
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 





Enligt 3 kap. 28 § PBL ska länsstyrelsen, som företrädare för staten, minst en gång under 

kommunfullmäktiges mandatperiod redovisa sina synpunkter i fråga om sådana statliga 

och mellankommunala intressen som kan ha betydelse för översiktsplanens aktualitet. 

Synpunkterna ska redovisas i en sammanfattande redogörelse till kommunen och det ska 

framgå av redogörelsen hur synpunkterna förhåller sig till översiktsplanen. Länsstyrelsen 

ska också lämna en sammanfattande redogörelse när kommunen begär det. 

Denna sammanfattande redogörelse gäller för hela Gotlands län och kommer att 

uppdateras vid behov. Vid särskild begäran om en redogörelse kommer även 

kommunspecifik information att tas fram av Länsstyrelsen och lämnas till kommunen. 

Redogörelsen för Gotlands län är uppdelad i tre delar utifrån länsstyrelsens särskilda 

bevakningsansvar i översiktsplaneprocessen enligt 3 kap. 16 § PBL samt de allmänna 

intressen som omfattas av plan- och bygglagen: Statliga intressen, Allmänna intressen 

samt Nationella och regionala mål, planer och program. I dokumentet görs hänvisningar 

till Länsstyrelsens och andra myndigheters planeringsunderlag. Se även bilagan 

Planeringsunderlag av betydelse för den fysiska planeringen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En ny plan- och bygglag (SFS 2010:900) trädde i kraft den 2 maj 2011. Översiktsplanens 

strategiska betydelse stärks i den nya lagen genom att det enligt 3 kap. 5 § PBL av 

översiktsplanen ska framgå hur kommunen ”tar hänsyn till och samordnar 

översiktsplanen med relevanta nationella och regionala mål, planer och program av 

betydelse för en hållbar utveckling”.  Syftet är att översiktsplanen ska grundas på 

omvärldsanalyser och övergripande mål om utvecklingen både i ett nationellt, regionalt 

och kommunalt sammanhang. I prop. 2009/10:170 (”En enklare plan- och bygglag”) 

anges att en hållbar utveckling kräver en bredare tvärsektoriell samverkan inom och 

mellan olika nivåer. 

I lagstiftningen trycks särskilt på att det ska utvecklas ett bättre samspel mellan 

översiktsplanering och det regionala tillväxtarbetet. Det har även förts in bestämmelser i  

3 kap. 9 § PBL om att samråd ska ske med regionplaneorgan som har ansvar för regionalt 

tillväxtarbete och transportinfrastrukturplanering. Det ska även framgå hur den byggda 

miljön ska användas, utöver att det ska framgå hur den ska utvecklas och bevaras. Nya 

bestämmelser har tillförts 2 kap. PBL, som innebär att vid planläggning ska hänsyn även 

tas till miljö- och klimataspekter samt möjligheten till avfallshantering och elektronisk 

kommunikation. 

Från det att den nya PBL (SFS 2010:900) började gälla 2011 och fram till idag har ett 

flertal ytterligare ändringar gjorts. Se mer om ändringarna på Boverkets ”PBL 

Kunskapsbanken”. 

Den 1 januari 2018 fick miljöbalken ett nytt sjätte kapitel med det nya namnet 

Miljöbedömningar. Parallellt infördes ändringar i plan- och bygglagens 3, 4 och 5 kapitel 

där en del begrepp i lagstiftningen har ändrats. Dessa ändringar ska tillämpas på planer 

som påbörjas efter 1 januari 2018.  

När det gäller miljöbedömningar av planer och program, där översiktsplanen ingår, 

innehåller 6 kap i miljöbalken krav på vilka miljöaspekter som ska omfattas av 

miljöbedömningen och större fokus ligger nu på att integrera dessa i planen. Kommunen 

ska göra en strategisk miljöbedömning i samband med att översiktsplanen tas fram. 

Miljöbalkens 6 kap. 9–12 §§, tar upp en miljökonsekvensbeskrivnings (MKB) utförande 

och innehåll. Avgränsning, innehåll och detaljeringsgrad anpassas till vad som är 

tillämpligt för den aktuella översiktsplanen. Samråd om detta genomförs med 

Länsstyrelsen. 

 

 

 

 

https://boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/
https://boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/


Enligt 3 kap 6 § PBL ska en översiktsplan utformas så att innebörden och konsekvenserna 

av den tydligt framgår. Samtliga som läser och tar del av översiktsplanen ska kunna förstå 

dess innehåll. Utöver de miljömässiga (ekologiska) hållbarhetsaspekter som tas upp i en 

miljökonsekvensbeskrivning är det angeläget att också de sociala och ekonomiska 

hållbarhetsaspekterna belyses och bedöms i översiktsplanen. 

De redovisade konsekvenserna av översiktsplanens genomförande ska användas som ett 

verktyg tidigt i processen. Det bör av miljökonsekvensbeskrivningen vara tydligt vilka 

konsekvenser som behöver återkopplas in i själva planförslaget med åtgärdsförslag, 

behov av hänsynstagande och förslag till riktlinjer och utredningar. Det är viktigt att 

innehållet i miljökonsekvensbeskrivningen och innehållet i översiktsplanen kan förstås 

och läsas tillsammans. 

Delar av översiktsplanen kan behöva göras mer detaljerade än andra delar. Det kan 

kommuner göra genom fördjupningar av översiktsplanen (FÖP) eller tillägg till 

översiktsplanen (TÖP).  

Fördjupningar (FÖP) kan ha varierande innehåll och täcka allt från större områden till 

enskilda stadskvarter. De tjänar som mellanled mellan den kommunomfattande 

översiktsplanen och detaljplanen. Genom att arbeta med fördjupningar blir den 

översiktliga planeringen mer konkret. Därmed ökar även medborgarnas förståelse för 

kommunens avsikter med den framtida markanvändningen. En fördjupning efter det att 

den kommunomfattande översiktsplanen antagits innebär att denna ändras för det område 

fördjupningen omfattar. 

För frågor av allmänt intresse som inte tagits upp eller inte behandlats tillräckligt i 

gällande översiktsplan kan denna ändras i form av ett tillägg (TÖP). Ett tillägg är, till 

skillnad från en fördjupning, kommuntäckande och innebär en ändring i den 

kommunomfattande översiktsplanen. 

Både vid fördjupning och tillägg ska sambanden med och konsekvenserna för 

översiktsplanen som helhet redovisas. 

Till Region Gotlands kommunomfattande översiktsplan har med tiden fogats flera FÖPar. 

Dessa ska i tillämpliga delar arbetas in i den nya kommunomfattande planen och i övrigt 

aktualitetsförklaras samtidigt med denna. Flera av de befintliga FÖParna för Gotlands 

kommun överlappar idag varandra trots att lagstiftningen föreskriver att endast en plan 

kan gälla. Det ska därför tydligt framgå om en fördjupning eller ett tillägg inte längre är 

aktuell.  

 

 

 





I följande avsnitt behandlas länsstyrelsens särskilda bevakningsfrågor som kopplade till 

översiktsplanering anges i 3 kap. PBL. Dessa är: 

Länsstyrelsens ansvar inom den fysiska planeringen tydliggörs genom länsstyrelsens så 

kallade ingripandegrunder som anges i 11 kap. 10 § PBL. Detta ansvar är enligt PBL att 

bevaka riksintressen, miljökvalitetsnormer, strandskydd, mellankommunala frågor samt 

frågor som rör hälsa och säkerhet. Dialogen mellan stat och kommun om dessa intressen 

sker både under samrådet och under granskningen. I granskningsskedet ska länsstyrelsen 

ge ett tydligt besked till kommunen om planen är godtagbar utifrån intressena. Av denna 

anledning utgör länsstyrelsens granskningsyttrande över förslag till översiktsplan en del 

av den antagna översiktsplanen.  

Länsstyrelsens tillsynsansvar enligt 11 kap. 10 § PBL aktualiseras även då kommunen 

fattat beslut om att anta, ändra eller upphäva en detaljplan. Länsstyrelsen ska då inom tre 

veckor besluta om den ska överpröva kommunens beslut eller inte. Om länsstyrelsen 

genom sin tillsyn kommer fram till att något av de statliga eller mellankommunala 

intressena inte beaktats tillräckligt ska de upphäva beslutet att anta detaljplanen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bestämmelserna om riksintressen finns i 3 och 4 kap. miljöbalken (1998:808) och syftar 

till att främja en från ekologisk, social och samhällsekonomisk synpunkt god hushållning 

med marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt (se prop. 1985/86:3). Riksintressena 

har sitt ursprung i den fysiska riksplaneringen som redovisades i SOU 1971:75, 

Hushållning med mark och vatten. Bakgrunden var att det mellan 1950 och 1970 skedde 

en betydande ekonomisk tillväxt i Sverige som bidrog till en omfattande 

strukturomvandling och urbanisering. Utvecklingen medförde ett ökat anspråk på våra 

naturresurser där efterfrågan på mark, och därigenom konflikter mellan olika intressen, 

ökade.  

Ett riksintresse utgör ett anspråk som vid en förändrad mark- och vattenanvändning ska 

vägas mot andra intressen. Ett riksintresse innebär inte alltid ett förbud mot åtgärder i 

eller i närheten av området men däremot att dess värden ska skyddas i den kommunala 

planeringen. Enligt miljöbalkens bestämmelser gäller att riksintressets värden eller 

funktion inte får påtagligt skadas. Riksintressets värdetexter och motivering till 

utpekandet utgör därför ett viktigt underlag i vägningen av intressen. Totalförsvarets 

riksintressen väger enligt 3 kap. 10 § miljöbalken alltid tyngre än andra riksintressen. 

Den närmare regleringen av riksintressemyndigheternas, länsstyrelsernas och Boverkets 

ansvar framgår av förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och 

vattenområden. Gällande riksintressen som helhet finns beskrivna på respektive 

riksintressemyndighets hemsida. 

Bestämmelserna om riksintressen ska tillämpas vid beslut som rör ändrad användning av 

mark- och vattenresurserna. Hur hushållningsbestämmelserna ska tillämpas i den fysiska 

planeringen framgår av plan- och bygglagen (2010:900). Riksintressena ska enligt 3 kap. 

5 § PBL anges i översiktsplanen och det ska även framgå hur kommunen avser att 

tillgodose de redovisade riksintressena.  

 

 



Rennäringen Sametinget 

Yrkesfisket Havs- och vattenmyndigheten 

Naturvården Naturvårdsverket och 

Havs- och vattenmyndigheten 

inom sina ansvarsområden 

Friluftslivet Naturvårdsverket och Havs- och 

vattenmyndigheten inom sina 

ansvarsområden 

Kulturmiljövården Riksantikvarieämbetet 

Fyndigheter av ämnen eller material Sveriges geologiska undersökning 

Anläggningar för industriell produktion Tillväxtverket 

Anläggningar för energiproduktion och 

energidistribution 

Statens energimyndighet 

Anläggningar för slutlig förvaring av 

använt kärnbränsle och kärnavfall 

Strålsäkerhetsmyndigheten 

Anläggningar för kommunikationer 

(trafikslagen) 

Trafikverket 

Anläggningar för kommunikationer 

(elektronisk) 

Post- och telestyrelsen 

Anläggningar för avfallshantering Naturvårdsverket 

Anläggningar för vattenförsörjning Havs- och vattenmyndigheten 

Totalförsvarets anläggningar Försvarsmakten och 

Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap inom sina ansvarsområden 

Fetmarkerade intressen finns inom Gotlands län.  

 

 

 



Enligt 3 kap 4 § PBL ska översiktsplanen särskilt ange riksintressen enligt 3 och 4 kap. 

