadigvarande skjututbildning med artillerisystemet av typen haubits
kan genomföras. Revideringen har genomförts med hänsyn till att det i inriktningen för
Försvarsmakten 2021–2025 fastställs att Bergslagens artilleriregemente (A 9) ska
återinrättas i Kristinehamn med Villingsberg som skjutfält.
TM0023 Riksintresset Prästtomta övnings- och skjutfält, Motala kommun,
Östergötlands län
En förändring av riksintresseavgränsningen och det tillhörande påverkansområdet för
buller eller annan risk för Prästtomta övnings- och skjutfält har genomförts.
Förändringen av riksintresseavgränsningen är baserad på aktualiserad indata avseende
Fortifikationsverkets fastighetsinnehav. Förändringen innebär både att områden som
tillkommit i Fortifikationsverkets fastighetsbestånd har inkluderats i
riksintresseområdet, samt att sådana områden som utgått ur Fortifikationsverkets
fastighetsbestånd har exkluderats från riksintresseområdet. Påverkansområdet för
buller eller annan risk har även uppdaterats för att säkerställa att värdet av riksintresset
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inte riskerar påverkas negativt i form av begränsningar för verksamheten som bedrivs
på Prästtomta övnings- och skjutfält.
TM0080 Område av betydelse för totalförsvarets militära del FOI:s
verksamhetsområde, Linköpings kommun, Östergötlands län
En förändring av påverkansområdet för buller eller annan risk tillhörande område av
betydelse FOI:s verksamhetsområde har genomförts. Förändringen innebär att
påverkansområdet till viss del reduceras samtidigt som det revideras för att tillgodose
de uppdaterade behov verksamheten som bedrivs på FOI:s verksamhetsområde har och
kommer att ha framgent.

Nya riksintressen och områden av betydelse vilka inte omfattas av sekretess
TM0104 Riksintresset Grytans skjutfält, Östersunds kommun, Jämtlands län
Grytans skjutfält, med tillhörande påverkansområde för buller eller annan risk
tillkommer som riksintresse för totalförsvarets militära del. Revideringen har
genomförts med hänsyn till att det i inriktningen för Försvarsmakten 2021–2025
fastställts att Västernorrlands regemente ( I 21) i Sollefteå återinrättas med ett
utbildningsdetachement, Jämtlands fältjägarkår, i Östersund. Östersund bedöms ha en
viktigt strategisk betydelse för Försvarsmaktens framtida utveckling.
Utpekandet av riksintresset Grytans skjutfält sker med anledning av att
Försvarsmaktens verksamhet i området kommer att förändras och utökas, vilket
föranleder ett större behov av att delta i beredning av planeringsärenden i närområdet.
Riksintresseavgränsningen för Grytans skjutfält har samma avgränsning som det
tillhörande påverkansområdet för buller eller annan risk. Förändringen bedöms
medföra en påverkan på omgivningen, då remisser gällande plan- och lovärenden
behöver tillsändas Försvarsmakten inom ett större geografiskt område än tidigare.

Genomfört samråd
Försvarsmakten har i enlighet med 2§ i förordning (1998:869) om hushållning med
mark- och vattenområden genomfört samråd inför detta beslut. Ett skriftligt samråd har
erbjudits Boverket, samtliga riksintressemyndigheter och berörda länsstyrelser för
tillkommande riksintressen och större förändringar i befintliga riksintressen och
områden av betydelse.
Samrådet genomfördes skriftligen och ett antal synpunkter inkom. Försvarsmakten
kommer att omhänderta synpunkterna genom en ökad samverkan med berörda
kommuner och länsstyrelser under 2022.

