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7 Riksintressenas

behandling

Enligt PBL 4:1 skall översiktsplanen ange hur kommunen avser att tillgodose
riksintressena. Som beskrivits utförligare i avsnittet om allmänna intressen
(kap 3) finns riksintressen av olika slag rikt representerade inom kommunen.
Det är de centrala verken som i samråd med länsstyrelsen beslutat om
avgränsningen av de riksintressen som omfattas av kap 3 i MB. Regeringen
beslutar om riksintressen enligt kap 4 i MB, som bl a omfattar Natura 2000-
områdena. I avsnittet "Grunddragen i mark- och vattenanvändningen" (kap 4)
framgår hur kommunen beaktat riksintressena och hur markanvändningen och
bebyggelseutveckling prioriterats efter en avvägning mellan de allmänna
intressena.

I de följande redovisas hur riksintressena behandlats i planen. På kartan på
nästa sida redovisas en samlad bild av riksintressena i kommunen. Efter
kartan återfinns ett utdrag ur de delar av miljöbalken som behandlar
riksintressena.

Område av riksintresse för rennäringen
enligt MB 3:5
Enligt redovisat underlagsmaterial från länsstyrelsen utgör en del av
kommunens yta riksintresse för rennäringen (flyttleder och vinterbetes-
områden). Riksintresseområdena för rennäringen framgår av karta på nästa
sida.

OBS
Kartan redovisar ett förslag till riksintressen som ännu ej fastställts av
jordbruksverket. Detta förväntas ske inom kort.

Vinterbete, flyttleder mm säkerställs med rekommendationer i översiktsplanen.

Område av riksintresse för friluftsliv,
kulturminnesvård och naturvård enligt MB 3:6
Inom kommunen finns flera områden som är av riksintresse för kulturminnesvården och
naturvården samt Gimån och Herrevad-strömmen som är av riksintresse för friluftslivet.

Riksintressena enligt ovan säkerställs genom redovisat förslag till mark- och
vattenanvändning.

Område av riksintresse enligt MB 4:8
Omfattar Natura 2000-områdena.

Riksintressena enligt ovan säkerställs genom redovisat förslag till mark- och
vattenanvändning förutom för Gimåns vattensystem uppströms själva Gimån. Kommunen
anser ej att Revsundssjön skall utgöra Natura 2000-område och därmed vara av
riksintresse.

Övriga riksintressen
Vissa större kraftledningar och allmänna vägen E 14 inom kommunen samt järnvägen är av
riksintresse. Dessa har säkerställts genom särskilda rekommendationer.
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Utdrag ur miljöbalken, regler för riksintressen enl kap 3

3 kap. Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och
vattenområden

1 § 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 skall ges sådan användning som medför en från
allmän synpunkt god hushållning.

2 § Stora mark- och vattenområden som inte alls eller endast obetydligt är
påverkade av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön skall så långt
möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt påverka områdenas karaktär.

3 § Mark- och vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt
skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön.

4 § Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse.

Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller
anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhälls-
intressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt
tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.

Skogsmark som har betydelse för skogsnäringen skall så långt möjligt skyddas
mot åtgärder som kan påtagligt försvåra ett rationellt skogsbruk.

5 § Mark- och vattenområden som har betydelse för rennäringen eller
yrkesfisket eller för vattenbruk skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som
kan påtagligt försvåra näringarnas bedrivande.

Områden som är av riksintresse för rennäringen eller yrkesfisket skall skyddas
mot åtgärder som avses i första stycket.

6 § Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från
allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med
hänsyn till friluftslivet skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan
påtagligt skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter
och i närheten av tätorter skall särskilt beaktas.

Områden som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller
friluftslivet skall skyddas mot åtgärder som avses i första stycket.

7 § Mark- och vattenområden som innehåller värdefulla ämnen eller material skall så långt
möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra utvinningen av dessa.

Områden som innehåller fyndigheter av ämnen eller material som är av riksintresse skall
skyddas mot åtgärder som avses i första stycket.

8 § Mark- och vattenområden som är särskilt lämpliga för anläggningar för industriell
produktion, energiproduktion, energidistribution, kommunikationer, vattenförsörjning eller
avfallshantering skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra
tillkomsten eller utnyttjandet av sådana anläggningar.