Miljöbalken (1998:808), MB och hur kommunen förhåller sig till dem i sin planering av 

mark- och vattenområden. Det är först i översiktsplaneringen som det går att få en tydlig 

bild av hur ett riksintresse harmonierar med andra riksintressen och den utveckling som 

kommunen önskar. Det är också först i den kommunala översiktsplanen som en politisk 

bedömning normalt görs. Kommunen ska därför i översiktsplanen tala om hur man avser 

att tillgodose riksintressena efter en dialog med länsstyrelsen. Att tillgodose ett 

riksintresse kan ibland innebära att olika riksintressen måste vägas mot varandra i 

översiktsplanen. Ett riksintresse kan bara vägas mot andra riksintressen, inte mot 

intressen som kommunen bedömer som viktiga i allmänhet. 

Kommunen har stora möjligheter att förstärka de kvaliteter som finns i de utpekade 

riksintresseområdena och slå vakt om dessa i arbetet med kommunens utveckling. 

Kommunen har även möjlighet att argumentera emot, ifrågasätta och säga sin mening om 

anspråket. Det är kommunens uppfattning om riksintressena som framgår av 

översiktsplanen. Eftersom riksintressena är nationella intressen är det dock viktigt att det 

blir tydligt om kommunen och staten i form av länsstyrelsen har olika uppfattningar. Om 

länsstyrelsen har en annan uppfattning än kommunen så framgår det av länsstyrelsens 

granskningsyttrande över översiktsplanen.  

Om kommunen avser förändra mark- och vattenanvändningen inom ett 

riksintresseområde är det viktigt att motiv, konsekvenser för riksintresset samt 

kommunens avvägning mellan de olika intressena redovisas. I varje enskilt fall ska en 

bedömning göras kring huruvida den tänkta åtgärden kan innebära en påtaglig skada eller 

påtagligt försvåra utnyttjandet av ett riksintresseområde. 

Sedan 2010 har riksintressen beträffande totalförsvaret, trafikslagens anläggningar, 

friluftsliv, energiproduktion samt Gotlandskusten reviderats. Riksintresse för 

dricksvattenförsörjningen har även tillkommit och inom de närmaste åren kan också 

redovisningarna för andra riksintressen komma att förändras. Länsstyrelsen redogör 

nedan för de förändringar som skett vad gäller riksintressena sedan 2010.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Riksintressen enligt 3 kap. MB gäller områden av nationell betydelse för en rad vitala 

samhällsintressen. Det gäller såväl områden som är särskilt värdefulla för naturvården, 

kulturmiljövården eller friluftslivet, som områden med värdefulla material eller som är 

särskilt lämpliga för anläggningar för energiproduktion eller vattenförsörjning m.m. 

Områden som är av riksintresse enligt 3 kap. MB ska skyddas mot åtgärder som kan 

påtagligt skada deras värden eller möjligheterna att använda dem för avsett ändamål.  

Riksintressen enligt 3 kap. MB har pekats ut av 12 olika myndigheter, 

riksintressemyndigheterna (se tabell på sida 11), som har ansvar att göra sin bedömning 

av vilka områden som är av riksintresse för olika sektorer. De nationella myndigheternas 

beslut om riksintressen får ses som anspråk som processas vidare av länsstyrelserna som 

samlat företräder staten. Länsstyrelsen presenterar nedan endast de riksintressen som 

berör länet. Därför saknas riksintresseanspråk för rennäring, industriell produktion, 

anläggningar för slutlig förvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall och anläggningar 

för avfallshantering.  

Riksintresse för yrkesfiske har tidigare pekats ut av Fiskeriverket, nu Havs- och 

vattenmyndigheten, och finns redovisade i en rapport från Fiskeriverket: Finfo 2006:1, 

Områden av riksintresse för yrkesfisket. 

Den rådande tolkningen av vad som utgör vattenområden av betydelse för yrkesfisket är: 

• Fångstplatser med omfattande fiskeaktivitet eller unika förutsättningar för visst 

fiske. 

• Lekområden för kommersiellt viktiga arter av fisk eller skaldjur. 

• Uppväxtområden för kommersiellt viktiga arter. 

• Vandringsstråk för kommersiellt viktiga arter. 

Härtill kommer som enda kategori landområde av betydelse: 

• Fiskehamnar. 

I Gotlands län finns fem fångstområden av riksintresse för yrkesfiske samt fem 

fiskehamnar av riksintresse, Herrvik, Ronehamn, Slite, Visby och Vändburg.  

 

 

 

 

 

https://www.havochvatten.se/download/18.64f5b3211343cffddb2800018433/1348912833638/finfo2006_1.pdf
https://www.havochvatten.se/download/18.64f5b3211343cffddb2800018433/1348912833638/finfo2006_1.pdf


Områden av riksintresse för naturvård pekas ut av Naturvårdsverket och utgörs av ett 

urval av de bästa exemplen på landskapstyper, naturtyper och andra naturvärden som är 

karakteristiska för landets naturgeografiska regioner. Riksintressena kan också uppvisa 

mycket sällsynta företeelser i ett nationellt eller internationellt perspektiv. 

Naturvetenskapliga fakta och värderingar ska ligga till grund för urvalet av områden. 

Avvägningar mot andra markanvändningsintressen eller andra strategiska/politiska 

avvägningar görs inte vid urvalet. Riksintresset hänförs till de riksvärden som 

identifierats och det därtill kopplade värdeomdömet som beskrivs för respektive område.  

I Gotlands län finns cirka 100 områden av riksintresse för naturvård. Värdebeskrivningar 

av områden av riksintresse för naturvård på Gotland finns att hitta i Naturvårdsverkets 

kartverktyg Skyddad natur.  

Riksintressen för friluftslivet pekas ut av Naturvårdsverket och omfattar områden av så 

stora värden på grund av natur och kulturkvaliteter att de är, eller kan bli, attraktiva för 

besökare från hela eller en stor del av landet eller utlandet. För urvalet av områden spelar 

förutsättningarna för naturupplevelser och friluftsverksamhet samt tillgänglighet för 

allmänheten stor roll. Områdenas värde förhöjs vanligen av kombinationer av naturtyper, 

intresseaspekter och urvalskriterier. 

Idag finns 12 utpekade områden av riksintresse för friluftslivet; 

• Fårö 

• Östergarnslandet (del av) 

• Storsudret 

• Gotlandskusten 

• Gotska Sandön 

• Karlsöarna 

• Bästeträsk med omnejd 

• Nordöstra Gotlands kust och skärgård 

• Hejnum Hällar med omnejd 

• Follingbohöjdens friluftsområde 

• Kulturreservatet Norrbys i Väte och naturreservatet Bäcks 

• Östergarnsholm 

Värdebeskrivningar av områden av riksintresse för friluftsliv på Gotland finns att hitta i 

Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur. 

 

 

http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/


Riksintressen för kulturmiljövård pekas ut av Riksantikvarieämbetet och ska avspegla 

landets historia. De utpekade områdena kan omfatta allt från små bebyggelsemiljöer som 

speglar en speciell historisk epok till vidsträckta landskapsavsnitt som präglats av en lång 

tids utveckling. För varje utpekat riksintresseområde finns en riksintressebeskrivning som 

inkluderar motivering och uttryck.  

I Gotlands län finns cirka 60 områden av riksintresse för kulturmiljövården. Alla 

Gotlands medeltida kyrkor och kyrkoruiner är riksintresse för kulturmiljövården, liksom 

11 fiskelägen och hela Visby innerstad. 

Länsstyrelsen arbetar med att genomföra revideringar av länets riksintressebeskrivningar 

gällande kulturmiljövård, samt med att ta fram fördjupande kunskapsunderlag till 

områdena. Länsstyrelsens underlag för 20 av 60 områden ligger för närvarande för beslut 

hos Riksantikvarieämbetet.   

Riksintresse för värdefulla ämnen eller material pekas ut av Sveriges Geologiska 

Undersökning, SGU och omfattar områden som innehåller fyndigheter av värdefulla 

ämnen eller material. Syftet med utpekandet är att skydda områdena mot åtgärder som 

påtagligt kan försvåra utvinningen av ämnena eller materialet. Inom utpekade områden 

får kommuner och statliga myndigheter inte planera för eller lämna tillstånd till 

verksamheter som kan förhindra eller påtagligt försvåra ett utnyttjande av 

mineralresurserna. 

På Gotland finns sex utpekade områden av riksintresse för värdefulla ämnen eller 

material där samtliga omfattar kalksten. Motiven och ändamålen för utpekandet är 

varierande i olika områden, såsom för råvara för cementindustrin, insatsråvara för kemisk 

industri, järn- och stålindustri samt kalk- och kalkbrukstillverkning.  

För att stärka och tydliggöra vattenförsörjningsintresset i samhällsplaneringen har Havs- 

och vattenmyndigheten (HaV) pekat ut områden och anläggningar som är av riksintresse 

för vattenförsörjning.  

HaV har beslutat om totalt 28 områden som bedöms vara av riksintresse för 

vattenförsörjning. Till varje utpekat område finns en värdebeskrivning för anläggningen, 

motiv till utpekandet, markanspråk, åtgärder som kan försvåra nyttjandet av anläggningen 

samt en beskrivning av den vattentäkt som är knuten till anläggningen och de risker och 

hot som kan påverka vattentäkten. 

På Gotland har Visbys dricksvattenanläggningar med Visbys grundvattentäkter och 

ytvattentäkten Tingstäde träsk pekats ut som riksintresse för dricksvattenförsörjningen. 

Mer information finns på Havs- och vattenmyndighetens hemsida.  

 

https://www.raa.se/samhallsutveckling/riksintresse-for-kulturmiljovarden/riksintressebeskrivningar/
https://www.sgu.se/mineralnaring/riksintressen-for-vardefulla-amnen-eller-material/
https://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/skyddade-omraden/riksintressen/riksintresse-for-dricksvattenanlaggningar.html


Energimyndigheten är ansvarig för riksintresse för energiproduktion och -distribution – 

vattenkraft, vindbruk och kraftvärme. Gotlands län omfattas endast av riksintresse för 

vindkraft. Stamledningar för gas eller större elledningar är inte klassade som 

riksintressen.  

Beslutet att ange redovisade geografiska platser som områden av riksintresse för vindbruk 

togs av Energimyndigheten den 19 maj 2008. Den senaste uppdateringen av riksintresse 

för vindbruk genomfördes år 2013 och ett tilläggsbeslut togs i maj 2015 för ett mindre 

antal områden.  

I Gotlands län finns tio områden utpekade som riksintresse för vindbruk, samtliga 

landbaserade. Kartunderlag samt beskrivningar över Energimyndighetens utpekade 

riksintressen finns i det webbaserade kartverktyget vindkoll.se.  

Trafikverket ansvarar för riksintressen för trafikslagens anläggningar vilka omfattar väg, 

järnväg, luft- och sjöfart. Trafikverket beslutade senast om riksintressen för 

kommunikationer 2013-02-20. Trafikverket inväntar utfallet av Regeringens pågående 

översyn av riksintresselagstiftningen innan någon ny, mer omfattande översyn av 

riksintressena görs.  

Områden som är av riksintresse för kommunikationer ska skyddas mot åtgärder som 

påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningen. Här avses att det i 

första hand är funktionen hos transportsystemet som ska säkerställas. Riksintressen 

utpekade av Trafikverket gäller för mark- och vattenområden för både befintliga, 

planerade och framtida kommunikationsanläggningar. 

För Gotlands län är följande anläggningar utpekade som riksintressen:  

• Farleder för sjöfart - Visby, Klintehamn, Slite, Storugns/Kappelshamn samt 

Fårösund 

• Hamnar – Visby samt Klintehamn 

• Visby flygplats 

Trafikverkets beslut samt aktuella riksintressen på karta och tabell finns på Trafikverkets 

hemsida. 

För respektive anläggning av riksintresse finns en funktionsbeskrivning. För Visby 

flygplats har en precisering av riksintresset redovisats under 2016. Under 2018–2019 

pågår ett arbete för att göra preciseringar även för Visby och Klintehamns hamnar. 

