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Samråd och remiss avseende utpekande av områden av 

riksintresse för friluftsliv inklusive miljökonsekvens-

beskrivning 

Sammanfattning  

 Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) avstyrker att nya områden av 

riksintressen tillkommer innan ett nytt riksintressesystem är framtaget. 

 SKL vill betona vikten av att värdebeskrivningarna uppdateras och 

kvalitetssäkras kontinuerligt och hålls aktuella. 

Riksintresseområden 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har beretts tillfälle att yttra sig över 

remissen avseende utpekande av områden av riksintresse för friluftsliv inklusive 

miljökonsekvensbeskrivning. 

SKL utförde redan år 2011 en granskning av riksintressen som presenterades i skriften 

”Hantering av riksintressen”. Där redovisas kritik på hur riksintressen hanteras och 

fungerar idag. Det innebär bl.a. att riksintressen är otydliga och inaktuella. Dessutom 

utgör den geografiska omfattningen av riksintresseområden 55 % av Sveriges mark- 

och vattenyta. Det är en för stor andel av Sverige för att systemet för områden av 

riksintresse ska behålla sin legitimitet. 

Därefter har regeringen tillsatt en utredning för att föreslå effektivisering av 

riksintressesystemet. Riksintresseutredningen lämnade sitt slutbetänkande ”Planering 

och beslut för hållbar utveckling” till regeringen i december 2015. Utredningens 

förslag har ännu inte remitterats. SKL är mycket angelägen om att detta sker så att ett 

nytt riksintressesystem snarast kan utvecklas och genomföras. 

Naturvårdsverket presenterar nu förslag på nya områden av riksintresse för 

friluftslivet, där 34 % är helt nya områden. Det är en ökning från 215 till 312 

områden. Inget områden har däremot tagits bort. 

SKL anser att vid framtagande av nya områden av riksintressen ska kriterier utvecklas 

i enlighet med Boverket förslag. I det förslaget har kriterierna bäring på att ta fram det 

nationellt unika med riksintresseområden. Det är därmed de nationellt unika områdena 

som ska pekas ut av myndigheter. Dessutom finns det regionalt och kommunalt 

viktiga områden som regioner och kommuner har kunskap om.  
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Sveriges Kommuner och Landsting avstyrker att nya områden av riksintressen 

tillkommer innan ett nytt riksintressesystem är framtaget. SKL vill betona vikten av 

att värdebeskrivningarna uppdateras och kvalitetssäkras kontinuerligt och hålls 

aktuella 

Miljökonsekvensbeskrivning 

Naturvårdsverket har låtit utreda en bedömningsmetod för miljökonsekvenser för 

riksintressen. 

Enligt lagstiftningen ska MKB göras för planer och program. 

SKL anser att myndigheters utpekande av områden av riksintressen inte tillhör 

kategorin plan och program som ska miljökonsekvensbeskrivas. 

Sveriges Kommuner och Landsting 

 

Lena Micko 

Ordförande 

 

 

Bilaga. SKL:s Hemställan till Statsrådsberedningen angående områden av 

riksintressen. 
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