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Kort historik 
• Riksintressena har sitt ursprung från den fysiska riksplaneringen som 

redovisades i utredningen Mark och vatten (SOU 1971:75), 
 

• Bakgrunden var att det mellan 1950 och 1970 skedde en betydande 
ekonomisk tillväxt i Sverige som bidrog till en omfattande 
strukturomvandling och urbanisering – ökade anspråk på våra 
naturresurser, 
 

• Syftet med riksplaneringen var bl.a. att få bättre beslutsunderlag och 
kunskap om Sveriges naturresurser, 
 

• Naturresurslagen (NRL), som trädde i kraft 1987, var starkt knuten till 
fysisk planering, 
 

• Parallellt infördes plan- och bygglagen (PBL) samma år där kommunerna 
fick huvudansvaret för planering av mark- och vattenområden, 
 

• När miljöbalken trädde i kraft 1999 överfördes riksintressena (3 och 4 
kap.) dit. 



Ett planeringsinstrument i miljöbalken 

• Statens möjlighet att ingripa i den kommunala 
planeringen och hävda nationella intressen. 
 

• Mark- och vattenområden skall användas för 
det eller de ändamål för vilka områdena är 
mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet 
och läge samt föreliggande behov. Företräde 
ska ges sådan användning som medför en från 
allmän synpunkt god hushållning.  

 



Det finns elva olika riksintressen och ansvar för 
dessa har tolv myndigheter. (Förordning (1998:896) om 

hushållning med mark- och vattenområden m.m.). 
 

1. rennäring – Sametinget, 

2. yrkesfiske – Havs- och vattenmyndigheten, 

3. naturvård och friluftsliv – Naturvårdsverket, 

4. kulturmiljövård – Riksantikvarieämbetet, 

5. fyndigheter av ämnen eller material – Sveriges geologiska 
undersökning, 

6. industriell produktion – Tillväxtverket, 

7. anläggningar för energiproduktion och energidistribution –
Statens energimyndighet, 

 



Forts. 

 

9. anläggningar för slutlig förvaring av använt kärnbränsle 
och kärnavfall – Strålsäkerhetsmyndigheten, 

10. anläggningar för kommunikationer – Trafikverket och 
Post- och telestyrelsen inom sina verksamhetsområden, 

10. anläggningar för vattenförsörjning eller avfallshantering – 
Naturvårdsverket, och 

11. totalförsvarets anläggningar – Försvarsmakten och 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap inom sina 
ansvarsområden.  

+ 

      4 kap. miljöbalken, särskilt utpekade områden för 
natur- och kulturvärden samt Natura 2000. 



Ansvarsfördelning 

• Riksintressemyndigheterna har var och en inom sitt 
verksamhetsområde ansvar för hushållningen med mark- och 
vattenområden. Myndigheterna 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. 

 

• Boverket har ett centralt samordningsansvar. 

 

• Länsstyrelserna ska ta till vara statens intressen i arbetet med 
miljökonsekvensbeskrivningar och i planerings- och 
beslutsprocesser.  

 



Avvägning vid konflikt 

• Om ett område är av riksintresse 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.  

 

Men… 

 

• Behövs området eller del av detta för en anläggning för 
totalförsvaret ska försvarsintresset ges företräde. 

 

• Beslut efter en avvägning får inte strida mot bestämmelserna i 4 
kap. samt Natura 2000. 

 

 



Riksintresset för (värdefulla) ämnen och material 
3 kap 7 § andra stycket miljöbalken 

• Områden som innehåller fyndigheter av ämnen eller material 
som är av riksintresse skall skyddas mot åtgärder som påtagligt 
kan försvåra utvinningen av dessa.  

 

• Krav på fyndigheterna: stor betydelse för landets 
försörjningsberedskap, dokumentationskrav, speciella 
materialegenskaper, begränsad tillgång.  

 

• Inom sådana områden får kommunerna och de statliga 
myndigheterna inte planera för eller lämna tillstånd till 
verksamheter som kan förhindra eller påtagligt försvåra ett 
nyttjande av resurserna. 



SGU utpekar riksintressen för: 

1. Malmer 
 

2. Industrimineral 
 

3. Bergmaterial 
 

4. Natursten 
 

 

Totalt 145 st. (mars 2015) varav merparten 

i kategorierna 1 och 2. Av utpekade  

fyndigheter är 85 st. detaljavgränsade. 



Så jobbar vi på SGU med riksintressen 

• Prioritering och bedömning av områden 

• Kontakter med företag 

• Geologiskt information, teknisk information, 
prospekteringsinsatser, användningsområden 
för ämnet/materialet 

• Remiss – länsstyrelse, Boverket,  (kommunen) 

• Beslut som riktar sig till länsstyrelsen (med 
karta och koordinater) 



Vad händer sedan? 

• Publicering på vår webbplats (www.sgu.se) 

• Karttjänst – riksintressen mineral 
(http://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-
riksintressen-sv.html) 

• Bevakande av riksintresset i t.ex. 
remissärenden (översiktsplaner bl.a.) och i 
domstolsprocesser. 
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Under handläggning idag 

• Utpekande och detaljavgränsning av Gränsgruvan 
(sulfidmalm), Ludvika och Smedjebackens kommuner. 

 

• Detaljavgränsning av Tistbrottet (dolomit), Sala kommun. 
 

• Detaljavgränsning av Rönnöfors (skiffer), Krokoms kommun. 
 

• Utökning av området för Masugnsbyn (dolomit), Kiruna 
kommun. 

 

• Detaljavgränsning av Handöl (täljsten), Åre kommun. 



SGU:s förslag till nya kriterier för utpekande av 
riksintresse enl. 3 kap. 7 § andra stycket miljöbalken 

• Ämnet eller materialet har betydelse för samhällets behov  

och 

• Ämnet eller materialet har särskilt värdefulla egenskaper 

och 

• Området innehållande fyndigheten av ämnet eller 
materialet är väl avgränsat, undersökt och dokumenterat. 

 

Där alla ovanstående kriterier ska vara uppfyllda för att en 
fyndighet ska kunna utpekas som riksintresse. 



SGU:s förslag till nya kriterier för utpekande av 
riksintresse enl. 3 kap. 7 § andra stycket miljöbalken 
forts. 

• Förslaget skickades ut på remiss till ett 60-tal myndigheter, 
kommuner, regioner, NGO:s och branschorganisationer 
under senhösten 2014. 
 

• Generellt kan sägas att de flesta remissinstanserna är 
positiva till förslaget. 
 

• Intern beredning inom SGU pågår för att fånga upp de 
synpunkter som kommit in och i så stor utsträckning som 
möjligt beaktas. 
 

• Nya kriterier ”på plats” (förhoppningsvis) innan sommaren. 



Översyn av riksintressen 

• (Tidigare) Miljöprocessutredningen (SOU 2009:45) 

– I SGU:s inspel föreslog vi bl.a. att 
• begreppet fyndighet skulle tas bort från bestämmelsen i 3 kap. 7 § andra stycket 

miljöbalken, 

• verksamhetsområde nödvändigt för utvinning av en tillgång ska omfattas av 
riksintresseområdet, 

• ett nytt riksintresse för grundvatten av stor betydelse för 
dricksvattenförsörjningen skulle införas. 

• Nytt kommittédirektiv (Dir. 2013:126), 2013-12-19, 
Hushållning med mark och vatten – områden av riksintresse 

• Regeringen har utsett Elisabeth Falemo, generaldirektör på 
Elsäkerhetsverket som särskild utredare, 

• Delbetänkande redovisades 15 augusti 2014, 
slutbetänkande 1 december 2015. 
 

 