Ett område med en radie av 55 km kring Visby flygplats utgör skyddsområde för att 

flygverksamheten ska fungera säkert, en så kallad MSA-yta (Minimum Sector Altitude). 

Hinderytorna definieras av Transportstyrelsen författningssamling TSFS 2010:134 med 

ändring TSFS 2012:93. Gällande hinderfrihetsytor vid Visby flygplats finns på 

Trafikverkets hemsida.   

https://www.vindlov.se/sv/vindbrukskollen1/vindbrukskollens-kartor/
http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/samhallsplanering/Riksintressen/
http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/samhallsplanering/Riksintressen/
http://www.trafikverket.se/contentassets/62ac3c64c709466ca5abd7949160df0f/luftfart/riksintresseprecisering_visby_flygplats.pdf
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/samhallsplanering/luftfart-i-samhallsplaneringen/Hinderfrihetsytor-vid-riksintresseflygplatser/


Post- och telestyrelsen ansvarar för riksintressen för elektronisk kommunikation vilka 

omfattar elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster med tillhörande 

installationer och tjänster samt annan radioanvändning. Post- och telestyrelsen beslutade 

senast om riksintressen för kommunikationer 2012-01-23. 

Områden som är av riksintresse för kommunikationer ska skyddas mot åtgärder som 

påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningen. Här avses att det i 

första hand är funktionen hos systemen som är av betydelse för internationell, nationell 

eller regional kommunikation.  Riksintresset för elektronisk kommunikation påverkas 

bland annat vid uppförandet av höga byggnadsobjekt som master och vindkraftverk. Då 

nät av riksintresse varierar i utformning krävs dialog med de operatörer och ledningsägare 

som blir berörda inom aktuellt område. Detta innebär att den kommunala översiktsplanen 

ska remissas till Telia Company AB, Skanova, Tele2, Telenor, Tre, NET 1 samt 

Teracom.  

Riksintresset kan av sekretesskäl inte redovisas öppet.  

Försvarsmakten fattade beslut om nu gällande riksintressen och områden av betydelse för 

totalförsvarets militära del den 30 november 2017. I alla översiktsplaner bör en text som 

beskriver riksintressen för totalförsvarets militära del återfinnas. Regionen bör i sina 

översiktsplaner även ta hänsyn till totalförsvarets civila del. Planeringsarbete ska utgå 

från att förmågan att hantera kriser i samhället i fredstid också ska ge en grundläggande 

förmåga att hantera krigssituationer. 

Riksintresset för totalförsvarets militära del kan i vissa fall redovisas öppet i 

översiktsplanen (exempelvis övnings- och skjutfält), i andra fall kan områden av 

sekretesskäl inte redovisas öppet. Dessa har oftast koppling till spanings-, 

kommunikations- och underrättelsesystem. Huvuddelen av Sveriges kommuner är i olika 

omfattning berörda av riksintresset.  

Redovisningen av riksintressen och områden av betydelse omfattar influensområden. Ett 

influensområde är ett område där åtgärder som exempelvis ny bebyggelse kan påverka 

eller påverkas av verksamheten inom riksintresseområdet respektive intresseområdet i 

sig. Inom influensområdena ska alla plan- och lovärenden remitteras till Försvarsmakten. 

Mer information om riksintressen för totalförsvarets militära del finns på 

Försvarsmaktens hemsida. Här finns även Försvarsmaktens riksintressekatalog som 

senast uppdaterades den 30 november 2017.  

 

 

https://www.forsvarsmakten.se/sv/om-myndigheten/samhallsplanering/riksintressen/
https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/4-om-myndigheten/samhallsplanering/riksintressen/gotlands-lan.pdf


Civilt försvar är den verksamhet som ansvariga aktörer genomför i syfte att göra det 

möjligt för samhället att hantera situationer då beredskapen höjs. Verksamheten bedrivs 

av statliga myndigheter, kommuner, landsting, privata företag och frivilligorganisationer. 

Målet för det civila försvaret är: 

• värna civilbefolkningen, 

• säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och 

• bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår 

omvärld. 

De tre delarna i målet är ömsesidigt förstärkande. I nuläget är det av särskild betydelse att 

planeringen fokuserar på den del som handlar om att bidra till Försvarsmaktens förmåga. 

Enligt regeringens försvarspolitiska inriktning 2016–2020 ska planeringen för civilt 

försvar återupptas. Planeringsarbetet ska utgå från att förmågan att hantera kriser i 

samhället i fredstid också ska ge en grundläggande förmåga att hantera krigssituationer. 

Strukturer och processer som används inom krisberedskapen bör så långt möjligt även 

användas i planeringen av det civila försvaret. 

Viktiga aktörer i arbetet är MSB, länsstyrelserna samt de bevakningsansvariga 

myndigheterna som återfinns i bilagan till förordningen (2015:1052) om krisberedskap 

och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap. Kompletterande 

reglering som rör höjd beredskap finns även i förordningen (2015:1053) om totalförsvar 

och höjd beredskap. För kommuner och landsting regleras ansvaret i lagen (2006:544) om 

kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och 

höjd beredskap, LEH. 

Utpekade riksintresseområden för totalförsvarets civila delar saknas för Sverige som 

helhet. MSB arbetar under 2018 med att se över bedömningen av behov att identifiera 

mark eller vattenområden som kan vara av riksintresse för totalförsvarets civila delar.  

 

 

  

 

 

 



Riksintressen enligt 4 kap. MB gäller större områden med stora natur- och kulturvärden 

samt värden för friluftslivet. Dessa områden har pekats ut av riksdagen som särskilt 

värdefulla i sin helhet och anges direkt i lagen. För samtliga utpekade områden gäller att 

exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön inte får medföra att områdenas natur- och 

kulturvärden påtagligt skadas. För vart och ett av områdena gäller dessutom särskilda 

förbud eller krav på hänsyn. Dessa krav måste också vara uppfyllda för att 

exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön ska vara tillåtna. Det kan till exempel 

handla om en begränsning av olika typer av industrianläggningar eller av 

fritidsbebyggelse. För samtliga typer av områden, med undantag av nationalstadsparker 

och Natura 2000-områden, gäller dock inte förbudet mot påtaglig skada eller övriga krav 

på förbud och hänsyn om åtgärden avser: 

• utveckling av befintliga tätorter, 

• utveckling av det lokala näringslivet, 

• utförande av anläggningar som behövs för totalförsvaret, eller 

• om det finns särskilda skäl, utvinning av riksintressanta fyndigheter av ämnen 

material. 

Vid tillämpningen av bestämmelserna krävs ett helhetsperspektiv avseende vad som är en 

lämplig utveckling inom hela det geografiska området och det är konsekvenserna för de 

samlade natur- och kulturvärdena som bör bedömas. I det sammanhanget är påverkan på 

landskapsbilden viktig.  

När det gäller riksintressena enligt tredje kapitlet miljöbalken så är det de nationella 

myndigheterna som har ansvaret för att lämna uppgifter till länsstyrelsen om sina 

respektive riksintressen. Något sådant ansvar har de inte för de geografiskt utpekade 

riksintressena. När det gäller dessa är det istället länsstyrelsen som ensam företräder 

statens intressen. 

Gotlands län berörs i helhet av riksintresse enligt 4 kap. 2 § MB. Detta innebär att 

turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt ska beaktas 

vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön.  

Längs Gotlands kust, på Östergarn, Storsudret samt Fårö gäller enligt 4 kap. 4 § MB 

bestämmelser som innebär att ingen ytterligare fritidsbebyggelse får tillkomma utom som 

komplettering till befintlig bebyggelse. I förarbetena anges att med kompletteringar 

menas sådana tillskott till en befintlig bebyggelsegrupp, som innebär att det av 

fritidsbebyggelse ianspråktagna området inte ökar nämnvärt i omfattning. Vidare avses 

tillskott som innebär en naturlig avrundning av ett befintligt bebyggelseområde. Även 

fritidsbebyggelse genom förtätning inom befintliga bebyggelseområden kan i normalfallet 

bedömas som lämpligt (se prop. 1997/98:45, del 2, s. 38).  

Eftersom områdena är grovt angivna i lagen behöver en närmare avgränsning göras i 

kommunens översiktsplan i dialog med länsstyrelsen. Kommunen kan med fördel 

utveckla värdebeskrivningarna och på olika sätt ta tillvara på de kvaliteter som finns i 

områdena. 



Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla naturområden inom EU och är skyddade enligt 

lag. Syftet är att värna de arter och livsmiljöer som är av gemensamt intresse för EU-

länderna. Natura 2000-områden som väljs ut ska innehålla livsmiljöer eller arter som 

listas i EUs fågeldirektiv (fågelarter) eller EUs habitatdirektiv (övriga arter och 

livsmiljöer). I ett Natura 2000-område krävs tillstånd för att bedriva verksamheter eller 

vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön, 7 kap 28a § miljöbalken. 

Verksamheter eller åtgärder får inte skada livsmiljöer eller störa arter som ska skyddas. 

Dessa områden har, till skillnad från övriga riksintresseområden enligt 4 kap. MB, inte 

pekats ut direkt i lagen utan förtecknas i särskild ordning enligt bestämmelser i 7 kap. 27 

§ miljöbalken. Genom att områdena enligt fjärde kapitlet anges som riksintressen direkt i 

lagen, alternativt för Natura 2000-områden genom att de förtecknas, så är deras status 

som riksintressen fastslagen. 

För samtliga Natura 2000-områden ska det finnas en bevarandeplan. Bevarandeplanen är 

det dokument som ska beskriva vad som är syftet med bevarandet av varje enskilt Natura 

2000-område och som ska ange vilka bevarandeåtgärder som planeras. En viktig del i 

arbetet med att vidta nödvändiga bevarandeåtgärder är formuleringen av bevarandesyfte 

och bevarandemål för varje Natura 2000 område samt att planera och prioritera vilka 

bevarandeåtgärder som behövs. Bevarandeplanen ska också beskriva vilka åtgärder som 

kan påverka områdets arter och livsmiljöer negativt. Länsstyrelsen arbetar med att 

uppdatera alla befintliga bevarandeplaner. Därför ser bevarandeplanerna olika ut. I takt 

med att nya bevarandeplaner tas fram kommer de ersätta de gamla planerna i 

Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur. 
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Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt bindande styrmedel som infördes med 

miljöbalken för att komma till rätta med miljöpåverkan från diffusa utsläppskällor som 

exempelvis trafik och jordbruk. Miljökvalitetsnormerna går att hitta i miljöbalkens femte 

kapitel med tillhörande förordningar. 

Idag finns det fastställda miljökvalitetsnormer för: 

• olika föroreningar i utomhusluften (Luftkvalitetsförordning (2010:477)) 

• omgivningsbuller (Förordning (2004:675) om omgivningsbuller) 

• vattenförekomster i Södra Östersjöns vattendistrikt (08FS 2016:15) 

Sedan 2005 finns i PBL parallella lagkrav för hur MKN ska hanteras i planprocessen. 

Enligt 3 kap. 5 § PBL ska det framgå av översiktsplanen hur kommunen avser att följa 

gällande miljökvalitetsnormer, vilket länsstyrelsen bevakar i samråds- och 

granskningsyttrande till översiktsplanen. I 5 kap. PBL avseende detaljplaner ska 

länsstyrelsen i ett samrådsyttrande verka för att miljökvalitetsnormer enligt 5 kap, 

miljöbalken följs. I ett granskningsyttrande ska länsstyrelsen ange om planförslaget 

bedöms innebära att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. miljöbalken inte följs. 

Miljökvalitetsnormer är överprövningsgrundande enligt 11 kap. 10 § punkt 3 PBL och är 

en bevakningsfråga vid länsstyrelsens tillsyn över kommunens beslut att anta en 

detaljplan. 