Redogörelse för bilagor och distribution av underlag
En förteckning över de områden som av myndigheten bedöms utgöra riksintresse för
totalförsvarets militära del (3 kap 9§ andra stycket miljöbalken) respektive område av
betydelse för totalförsvarets militära delar (3 kap 9§ första stycket miljöbalken) som
kan redovisas helt öppet återfinns i bilaga 1. För fördjupad information om geografiska

Sida 5 (7)

Beslut
Datum

Beteckning

2022-01-26

FM2021-25290:1

avgränsningar, värdebeskrivningar och förteckning över ärenden där Försvarsmakten
utgör samrådspart se bilagorna 4-24.
Notera att bilagorna 4-24 inte innehåller sekretessbelagd information och att de därför
kan hanteras digitalt. På Försvarsmaktens hemsida finns uppdaterade PDF-kataloger
för respektive län (bilagorna 4-24) med kartor och värdebeskrivningar att hämta. Se
www.forsvarsmakten.se/riksintressen.
Tillhörande beslutet finns även geodata i form av shapefiler att ta del av. Geodatan
innehåller ingen sekretessbelagd information.
Bilagorna 2 och 3 omfattas av sekretess enligt 15 kap. 2 § offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400) och distribueras således inte till samtliga mottagare av
beslutet. De arkiveras för att möjliggöra uppföljning inom Försvarsmakten.
För frågor angående beslutet eller dess tillhörande underlag, kontakta fysplan@mil.se

Beslut
Generallöjtnant Johan Svensson beslutar härmed om riksintresseanspråk för
totalförsvarets militära del enligt 3 kap 9§ miljöbalken. Vilka områden och
anläggningar som omfattas av beslutet framgår sammanfattat i bilagorna 1-3 samt mer
detaljerat, med tillhörande värdebeskrivningar och kartor, i bilagorna 4-24.
Beslutet ersätter Försvarsmaktens tidigare beslut om riksintresseanspråk. Det senaste
beslutet fattades 2019-12-18 (FM2019-26734:1) samt tillägg avseende Tofta skjutfält
2021-06-15 (FM2021-10490:1) och Bråt övningsfält med skjutbanor 2020-12-21
(FM2020-26912:1).
I beredningen av ärendet har representanter för FRA, FOI, FMV samt Försvarsmakten
deltagit. Inom Försvarsmakten har stora delar av PROD RPE INFRA FYSPLAN
deltagit samt flertalet staber representerats, såsom Marinstaben, Flygstaben,
Arméstaben, PROD LEDUND och PROD LOG. Flertalet organisationsenheter har,
antingen direkt eller genom ovan nämnda staber, lämnat stöd och underlag.
I den slutliga handläggningen har överste Mikael Christoffersson C PROD RPE
INFRA, Madeleine Sjöblom PROD RPE INFRA FYSPLAN, Ulrika Gustafsson C
PROD RPE INFRA FYSPLAN samt Beata Iverson PROD RPE INFRA FYSPLAN
deltagit. Den sistnämnde tillika föredragande.

Svensson, Johan
Chef Produktionsledningen
Handlingen är fastställd i Försvarsmaktens elektroniska dokument- och ärendehanteringssystem.
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Beslut samt bilaga 1 distribueras externt digitalt enligt nedan.
Bilagorna 4-24 återfinns på Försvarsmaktens hemsida.

Sändlista
Regeringskansliet, Försvarsdepartementet
FMV
FOI
FORTV
FRA

Bilaga 2

Bilaga 3

Boverket
Havs- och vattenmyndigheten
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Naturvårdsverket
Post- och telestyrelsen
Riksantikvarieämbetet
Sametinget
Statens energimyndighet
Strålsäkerhetsmyndigheten
Sveriges geologiska undersökning
Tillväxtverket
Trafikverket
Samtliga länsstyrelser
Samtliga kommuner
För kännedom
Arkivet
HKV LEDS
HKV LEDS INRI
HKV LEDS JUR
HKV LEDS KOMM
MUST
HKV INS
HKV PROD
HKV PROD FPE
HKV PROD RPE
HKV PROD RPE INFRA
HKV PROD RIKSHV
HKV PROD LOG
HKV PROD LEDUND
AST
MS
FS
FIHM
HKV SÄKINSP
HKV FLYGI

ex.1

ex.1

ex.2

ex.2
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