Områden som är av riksintresse för anläggningar som avses i första stycket skall skyddas
mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna.

9 § Mark- och vattenområden som har betydelse för totalförsvaret skall så långt möjligt
skyddas mot åtgärder som kan påtagligt motverka totalförsvarets intressen.

Områden som är av riksintresse på grund av att de behövs för totalförsvarets anläggningar
skall skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av
anläggningarna.

10 § Om ett område enligt 5-8 §§ är av riksintresse för flera oförenliga ändamål, skall
företräde ges åt det eller de ändamål som på lämpligaste sätt främjar en långsiktig
hushållning med marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt. Behövs området eller del
av detta för en anläggning för totalförsvaret skall försvarsintresset ges företräde.

Beslut med stöd av första stycket får inte strida mot bestämmelserna i 4 kap.

4 kap. Särskilda bestämmelser för hushållning med mark och
vatten för vissa områden i landet

1 § De områden som anges i 2-8 §§ är, med hänsyn till de natur- och kulturvärden som
finns i områdena, i sin helhet av riks intresse. Exploateringsföretag och andra ingrepp i
miljön får komma till stånd endast om
1. det inte möter något hinder enligt 2-8 §§ och
2. det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden.

Bestämmelserna i första stycket 2 och i 2-6 §§ utgör inte hinder för utvecklingen av
befintliga tätorter eller av det lokala näringslivet eller för utförandet av anläggningar som
behövs för totalförsvaret. Om det finns särskilda skäl utgör
bestämmelserna inte heller hinder för anläggningar för utvinning av sådana fyndigheter av
ämnen eller material som avses i 3 kap. 7 § andra stycket. Lag (2001:437)
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2 § Inom följande områden skall turismens och friluftslivets, främst det rörliga
friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av
exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön:
----
----
Fjällvärlden från Transtrandsfjällen i söder till Treriksröset med undantag för
de fjällområden som anges i 5 §.
----

5 § Inom fjällområdena Långfjället-Rogen, Sylarna-Helags, Skäcker-fjällen,
Burvattnet, Hotagsfjällen, Frostviken- Borgafjällen, Marsfjällen-Vardofjällen,
Artfjället, Tärna- Vindelfjällen, Sarek-Mavas, Kebnekaise-Sjaunja, Rostu och
Pessinki får bebyggelse och anläggningar komma till stånd endast om det
behövs för rennäringen, den bofasta befolkningen, den vetenskapliga
forskningen eller det rörliga friluftslivet. Andra åtgärder inom områdena får
vidtas endast om det kan ske
utan att områdenas karaktär påverkas.

6 § Vattenkraftverk samt vattenreglering eller vattenöverledning för
kraftändamål får inte utföras i nationalälvarna Torneälven, Kalixälven,
Piteälven och Vindelälven med tillhörande vattenområden, källflöden och
biflöden samt i följande vattenområden med tillhörande käll- och biflöden:
----
Hummelforsen och Österdalälven uppströms Trängslet

I Ljusnan Voxnan uppströms Vallhaga

I Ljungan Ljungan uppströms Storsjön samt
Gimån uppströms Holmsjön

I Indalsälven Åreälven, Ammerån, Storån-
Dammån samt Hårkan

Vattenkraftverk samt vattenreglering eller vattenöverledning för kraftändamål
får inte heller utföras i följande älvsträckor:
-----
I Ljusnan sträckan mellan Hede och Svegsjön

samt sträckan mellan Laforsen och
Arbråsjöarna

I Ljungan sträckan mellan Havern och
Holmsjön samt sträckan nedströms
Viforsen

I Indalsälven Långan nedströms Landösjön

----

Första och andra stycket gäller inte vattenverksamhet som förorsakar endast obetydlig
miljöpåverkan.

8 § En användning av mark och vatten som kan påverka ett naturområde som har
förtecknats enligt 7 kap. 27 § första stycket 1 eller 2 och som omfattar verksamheter eller
åtgärder som kräver tillstånd enligt 7 kap. 28 a § får komma till stånd endast om sådant
tillstånd har lämnats. Lag (2001:437).