En aktuell översiktsplan är ett viktigt strategiskt instrument för att säkerställa att 

miljökvalitetsnormerna inte överskrids. Nedan redovisas MKN för luft och MKN för 

vatten. MKN för omgivningsbuller tas inte upp då det främst berör kommuner med minst 

100 000 invånare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Under 2010 infördes nya bestämmelser om miljökvalitetsnormer i Sverige för att 

införliva EU:s luftkvalitetsdirektiv (2008/50/EG). De nya bestämmelserna finns i 

luftkvalitetsförordningen (SFS 2010:477) samt Europaparlamentets och rådets direktiv 

2004/107/EG. Kommunernas ansvar är att se till att utomhusluftens innehåll av olika 

föroreningar klarar fastställda miljökvalitetsnormer. Hur kontroll av luftkvalitet ska ske 

finns beskrivet i Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av luftkvalitet (NFS 2016:9) 

och gäller från och med 2017. Naturvårdsverkets handbok ”Luftguiden, Handbok om 

miljökvalitetsnormer för utomhusluft” (2014:1) innehåller Naturvårdsverkets tolkningar 

av bestämmelserna. Handbokens syfte är att ge kommunerna ett stöd för tillämpning och 

kontroll av miljökvalitetsnormerna för utomhusluft. En reviderad vägledning är under 

arbete.  

Miljökvalitetsnormerna för bedömning av utomhusluftens kvalitet omfattar 

kvävedioxid/kväveoxider, partiklar (PM10/PM2,5), marknära ozon, bensen, kolmonoxid, 

arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren. 

MKN för luft är ett steg på vägen mot att nå det oftast betydligt strängare 

miljökvalitetsmålet Frisk luft. I det fall det finns risk för att en miljökvalitetsnorm 

överskrids bör det av översiktsplanen framgå i vilka områden detta sker. Vidare bör då 

riktlinjer för hur frågan ska behandlas i efterföljande detaljplaneläggning anges, det vill 

säga hur man ska tänka vid detaljplaneläggning av ett område där MKN överskrids. 

Områden med dålig luftkvalitet eller där någon norm överskrids bör undantas från främst 

bostadsbebyggelse och andra byggnader där människor vistas, till exempel förskolor och 

skolor. 

År 2000 beslutade EU om en ny europeisk vattenpolitik, Vattendirektivet, som innebär att 

ett systematiskt planeringsarbete för att bevara och förbättra kvaliteten i våra sjöar, 

vattendrag, kust- och grundvatten ska ske i alla medlemsländer. Vattendirektivet är sedan 

2004 infört i svensk lagstiftning och sedan 2009 finns beslutade miljökvalitetsnormer för 

grundvatten (kemisk och kvantitativ grundvattenstatus) och för ytvatten, det vill säga 

sjöar, vattendrag och kustvatten (kemisk ytvattenstatus och ekologisk status).  

I december 2016 fattade Vattenmyndigheterna beslut om Förvaltningsplan 2016–2021 

och miljökvalitetsnormer för alla Sveriges vattenförekomster enligt 5 kap. miljöbalken 

och förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. 

Utgångspunkten är att sjöar, vattendrag och kustvatten ska uppnå eller behålla hög eller 

god ekologisk status och god kemisk status och att grundvatten ska uppnå eller behålla 

god kemisk och kvantitativ status. Vattenmyndigheternas beslutade föreskrifter nås via 

deras hemsida och via VISS (Vatten Informations System Sverige). 

Av den kommunala översiktsplanen bör vattenförekomster och dess status redovisas 

tillsammans med en bedömning av vilka vattenförekomster som särskilt måste beaktas 

vid planering och byggande. För detta krävs att sambanden mellan vattenmiljöer och 

framtida utbyggnadsområden redogörs med fokus på de samlade effekter framtida 

utbyggnadsområden kan få på vattenmiljön och hur vattenförekomsternas status och 

miljökvalitetsnormer påverkas. Kommunen bör även analysera miljöproblemen i de 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/luftkvalitetsforordning-2010477_sfs-2010-477
http://www.notisum.se/rnp/eu/lag/304L0107.htm
http://www.notisum.se/rnp/eu/lag/304L0107.htm
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Luft-och-klimat/Miljokvalitetsnormer-for-utomhusluft/vagledningsdokument/
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Luft-och-klimat/Miljokvalitetsnormer-for-utomhusluft/vagledningsdokument/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2004660-om-forvaltning-av_sfs-2004-660
http://viss.lansstyrelsen.se/


vatten som inte når god status och redogöra för kommunens mål, rekommendationer och 

strategier för hur påverkan på vattenkvalitén ska hanteras i efterföljande planer och 

beslut. Dessa analyser bör resultera i en identifiering av de största potentiella hoten som 

kan påverka vattenförekomster, inklusive vilka skyddsåtgärder och försiktighetsmått som 

krävs. Önskvärt är att det i översiktsplanen även görs en koppling mellan potentiellt 

förorenade områden och vattenförekomster. 

I det fall det finns risk för att någon miljökvalitetsnorm överskrids bör det av 

översiktsplanen framgå i vilka områden detta sker. Vidare bör då riktlinjer för hur frågan 

ska behandlas i efterföljande detaljplaneläggning anges, det vill säga hur man ska tänka 

vid detaljplaneläggning av ett område där MKN överskrids. 

Sommaren 2015 förtydligade EU-domstolen hur det så kallade "icke-försämringskravet" i 

ramdirektivet för vatten ska tolkas. I en dom i ett ärende i floden Weser, Weserdomen C-

461/13, tydliggjordes att vid bedömning av påverkan på en vattenförekomsts status ska 

varje enskild kvalitetsfaktor bedömas för sig och inte samlat. Detta innebär att det räcker 

att en enskild kvalitetsfaktor i bedömningsgrunderna för ekologisk status försämras för att 

"icke-försämringskravet" ska aktualiseras. Den så kallade Weserdomen har medfört att 

tolkningen har preciserats vilket blir viktigt för myndigheters och kommuners 

tillämpning. Domen innebär att medlemsstaterna inte får meddela tillstånd till 

verksamheter som riskerar att orsaka en försämring av en enda vattenkvalitetsfaktor. 

Weserdomen innebär därmed att: 

• vattenmyndigheternas statusklassificeringar av kvalitetsfaktorer har blivit 

viktigare 

• det ställs högre krav på underlag i enskilda PBL-ärenden.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Strandskydd gäller vid hav, sjöar och vattendrag och syftar till att långsiktigt trygga 

förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och att långsiktigt bevara 

goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Vid kust, sjöar och vattendrag 

gäller generellt strandskydd om 100 meter från strandkanten på land och 100 meter i 

vattnet. Strandskyddet gäller även under vattnet. Strandskyddsbestämmelserna finns i 

sjunde kapitlet miljöbalken, som handlar om skydd av områden. Se mer på 

Naturvårdsverkets hemsida och Strandskyddsdelegationens hemsida. 

Under 2009 och 2010 infördes förändringar i strandskyddslagstiftningen. De viktigaste 

förändringarna då var att: 

• Strandskyddet skärptes genom att skälen för att ge dispens från strandskyddet i 

detaljplan preciserades. 

• Kommunerna gavs möjlighet att i översiktsplanen peka ut 

landsbygdsutvecklingsområden i strandnära läge, så kallade LIS-områden (MB 7 

kapitel 13-18 §§). Se vidare på nästa sida. 

• Vid varje beslut om dispens eller upphävande av strandskyddet ska en fri passage 

lämnas för allmänheten och för att goda livsvillkor för djur- och växtliv ska 

bevaras. 

• Strandskyddet återinträder automatiskt när en detaljplan upphävs eller ersätts. 

Länsstyrelsen kan även upphäva strandskyddet i områden som omfattas av detaljplan, 

under förutsättning att det finns särskilda skäl för ett upphävande. 

Länsstyrelsen i Gotlands län har beslutat om utvidgning av strandskyddsområdet till 200 

respektive 300 meter längs delar av Gotlands kust. Utvidgningen berör kuststräckorna på 

Fårö, på Östergarnslandet, i Lau, När och Grötlingbo socknar samt på Storsudret.  

I september 2014 kom ett tillägg i 7 kap 18 § p2 MB. Ändringen innebär att länsstyrelsen 

i det enskilda fallet får besluta att upphäva strandskyddet i ett område, om strandskyddet 

gäller vid en liten sjö eller ett litet vattendrag och om området bedöms ha mindre 

betydelse för att tillgodose syftet med strandskyddet. Se vidare i proposition 2013/14:214. 

Definitionen för en liten sjö är omkring 1 ha eller mindre och ett litet vattendrag är 

omkring 2 meter eller smalare. Bedömning görs i varje enskilt fall. 
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I juli 2009 trädde lagändringar om ett differentierat strandskydd i kraft, vilket innebär att 

verksamheter och bebyggelse är möjligt i särskilt utpekade områden i strandnära lägen. 

Kommunerna ges möjlighet att redovisa sådana områden för landsbygdsutveckling i 

strandnära lägen (LIS-områden) i översiktsplanen. I 7 kap. 18 § miljöbalken anges de 

krav som ställs på ett LIS-område. Syftet med LIS är att långsiktigt stimulera den lokala 

och regionala utvecklingen på landsbygden. Redovisningen i översiktsplanen ska vara 

vägledande när man prövar ansökningar om dispenser från strandskyddet och upphävande 

av strandskyddet. Ett utpekande av LIS-områden förutsätter en kommunomfattande 

kartläggning av kommunens strandområden. 

Möjligheten peka ut LIS-områden gäller i hela landet, med vissa undantag. Längs med 

havskusterna, kring de större sjöarna och i närheten av tätorter finns särskilda 

begränsningar mot att peka ut LIS-områden, se karta på Boverkets webbplats. På Gotland 

får bestämmelserna tillämpas med viss begränsning. Vidare är bestämmelsen enbart 

tillämplig i områden som har liten betydelse för att tillgodose strandskyddets syften i eller 

i närheten av tätorter. 

Inom ett LIS-område kan det särskilda skälet för landsbygdsutveckling användas vid 

dispens och upphävande av strandskyddet. Kommunen ska kunna motivera beslutet i 

varje enskilt fall. Åtgärden ska till exempel bidra till att skapa långsiktiga arbetstillfällen 

eller till att det fortsatt ska kunna finnas butiker och offentlig service på landsbygden. Om 

dispensen gäller enstaka en- eller tvåbostadshus inom ett LIS-område är kravet istället att 

huset ska byggas i anslutning till ett befintligt bostadshus. Kommunen måste uppskatta 

vilka långsiktiga effekter som de föreslagna lättnaderna kan ha på strandskyddets syften. 

Allmänheten ska fortfarande ha god tillgång till strandområden och djur och växter på 

land och i vatten ska ha goda livsvillkor. Områdena bör sammantaget inte omfatta mer än 

en begränsad del av de strandområden inom en kommun som omfattas av strandskydd. 

Ur ett landsbygdsperspektiv är det viktigt att skapa en positiv befolkningstrend i dessa 

områden så att service och skola kan leva kvar. För att öka LIS-områdenas attraktivitet är 

det en fördel om det finns kollektivtrafik i rimlig närhet. Detta är framförallt viktigt om 

det planeras bostäder i området, men även turistaktiviteter och annan typ av verksamhet 

är betjänta av en fungerande kollektivtrafik. För att förtydliga detta bör det i planen 

tydligare framgå hur LIS-områdena kan utgöra en del i landsbygdsutvecklingen som 

helhet. Se mer på sida 69.  

Naturvårdsverket hade under 2017 ett regeringsuppdrag att se över reglerna om LIS i 

miljöbalken och plan- och bygglagen. Naturvårdsverkets uppdrag var även att föreslå 

författningsändringar och eventuella andra åtgärder som behövs för att ytterligare främja 

landsbygdsutveckling i områden med god tillgång till stränder. Uppdraget är tillgängligt 

via Naturvårdsverkets hemsida. 

 

 

 

https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/sa-planeras-sverige/planering-av-mark-och-vatten/strandskydd/landsbyggdsutveckling-i-strandnara-lagen/
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Regeringsuppdrag/Redovisade-2017/Uppdrag-att-se-over-och-foresla-andringar-i-reglerna-om-landsbygdsutveckling-i-strandnara-lage/


I översiktsplaneringen finns ett flertal frågor som kan kräva regional och 

mellankommunal samordning. Frågor som kan behöva samordnas är bland annat 

infrastruktur, trafik- och kollektivtrafikplanering, bostadsförsörjning, besöksnäring, 

friluftsliv, arbetsmarknad, näringsliv, service, landsbygdsutveckling i strandnära lägen, 

vattenanvändning och påverkan på sjöar och vattendrag samt vattenförsörjning. Gotlands 

unika läge gör att mellankommunal samordning sällan är nödvändig men när det gäller 

exempelvis infrastruktur, besöksnäring, friluftsliv, arbetsmarknad och näringsliv krävs ett 

helhetsperspektiv där samordning kan vara aktuell.  

Det är även viktigt att kommunerna, i enlighet med PBL, belyser kopplingen och 

samordningen med den regionala utvecklingsstrategin och länstransportplanen. En 

regional utvecklingsstrategi (RUS) är under arbete och både ett nytt 

trafikförsörjningsprogram och ett förslag till ny länstransportplan har varit på remiss 

under 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Enligt 2 kap. 5 § PBL ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är 

lämpad för ändamålet med hänsyn till bl.a. människors hälsa och säkerhet samt med 

hänsyn till risken för olyckor, översvämning och erosion. Valet av plats är vid 

planläggning den viktigaste faktorn för att hantera risker och olägenheter. Planering 

handlar inte enbart om att hitta lämpliga lokaliseringsalternativ utan också om att undvika 

olämplig lokalisering.  

Förutsättningarna för en förutseende riskhantering grundläggs redan i översiktsplanen. 

Många typer av riskobjekt påverkar stora geografiska områden med följd att det är 

resurskrävande och svårt att göra bedömningen i enskilda detaljplaner. I 

översiktsplaneringen kan det handla om att sätta övergripande mål och att ange generella 

principer för riskvärdering och riskhantering, att göra avvägningar mellan 

bebyggelseintressen och risker samt att ange eventuellt behov av ett mer detaljerat 

underlag för olika delområden. I den översiktliga planeringen bör kommunen även beakta 

verksamheter som kan ha särskilda skyddsbehov. En värdering av hur den planerade 

markanvändningen påverkar behovet av resurser för skydd mot olyckor bör också ingå 

och kan omfatta behov av beredskap och insatstider för räddningsresurser. 

Buller betraktas i lagens mening som oönskat ljud på nivåer som kan utgöra en risk för 

olägenhet för människor. De vanligaste källorna till buller är väg-, spår- och flygtrafik 

samt industrier och andra verksamheter. En samlingsbeteckning för olika typer av buller 

är omgivningsbuller. Ibland förekommer särreglering av vissa typer av buller, till 

exempel buller från vindkraftverk eller skjutbanor. 

Plan- och bygglagen kräver att bebyggelse och byggnadsverk förläggs till mark som är 

lämplig för ändamålet. I denna lämplighetsbedömning ingår sedan tidigare ”möjligheten 

att förebygga bullerstörningar” (2 kap. 5 § 4 PBL). Detta ska ske vid både planläggning 

och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked. Det är den som ska tillämpa PBL som 

ska göra bedömningen om huruvida en föreslagen markanvändning är lämplig. 

Det är därför viktigt att kunna ange hur höga ljudnivåer och vilket slags ljud som kan 

anses vara acceptabelt och var gränsen går för skadligt buller. En ljudalstring som sker 

vid exempelvis en lägre ljudnivå kan betraktas som buller och som en störning i 

bemärkelsen oönskat ljud, men utan att kräva några direkta hänsynstaganden eller 

åtgärder. Samtidigt är det viktigt att planläggningen syftar till bästa möjliga miljö när det 

gäller omgivningsbuller. Avsikten är att tillförsäkra en acceptabel ljudnivå utomhus i 

anslutning till byggnader.  

 

 

 

 



Regler om buller finns i plan- och bygglagen, miljöbalken och i förordningar. Den 1 och 

2 januari 2015 trädde nya bullerregler i PBL ikraft. Dessa innebär att: 

• Begreppet omgivningsbuller definieras som buller från flygplatser, industriell 

verksamhet, spårtrafik och vägar, 1 kap. 4 §. Tidigare fanns ingen definition. 

• Vid planläggning ska bostadsbyggnader lokaliseras och utformas med hänsyn till 

möjligheterna att förebygga olägenhet för människors hälsa i fråga om 

omgivningsbuller, 2 kap. 6a §. 

• I 4 kap. 14 § har tillkommit att kommunen i en detaljplan får bestämma att lov 

eller startbesked för en åtgärd som innebär en väsentlig ändring av markens 

användning endast får ges under förutsättning att åtgärder som förebygger 

olägenheter från omgivningsbuller har vidtagits. 

• Krav införs på att planbeskrivningen för detaljplaner och bygglov (utanför 

detaljplanelagt område) som inrymmer bostäder ska innehålla en redovisning av 

beräknade värden för omgivningsbuller vid fasad och uteplats, om det inte kan 

anses obehövligt med hänsyn till bullersituationen, 4 kap. 33a § och 9 kap 40 §. 

Prövningar av bullerfrågor ska ske samordnat mellan miljöbalken och plan- och 

bygglagen. Vid tillsyn av omgivningsbuller vid en bostadsbyggnad enligt miljöbalken får 

tillsynsmyndigheten som huvudregel inte besluta om förelägganden eller förbud om det i 

en planbeskrivning till en detaljplan eller i ett bygglov har angetts beräknade bullervärden 

och omgivningsbullret inte överskrider dessa värden.  

I översiktsplanen är det viktigt att kommunen visar var det finns bullerproblem. Förutom 

bullerutsatta områden kan även tysta områden tas upp. Med tydlighet kring var det finns 

en bullerproblematik i översiktsplanen ges tidiga signaler om vilken markanvändning 

som är lämplig och var det krävs mer varsamhet eller särskilda åtgärder i 

detaljplaneringen. Om bullersituationen är komplicerad och det finns flera bullerkällor på 

en plats bör den totala exponeringen beräknas. För bebyggelse nära väg med tung trafik 

behöver även risken för vibrationer finnas med i beräkningen. Det är också viktigt att 

kommunen redovisar förhållningssätt/riktlinjer för planering i bullerutsatta lägen samt 

kommunens syn på vibrationer i samband med bebyggelse nära väg. I översiktsplanen 

kan det framgå var kommunen anser att det är möjligt att bygga bostäder i bullerutsatta 

lägen om kompensationsåtgärder vidtas. Särskild hänsyn krävs även till buller i barns och 

ungas utemiljöer, här kan Boverkets vägledning ”Gör plats för barn och unga!” användas 

som stöd. 

 

 

 

 

 

 

https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2015/gor-plats-for-barn-och-unga.pdf


Trafik på väg eller järnväg samt flygtrafik bedöms som trafikbuller. Detta inkluderar 

exempelvis stopp vid en busshållplats och vägtrafik eller spårtrafik inom ett hamnområde 

där trafiken utgör en fortsättning av trafikflödet på det allmänna trafiknätet. Trafik inom 

och i anslutning till verksamhetsområden som industrier, hamnar, rangerbangårdar eller 

lastterminaler kan även i vissa fall bedömas som industri- och verksamhetsbuller och 

kräver därför en bedömning från prövningsmyndigheten.  

Under 2015 infördes ändringar gällande buller i PBL och förordningen (2015:216) om 

trafikbuller vid bostadsbyggnader trädde i kraft. Förordningen behandlar buller från 

spårtrafik, vägar och flygplatser. Det är endast buller utomhus vid bostadsbyggnader 

som avses. Vissa riktvärden i förordningen reviderades under 2017. 

 

Det är viktigt att trafikbullerfrågan alltid utreds och hanteras i samband med 

planläggning, i synnerhet vid lokalisering av bostäder utmed större trafikleder. Här bör 

den kommunala översiktsplanen redovisa kommunens övergripande ställningstaganden 

om hur bullerfrågor avses hanteras i kommande plan- och lovprövningar. Vid 

bedömningen bör hänsyn tas till prognostiserade trafikflöden för minst 20 års framtid.   

I närheten av till exempel väg och järnväg kan vibrationer från trafiken utgöra en 

olägenhet för boende och de som vistas i lokaler intill transportlederna. Vid planering av 

områden invid större transportleder kan det därför krävas att vibrationer utreds i samband 

med detaljplanläggning och lovgivning.  

Naturvårdsverket har ett uppdrag att samordna flera myndigheters arbete med 

omgivningsbuller. I detta arbete hanteras även vibrationer. Resultat av pågående arbete 

presenteras löpande på Naturvårdsverkets hemsida. Genom den nationella 

bullersamordningen har en rapport, Vibrationer inomhus från trafik tagits fram i syfte att 

sammanställa nuvarande kunskaper om samband mellan vibrationer från trafik och 

störning/hälsoeffekter.  

För vibrationer finns Svensk Standard SS 460 48 61, Vibrationer och stöt. Mätning och 

riktvärden för bedömning av komfort i byggnader. I den kommunala översiktsplanen bör 

kommunens övergripande ställningstaganden om hur vibrationsfrågor avses hanteras i 

kommande plan- och lovprövningar redovisas. 

 

 

 

 

 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2015216-om-trafikbuller-vid_sfs-2015-216
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2015216-om-trafikbuller-vid_sfs-2015-216
https://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/buller/rapport-vibrationer-inomhus-fran-trafik-2016-05-27.pdf


Industri- och verksamhetsbuller omfattar flera olika typer av buller och verksamheter och 

kan därför vara svårt att bedöma vid prövningar enligt plan- och bygglagen. Det kan 

bland annat röra sig om buller utomhus från miljöfarlig verksamhet, buller från teknisk 

utrustning som exempelvis fläktar, kompressorer och värmepumpar, buller från 

godshantering vid till exempel lastkajer och omlastningsterminaler, buller från trafik 

inom ett verksamhetsområde, buller från fordon på tomgång, fordonsservice och liknande 

på uppställningsplatser eller depåer, slammer och smällar från exempelvis fartygs ramper 

samt buller från flygplatsverksamhet på marken som inte är flygtrafikbuller, exempelvis 

motortester och avisning av banor.  

Den 2 januari 2015 trädde nya bullerregler i kraft i plan- och bygglagen samt i 

miljöbalken. Ytterligare ändringar gjordes i miljöbalken 1 januari 2016. Syftet med 

ändringarna är en samordnad prövning av buller enligt de båda lagarna. Den 

olägenhetsbedömning som görs i plan- eller bygglovsskedet är nu utgångspunkten i 

tillsynen enligt miljöbalken. 

Det är viktigt att industri- och verksamhetsbullerfrågan alltid utreds och hanteras i 

samband med planläggning. Här bör den kommunala översiktsplanen redovisa 

kommunens övergripande ställningstaganden om hur bullerfrågor avses hanteras i 

kommande plan- och lovprövningar. 

Till stöd för kommunernas plan- och lovprocess har Boverket tagit fram en vägledning 

om Industri och annat verksamhetsbuller vid planläggning och bygglovsprövning av 

bostäder (Rapport 2015:21). Vägledningen ska ge stöd vid planläggning och byggande av 

bostäder i områden som är utsatta för buller från industrier och annan liknande 

verksamhet och vara användbar vid framtagande av kommunal översiktsplan. 

I vägledningen anges riktvärden för högsta ljudnivå från industri/annan verksamhet. 

Riktvärdena är uppdelade i tre zoner, A där bostadsbebyggelse bör kunna accepteras, B 

där bostadsbyggnader bör kunna accepteras förutsatt att tillgång till ljuddämpad sida finns 

och att byggnaderna bulleranpassas samt zon C där bostadsbyggnader inte bör accepteras. 

Riktvärdena omfattar inte buller från vindkraftverk, skjutbanor, motorbanor och 

byggplatser. Däremot ingår buller från teknisk utrustning och godshantering. 

 

 

 

 

 

 

http://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2015/industri-och-annat-verksamhetsbuller-vid-planlaggning-och-bygglovsprovning-av-bostader2.pdf
http://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2015/industri-och-annat-verksamhetsbuller-vid-planlaggning-och-bygglovsprovning-av-bostader2.pdf


Farliga verksamheter innebär bland annat anläggningar där det hanteras stora mängder 

kemikalier eller andra verksamheter som av andra skäl medför risker för allvarliga skador 

på människor eller miljön. Det är viktigt att befintliga verksamheter ges stabila 

planeringsförutsättningar och att hänsyn tas till deras gällande miljötillstånd. Det bör av 

översiktsplanen framgå vilka farliga verksamheter som finns i kommunen och 

planeringen bör anpassas efter detta. 

Länsstyrelsen rekommenderar att Region Gotland i den kommunala översiktsplanen tar 

ställning till störningar från verksamheter och lämpliga skyddsavstånd till industrier och 

anläggningar som hanterar någon form av farliga ämnen eller bedriver farlig verksamhet. 

Ställningstagandet bör även omfattas av påverkan från farligt gods. Farligt gods är ämnen 

och föremål som har egenskaper så att om de inte hanteras rätt under en transport utgör en 

risk för människor, djur eller omgivande miljö. Med omgivande miljö menas annat gods, 

fordon/transportmedel, luft, mark, byggnader, vatten eller naturmiljö. 

Företag som lagrar vissa mängder av särskilt farliga kemikalier (t.ex. mycket giftiga, 

miljöfarliga, explosiva) omfattas av lagen och förordning om åtgärder för att förebygga 

och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, även kallad Sevesolagen. Det 

finns två kravnivåer, en lägre och en högre, beroende på vilka mängder av vissa 

kemikalier det rör sig om. I Gotlands län finns fyra anläggningar varav en på den högre 

kravnivån och tre på den lägre kravnivån. Det är länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet 

enligt Sevesolagstiftningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2015236-om-atgarder-for-att_sfs-2015-236
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2015236-om-atgarder-for-att_sfs-2015-236


Platser som är så förorenade att de kan riskera att skada eller skapa olägenhet för 

människors hälsa eller miljön kräver hantering i den kommunala planeringsprocessen. Ett 

förorenat område kan vara ett mark- eller vattenområde, grundvatten, en byggnad eller en 

anläggning. Orsaken till föroreningarna kan kopplas till tidigare och nuvarande industrier 

eller annan verksamhet som påverkat miljön negativt. Reglerna om förorenade områden 

finns i miljöbalkens tionde kapitel. 

Förorenade områden behöver uppmärksammas tidigt i planeringsprocessen eftersom 

undersökningar och eventuella åtgärder är tidskrävande och kostsamma. Översiktsplanen 

bör därför innehålla en kartläggning av förorenade och potentiellt förorenade områden i 

kommunen. Särskilt viktigt är att uppmärksamma föroreningar inom områden som ska 

bebyggas eller där markanvändningen ska ändras i framtiden. Ingrepp i förorenade 

områden, exempelvis markarbeten, innebär alltid stor risk för exponering för föroreningar 

eller för att spridningen av föroreningar till miljön ökar. Översiktsplanen bör även 

redovisa kommunens övergripande ställningstaganden om hur förorenade områden eller 

potentiella föroreningar avses hanteras i kommande plan- och lovprövningar. Det bör 

även framgå att det på plankarta eller i planbeskrivning tydligt ska anges mätbara 

åtgärdsmål i de fall införande av planbestämmelse enligt 4 kap. 14 § PBL planeras.  

Samtliga kända potentiellt förorenade områden finns som nedladdningsbara kartskikt via 

Länsstyrelsernas Geodatakatalog. Kartskikten kopplas till länsstyrelsernas databas över 

förorenade områden (EBH-stödet) och uppdateras kontinuerligt. Länsstyrelsen har även 

gjort en sammanställning av inventeringsarbetet som genomförts under åren 1999–2010. 

Denna går att få via kontakt med Länsstyrelsen.   

Radon är en osynlig och luktfri gas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium 

sönderfaller. Radon utgör en olägenhet för människors hälsa, då inandning av radonhaltig 

luft kan skada luftvägar och orsaka lungcancer. Marken är den vanligaste radonkällan. 

Det finns alltid tillräckligt med radon i marken för att gällande gräns- och riktvärden för 

radon ska kunna överskridas i en byggnad om konstruktionen är otät. Det gäller även i så 

kallade lågriskområden.  

En översiktlig redovisning av radonförekomsten bör finnas med i översiktsplanen, samt 

vilka åtgärder som bör vidtas i olika situationer. Boverkets gällande gränsvärden ska 

uppfyllas. I Boverkets byggregler, sjätte kapitlet, finns gränsvärden för radon i 

inomhusluften. Det är även rekommenderat att en karta över områden med särskilt hög 

radonrisk finns med i översiktsplanen. På SGU:s hemsida finns data över strålning från 

uran samt jordartskartor och berggrundskartor, vilka kan användas som en del av 

underlaget vid översiktlig bedömning av radonrisk. 

 

 

 

https://www.sgu.se/samhallsplanering/risker/radon-och-stralning/markradon/


Geotekniska riskfaktorer kan vara avgörande för lämpligheten för planläggning och bör 

därför redovisas översiktligt i en översiktsplan. Eventuella riskområden bör tydligt 

redovisas, gärna på en karta. Är exploatering aktuellt bör det även finnas en strategi över 

hur dessa områden ska utredas i samband med framtida detaljplaner eller bygglov. Med 

strategi menas att man i översiktsplanen anger hur de geotekniska säkerhetsfrågorna ska 

beaktas i planprocessen.  

Avsikten med en strategi är att ange vad som ska utredas för att ha en beredskap för detta 

i samband med detaljplaneläggning. Det kan exempelvis påverka i vilken ordning man 

planlägger områden eller att man samordnar utredning för flera områden. Strategin 

innebär också att de geotekniska säkerhetsfrågorna kommer med tidigt i plan- och 

byggprocessen vilket är ett stöd för att styra markanvändning mot ökad säkerhet och 

minskade kostnader. 

Statens geotekniska institut (SGI) har tillsammans med ett antal andra myndigheter tagit 

fram en vägledning med planeringsunderlag avseende ras, skred och erosion. 

Vägledningen samt underlag i GIS-format finns tillgänglig på SGI:s hemsida. SGI har 

även tagit fram en film om hur geotekniska säkerhetsfrågor bör hanteras i planprocessen. 

Filmen finns på Youtube.com. På Sveriges geologiska undersöknings (SGU) hemsida 

finns ytterligare information om geologi i den kommunala planeringen. 

Då klimatscenarierna indikerar ökade nederbördsmängder de kommande 100 åren, med 

ökad risk för ras, skred, stranderosion och översvämningar, bör detta tas med i 

bedömningen av framtida markanvändning. Kommunen bör redovisa vilka områden som 

ligger i riskzonen för översvämning idag och i framtiden samt värdera föreslagen 

markanvändning utifrån översvämningsrisker. Kommunen bör särskilt uppmärksamma 

problematiken kring ökad nederbörd, ökande flöden och högre nivåer i vattendrag och 

sjöar vid planering av nya områden för bebyggelse. Hänsyn bör även tas till flödesvägar 

och lågpunktskarteringar utifrån nationella höjddata, vilka kan skapa problem vid större, 

häftiga regnväder utan koppling till befintligt vattendrag. Karta över flödesvägar och 

lågpunktskartering för länet finns som nedladdningsbara kartskikt via Länsstyrelsernas 

Geodatakatalog. Till lågpunktskarteringen har Länsstyrelsen tagit fram ett Plan-PM om 

hänsyn till översvämningsrisker. Detta innehåller Länsstyrelsens syn på hur 

lågpunktskarteringen ska användas i översiktsplaner, detaljplaner och bygglov. 

I Boverkets PBL Kunskapsbanken finns även en tillsynsvägledning avseende 

översvämningsrisker som i första hand riktar sig till länsstyrelserna men som även är 

användbar för kommunerna. 

 

 

 

 

http://www.swedgeo.se/sv/samhallsplanering--sakerhet/planeringsunderlag/
https://www.youtube.com/watch?v=Aldfd98UopU
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.42c2c9ca162f6e008c81a60f/1526068408808/Rapport_2016_lagpunktskartering.pdf
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/lansstyrelsens-tillsyn/tillsynsvagledning-oversvamning/


I planläggning utifrån plan- och bygglagen ska hänsyn tas till klimataspekter. Klimatet 

håller på att förändras vilket påverkar Sverige och Gotland på flera olika sätt. Framför allt 

handlar det om höjda temperaturer och mer vatten i form av stigande havsnivå samt ökad 

nederbörd. Det handlar också om en ökad frekvens av extrema väderhändelser som 

värmeböljor och skyfall. Dessa förhållanden kan i sin tur bidra till förhöjda flöden i 

vattendrag, ökade risker för översvämningar, ras, skred och erosion samt effekter på 

viktiga samhällsfunktioner som dricksvattenförsörjning, dagvattenhantering, 

ekosystemtjänster, jord- och skogsbruk, vägar och byggnader och människors hälsa. Ett 

varmare klimat leder till ett minskat behov av energi för uppvärmning, samtidigt som 

kraven ökar på kylning av arbetslokaler, skolor och bostäder då människors hälsa 

påverkas påtagligt av högre temperaturer, värmeböljor och torka. 

Regeringen gav under 2015 i ett kommittédirektiv en särskild utredare i uppdrag 

analysera hur ansvaret fördelas mellan staten, landstingen, kommunerna och enskilda i 

fråga om att vidta åtgärder för att anpassa pågående och planerad markanvändning och 

bebyggd miljö till ett gradvis förändrat klimat. Utredarens uppdrag redovisades i 

betänkandet Vem har ansvaret? i maj 2017. Regeringen redovisade i början av mars 2018 

propositionen Nationell strategi för klimatanpassning, med syfte att långsiktigt stärka 

klimatanpassningsarbetet och den nationella samordningen av detta arbete. Propositionen 

ledde till två ändringar i plan- och bygglagen (2010:900) som syftar till att förbättra 

beredskapen i kommunerna för klimatets förändring. Den ena ändringen innebär ett krav 

på att kommunerna i översiktsplanen ska ge sin syn på risken för skador på den byggda 

miljön till följd av översvämning, ras, skred och erosion som är klimatrelaterade samt på 

hur sådana risker kan minska eller upphöra. Den andra ändringen innebär att kommunen i 

en detaljplan får bestämma att det krävs marklov för markåtgärder som kan försämra 

markens genomsläpplighet och som inte vidtas för att anlägga en gata, väg eller järnväg 

som är förenlig med detaljplanen.  

Kommunen behöver väga in hur ett förändrat klimat påverkar planerad markanvändning. 

I översiktsplanen bör kommunen också peka ut och ta ställning till hur utsatta områden 

ska hanteras i den långsiktiga planeringen samt vilka insatser och åtgärder som bör 

genomföras för att minska riskerna. Det kan till exempel handla om åtgärder som syftar 

till att förhindra eller minska konsekvenserna av skred, ras, erosion, översvämning, 

havsnivåhöjning, värmeböljor, smittspridning och markförorening. En annan aspekt att 

beakta inom den översiktliga planeringen är även att utarbeta vilka områden som är 

lämpliga att peka ut som LIS-områden med särskild hänsyn till risker för skred, ras, 

erosion, översvämning och havsnivåhöjning. Översiktsplanen bör även redovisa kunskap 

kring översvämningsrisker, mål för dagvattenhantering och redovisning av påverkan på 

recipienter och behovet av eventuella restriktioner och strategier för detaljplanering. 

SMHI har ett ansvar att tillhandahålla kunskap och mycket underlag finns på deras 

hemsida. De har bland annat tagit fram länsvisa klimatanalyser som underlag för 

exempelvis den kommunala planeringen. 

 

http://www.regeringen.se/4ac65f/contentassets/0b552c83e89e4af186008b8dd7a00f7f/ett-starkt-arbete-for-anpassning-till-ett-forandrat-klimat.pdf
https://www.regeringen.se/49c4a3/contentassets/7931dd4521284343b9224e9322539e8d/vem-har-ansvaret-sou-201742
https://www.regeringen.se/494483/contentassets/8c1f4fe980ec4fcb8448251acde6bd08/171816300_webb.pdf
https://www.smhi.se/kunskapsbanken


En länsstyrelsegemensam checklista för klimatanpassning i fysisk planering gavs ut 2016. 

Checklistan är ett verktyg utvecklat som stöd för länsstyrelsens granskning av 

klimatanpassning i översiktsplaner och detaljplaner. Verktyget kan även användas av 

kommuner för att kontrollera om de fått med klimatanpassningsaspekter i sina planer och 

koppla klimatanpassningsfrågor till relevanta paragrafer i plan- och bygglagen.  

För ytterligare underlag hänvisar Länsstyrelsen till Klimatanpassningsportalen. Portalen 

är ett samarbete mellan en rad myndigheter, och drivs av Nationellt kunskapscentrum för 

klimatanpassning vid SMHI. 

Länsstyrelsen har tagit fram en regional handlingsplan för klimatanpassning i Gotlands 

län 2018–2020 som tar ett helhetsgrepp över klimatanpassningsarbetet i länet. 

Utgångspunkten har varit att beskriva de största utmaningarna som Gotland står inför på 

grund av ett förändrat klimat samt identifiera vilka åtgärder som bör vidtas för att kunna 

hantera klimatförändringarnas effekter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.6ae610001636c9c68e53af72/1529910745200/klimatanpassning%20i%20fysisk%20planering-checklista.pdf
http://www.klimatanpassning.se/
https://www.lansstyrelsen.se/gotland/stat-och-kommun/samhallsbyggnad/plan-och-bygg---pbl/klimatanpassning.html
https://www.lansstyrelsen.se/gotland/stat-och-kommun/samhallsbyggnad/plan-och-bygg---pbl/klimatanpassning.html


Vid planering av bebyggelse nära kraftledningar och andra elanläggningar kan 

elektromagnetiska fält behöva beaktas. Det saknas nationella riktvärden som preciserar 

vilka magnetfält som kan anses vara acceptabla i samband med fysisk planering men det 

finns övergripande rekommendationer för samhällsplanering och byggande. Eftersom det 

regionala kunskapsunderlaget är begränsat när det gäller människors exponering för 

elektromagnetisk strålning, vore det önskvärt att i någon mån kartlägga 

elektromagnetiska fält och generellt öka kunskapen om frågan. 

Strålsäkerhetsmyndigheten har tillsammans med flera andra myndigheter gett ut 

broschyren ”Magnetfält och hälsorisker”.  

Svenska kraftnät har även tagit fram information och vägledning angående 

samhällsplanering i närheten av kraftledningar. Detta återfinns i skrifterna ”Elnät i fysisk 

planering” och ”Vägledning för verksamhet vid markförlagd kabel i stamnätet”.  

Vid planering av stadsmiljöer och särskilt platser där barn och unga spenderar mycket tid 

när solen är stark som förskolegårdar och skolgårdar krävs att ultraviolett strålning 

beaktas. För att skapa förutsättningar för goda sol- och skuggförhållanden måste alla 

aktörer som arbetar med planering, utformning, förvaltning och tillsyn samverka och 

arbeta mot samma mål. 

I Boverkets allmänna råd (2015:1) om friyta för lek och utevistelse vid fritidshem, 

förskolor, skolor eller liknande verksamhet finns information och vägledning angående 

planering för samhällsplaneringen.  

I samband med byggnation på landsbygden eller då tätorter expanderar ut mot 

landsbygden är det inte ovanligt att intressekonflikter uppkommer mellan djurhållning 

och boendeintressen. Det kan handla om olägenheter som uppkommer av lukt från 

djurhållningen men också olägenheter i form av allergener från till exempel hästar. Vid 

planering av bebyggelse nära eller på landsbygden kan flertalet frågor därför behöva 

beaktas. Bland annat har platsspecifika förutsättningar som topografi, vindriktning och 

avstånd betydelse för att bedöma lämplig markanvändning. 

Boverket har tagit fram en vägledning för planering för och invid djurhållning. Den är 

redovisad i Boverkets rapport 2011:6. 

 

 

 

 

https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/contentassets/1ebc56e1b11f4b118b9b4a09b9cd4d7c/magnetfalt-och-halsorisker
https://www.svk.se/contentassets/6a6447eac77848bdb900a1c6883178bf/elnat-i-fysisk-planering.pdf
https://www.svk.se/contentassets/6a6447eac77848bdb900a1c6883178bf/elnat-i-fysisk-planering.pdf
https://www.svk.se/contentassets/6a6447eac77848bdb900a1c6883178bf/vagledning-for-verksmhet-vid-stamnatets-markkabel-140903.pdf
https://www.boverket.se/sv/lag--ratt/forfattningssamling/gallande/fri---bfs-20151/
https://www.boverket.se/sv/lag--ratt/forfattningssamling/gallande/fri---bfs-20151/
https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2011/vagledning-for-planering-for-och-invid-djurhallning.pdf


En god bebyggd miljö förutsätter att det finns tillgång till rent dricksvatten. Därför ska 

bebyggelse ligga på mark där det går att ordna vattenförsörjningen. Det behövs även ett 

bra underlag för att planera vattenförsörjningen, så att människor har tillgång till säkert 

dricksvatten både nu och i framtiden. Att säkerställa tillgången till dricksvatten av god 

kvalitet är därför av högsta vikt för den fysiska planeringen.  

Ett bra underlag för att planera vattenförsörjningen är en kommunal eller regional 

vattenförsörjningsplan. Vattenförsörjningsplanen bör beskriva var det går att göra stora 

uttag av yt- och grundvatten av bra kvalitet. Vattenförsörjningsplanen bör också beskriva 

hur dagens vattenförsörjning ser ut, vilka vattenskyddsområden som finns och vilken 

kapacitet till reservvattenförsörjning samhället har. Grusåsar och andra geologiska 

formationer av betydelse som kan fungera för konstgjord infiltration av ytvatten bör 

också finnas med i planen. Länsstyrelsen arbetar under 2016-2018 med framtagandet av 

en regional vattenförsörjningsplan för Gotland. Planen utgör ett lämpligt underlag för en 

kommunal vattenförsörjningsplan, lämpligen som ett tematiskt tillägg till översiktsplanen. 

Mer information om grundvatten i översiktsplan finns på SGU:s hemsida. 

Utifrån ett bra planeringsunderlag i översiktsplanen finns det goda möjligheter att ta 

hänsyn till tillgängliga vattenresurser i samband med planering av exempelvis bostäder, 

industri, infrastruktur, avloppsinfiltration och ledningsdragning. 

Ett sätt att trygga framtidens dricksvatten är att inrätta skyddsområden för viktiga 

vattenresurser. Genom miljöbalkens 7 kap. 21-22 §§ kan länsstyrelsen eller kommunen 

fastställa vattenskyddsområden med tillhörande skyddsföreskrifter runt 

dricksvattentäkter. Det är viktigt att identifiera vilka vattenförekomster som kan behövas 

även på lång sikt, med hänsyn till hur behov, tillgångar och vattenkvalitet väntas förändas 

över tiden. Detta underlag bör sedan ligga till grund för den kommunala översiktsplanen 

och de ställningstaganden kommunen gör om den fysiska användningen av mark- och 

vattenområden. Det av stor betydelse att vattenskyddsområden och viktiga vattenresurser 

redovisas i översiktsplanen, oavsett om det finns vattenskyddsområde eller inte. 

Klimatförändringar - med bland annat ökad nederbörd och översvämningar, torrare 

somrar och ändringar i havsnivån - innebär stora utmaningar för tillgången på bra och 

säkert dricksvatten. För att säkra försörjningen av bra dricksvatten krävs anpassning till 

de nya förutsättningarna på flera områden. När det gäller det förändrade klimatet där 

Gotland kan vara särskilt utsatt arbetar Livsmedelsverket och Nationellt nätverk för 

dricksvatten med att ta fram en handbok för klimatanpassning för 

dricksvattenförsörjningen. Handboken syftar till att sprida kunskap om följderna av den 

globala uppvärmningen, öka förståelsen för hur det förändrade klimatet påverkar 

dricksvattnet, sprida kunskap om etablerade metoder för att stärka hela 

dricksvattenkedjan, erbjuda handledning och praktiska verktyg för klimatanpassning samt 

till att ge inspiration och sprida goda exempel på klimatåtgärder Handboken kommer att 

färdigställas under 2018. Mer information finns på Livsmedelsverkets hemsida.  

http://www.sgu.se/samhallsplanering/planering-och-markanvandning/grundvatten-i-planeringen/grundvatten-i-oversiktsplanen/
https://www.livsmedelsverket.se/om-oss/samarbeten/projekt/klimathandbok-dricksvattenproducenter




Det som enligt plan- och bygglagen räknas som allmänna intressen beskrivs i lagens 

andra kapitel. Här anges att planläggning med hänsyn till natur- och kulturvärden, miljö- 

och klimataspekter samt mellankommunala och regionala förhållanden ska främja  

• en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, 

grönområden och kommunikationsleder,  

• en från social synpunkt god livsmiljö som är tillgänglig och användbar för alla 

samhällsgrupper,  

• en långsiktigt god hushållning med mark, vatten, energi och råvaror samt goda 

miljöförhållanden i övrigt,  

• en god ekonomisk tillväxt och en effektiv konkurrens, och  

• bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet. 

Kommunen ska alltså ta hänsyn till, tillämpa och följa de allmänna intressena i planer och 

beslut enligt plan- och bygglagen. I översiktsplanen ska kommunen därför redovisa sin 

bedömning av hur hänsyn till allmänna intressen kommer att tillgodoses vid beslut om 

användningen av mark- och vattenområden (3 kap. 4 § PBL). 

I följande avsnitt redovisas och exemplifieras de allmänna intressen som beskrivs i lagens 

andra kapitel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Naturen hyser komplexa ekosystem som måste fungera för att den biologiska mångfalden 

ska bevaras och för att samhällsviktiga tjänster ska kunna levereras. Friluftsliv, 

luftkvalitet och vattenrening är bara några exempel på samhällsviktiga funktioner som 

naturen kan bidra till. Naturvärdena är även resurser av betydelse för samtliga övriga 

allmänna intressen. De kan till exempel vara en förutsättning för areella näringar eller 

turistverksamhet.  

Genom att i översiktsplanen noggrant redovisa naturmiljöer och naturvärden blir det 

lättare att beakta naturområdena och göra avvägningar av lämplighet och genomförbarhet 

vid planering av olika typer av markförändringar. Naturmiljöer och naturvärden kan 

gärna redovisas i kombination med en redogörelse för vilken typ av påverkan som de är 

känsliga för. Genom strategiskt och långsiktigt arbete kan samhällsplanering kombineras 

med och dra nytta av fungerande ekosystem, något som både är en förutsättning för att 

uppfylla de regionala miljökvalitetsmålen och skapar mervärde. 

En grönstruktur kan beskrivas som ett grönt nätverk med vegetationsklädda ytor och 

delas upp i allt från storleksordning trädgård eller liten park till gröna kilar. 

Grönstrukturen är en väsentlig del av den byggda miljön och planering enligt plan- och 

bygglagen ska främja en ändamålsenlig struktur av bebyggelse, grönområden och 

transportinfrastruktur. Översiktsplanen är därför ett viktigt instrument för att synliggöra 

grönstrukturen och koppla ihop den med för kommunen andra strategiska frågor samt 

fastställa mål och strategier för att bevara gröna strukturer.  

Större opåverkade områden anges i miljöbalkens 3 kap. 2 §. Paragrafen innebär att 

kommunen i sin översiktsplan ska ange och för framtiden slå vakt om stora opåverkade 

områden som av bland annat ekologiska skäl bör bevaras. I översiktsplanen ska 

kommunen alltså ta ställning till vilka områden som långsiktigt bör anses vara 

opåverkade. 

Begreppet ”stora opåverkade områden” har inte tillmätts någon avgörande betydelse vid 

prövning av tillståndsärenden. Kommunen bör därför beskriva värdena i de stora 

opåverkade områdena närmare med tydligare riktlinjer i översiktsplanen för att kunna ge 

vägledning för efterföljande beslut. 

I frågor som berör naturmiljö bör även hänsyn tas till geologiska naturvärden. Geologiska 

förutsättningar styr i hög grad hur landskapet ser ut vilket ofta förbises i beskrivningar av 

landskapet. Geologiska förutsättningar bör alltså vara en naturlig del i beskrivning och 

värdering av landskapets uppbyggnad.  

 

 



Långsiktigt skydd enligt lag är viktigt för att bevara världens natur och för att tillvarata 

grundläggande värden som rent vatten och ren luft samt oförstörd natur. Naturskydd är 

även en viktig del av miljöarbetet i FN och EU. Genom att skydda sådana värdefulla 

naturmiljöer förbättras förutsättningarna för att långsiktigt bevara den biologiska 

mångfalden. Skyddet bidrar också till att Sverige uppfyller FN:s överenskommelse om 

biologisk mångfald, samt de nationella miljökvalitetsmål som riksdagen har antagit. 

Naturreservat är ett av de vanligaste sätten att långsiktigt skydda värdefull natur och kan 

antingen bildas av länsstyrelsen eller av kommunen med stöd av 7 kap. miljöbalken. 

Naturreservat kan bildas av olika skäl som exempelvis att bevara biologisk mångfald, 

vårda och bevara värdefulla naturmiljöer, tillgodose behov av områden för friluftslivet, 

skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer samt skydda, återställa eller 

nyskapa livsmiljöer för skyddsvärda arter.  

Biotopskyddsområde är en skyddsform som används för små mark- och vattenområden, 

så kallade biotoper. Det handlar om områden som på grund av sina särskilda egenskaper 

är värdefulla livsmiljöer för hotade djur- eller växtarter. Biotoperna är också viktiga för 

vanligare arter, samt för omväxling i landskapet. 

Biotopskyddsområden skiljer sig från till exempel naturreservat genom att det är ett antal 

namngivna biotoptyper som får skyddas som biotopskyddsområde. Det finns två olika 

former av biotopskyddsområde.  

Information om biotopskyddsområden finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad 

natur. 

Den ena formen av biotopskyddsområde utgörs av vissa lätt identifierbara små biotoper 

som är skyddade som biotopskyddsområden i hela landet. Dessa biotoper finns i de flesta 

fall i jordbrukslandskapet och har minskat starkt till följd av ett alltmer storskaligt 

jordbruk. Följande sju biotoptyper är skyddade i hela landet: 

• Allé 

• Källa med omgivande våtmark i jordbruksmark 

• Odlingsröse i jordbruksmark 

• Pilevall 

• Småvatten och våtmark i jordbruksmark 

• Stenmur i jordbruksmark 

• Åkerholme 

 

 

 

https://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Skyddad-natur/Biotopskyddsomraden/
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/


Den andra formen av biotopskyddsområde utgörs av biotoper som länsstyrelsen, 

Skogsstyrelsen eller en kommun får besluta ska utgöra ett biotopskyddsområde. Beslutet 

gäller för det enskilda området, till exempel en äng med många djur- och växtarter. Dessa 

värdefulla biotoper finns i såväl skogs- och jordbrukslandskapet som i sjöar, vattendrag, 

kust och hav. Länsstyrelsen får besluta om 16 biotoptyper, Skogsstyrelsen om 19 

biotoptyper och kommunen om samtliga av dessa.  

Naturvårdsavtal är ett nyttjanderättsavtal som tecknas mellan markägare och staten 

genom Skogsstyrelsen eller länsstyrelserna. Även kommuner kan teckna naturvårdsavtal. 

Syftet med ett naturvårdsavtal är att utveckla och bevara de höga naturvärden som redan 

finns. Naturvårdsavtal anses som en nyttjanderätt enligt jordabalken. Naturvårdsavtal kan 

tecknas både för områden som behöver utvecklas fritt och för områden där det behövs en 

naturvårdande skötsel för att naturvärdena ska bestå och utvecklas. 

Information om var naturvårdsavtal finns fås lämpligen från Skogsstyrelsens kartverktyg 

Skogens pärlor. 

Samtliga Ramsarkonventionens medlemsländer har åtagit sig att peka ut sina 

värdefullaste våtmarker som Ramsarområden och att bevara dessa områden. Till 

våtmarker räknas enligt Ramsarkonvention grunda havsområden, sjöar, vattendrag, myrar 

och fuktig mark som mader, sumpskog, strandängar m.m. 

På Gotland finns två Ramsar-områden; Kallgate-Hejnum och Gotlands ostkust. Gotlands 

ostkust inkluderar 6 olika delområden; Skenholmen, Laus holmar, Närsholmen, 

Hummelbosholm, Grötlingboudd med tillhörande holmar och Faludden/Stockviken. 

Åtagandet att bevara ett Ramsarområde innebär att områdets ekologiska karaktär inte får 

försämras. De flesta av de svenska Ramsarområdena är utpekade som riksintressen för 

naturvården och ska så långt möjligt skyddas mot skada på natur- och kulturmiljön. 

Samtliga svenska Ramsarområden ingår helt eller delvis i EU:s nätverk Natura 2000. 

Med få undantag är de även till någon del skyddade som naturreservat eller nationalpark. 

I flera av Ramsarområdena finns fågelskyddsområden med tillträdesförbud under delar av 

året.  

I Myrskyddsplan för Sverige har Naturvårdsverket tillsammans med länsstyrelserna gjort 

ett urval av de områden som bör prioriteras för skyddsåtgärder. 

 

 

 

https://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Skyddad-natur/Biotopskyddsomraden/
https://www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor
https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-5667-0.pdf?pid=3277


Landskapsbildskydd är ett skydd för landskapsbilden med stöd av 19 § naturvårdslagen i 

dess lydelse före den 1 januari 1975. Landskapsbildskyddet infördes innan begreppet 

riksintresse fanns för att på ett enklare sätt än reservatsbildning kunna skydda stora 

områden från större påverkan eller förändring. Även om begreppet inte finns i den nu 

gällande miljöbalken gäller bestämmelserna fortfarande i de berörda områdena (lag 

1998:811 om införande av miljöbalken). Det är inte möjligt att ändra föreskrifterna i ett 

beslut eller fatta nya beslut om landskapsbildskydd.  

På Gotland finns landskapsbildskydd på Sudret omfattande det så kallade Alvret inom 

delar av Sundre och Vamlingbo socknar samt vid Holmhällar och Hammarshagehällar 

inom Vamlingbo och Hamra socknar.  

Naturminne är en skyddsform som kan användas för särpräglade naturföremål som 

behöver skyddas eller vårdas särskilt. Naturminnen får även omfatta det område på 

marken som krävs för att bevara naturföremålet och ge det behövligt utrymme. 

Naturminnen kan i många fall ha mycket stor betydelse för bevarandet av den biologiska 

mångfalden, exempel när gamla särskilt skyddsvärda träd med rik fauna och flora 

skyddas. 

Genom att redan i översiktsplaneskedet ha kännedom om sådana naturminnens 

förekomst, kan man förebygga skador och problem vid detaljplanering. Information om 

var naturminnen finns fås lämpligen från Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.  

Gotlands län hyser, på grund av säregna naturförutsättningar och brukningshistorik, 

många sällsynta, artrika och värdefulla naturmiljöer. I länet finns alvarmarker och 

kalkhällar, våtmarker, sjöar och vattendrag, ängar och naturbetesmarker, gamla 

barrskogar och lövskogar och en varierande kuststräcka med sanddyner, 

klapperstenstränder, strandängar, raukfält och klintar. En stor andel av dessa naturmiljöer 

saknar idag skydd. Sverige har dock förbundit sig att bevara artrika och värdefulla 

naturmiljöer, även de som är oskyddade idag. Det framgår av både FN:s hållbarhetsmål 

och EU:s art- och habitatdirektiv. Varje år upptäcks nya områden med värdefulla 

naturmiljöer, vilket betyder att det finns en stor kunskapsbrist.  

Att bebygga eller på annat sätt exploatera en värdefull naturmiljö innebär i de flesta fall 

en väsentlig påverkan på naturmiljön och kan därmed kräva samråd med länsstyrelsen 

enligt 12 kap. 6 § MB. Genom att redan i översiktsplaneskedet ha kännedom om 

förekomsten av värdefulla naturmiljöer, kan man förebygga skador och problem vid 

detaljplanering. 

 

http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Rattsinformation/Direktiv/EU-register---forfattningar-inom-miljobalkens-omrade/Art--och-habitatdirektivet/


En nyckelbiotop är ett område som har stor betydelse för skogens flora och fauna med 

förutsättningar för att hysa hotade och rödlistade arter. Nyckelbiotoper har inget formellt 

skydd men är en förutsättning för att kunna bevara skogens hotade växter och djur.  

Äldre, ofta grova, träd såsom ekar och andra lövträd är mycket viktiga för den biologiska 

mångfalden i landskapet och bör i största möjliga mån bevaras. Nedtagning av gamla 

grova träd kan dessutom anses som väsentlig påverkan på naturmiljön, och kan därmed 

kräva samråd med länsstyrelsen enligt 12 kap. 6 § MB. Genom att redan i 

översiktsplaneskedet ha kännedom om förekomsten av sådana skyddsvärda träd, kan man 

förebygga skador och problem vid detaljplanering. 

Arter kan fungera dels som indikator för värdefulla naturområden, dels vara skyddade 

mot negativ påverkan enligt lag. På Artportalen registreras ofta fynd av arter och detta 

verktyg kan därmed vara ett viktigt stöd i planeringen. 

Genom artskyddsförordningen (2007:845) skyddas arter i olika hög utsträckning genom 

fridlysning. Arterna som omfattas av förordningen kommer bland annat från EU:s art- 

och habitatdirektiv (92/43/EEG) respektive fågeldirektiv (2009/147/EG). För att 

underlätta planprocessen kan det vara bra att redan i översiktsplaneskedet skaffa sig 

kännedom om vilka arter som förekommer i området och på vilket sätt de eller deras 

livsmiljöer är skyddade.  

Information om var olika arter har observerats fås lämpligen från Artportalen. Observera 

att information om särskilt känsliga arter är skyddsklassad, och en särskild behörighet 

krävs för att få tillgång till informationen om dessa arter. Den behörigheten fås av 

Artdatabanken. 

Länsstyrelsen rekommenderar att en miljökonsekvensbeskrivning upprättas i de fall där 

detaljplaner berör arter som skyddas enligt artskyddsförordningen. 

 

 

 

 

 

 

https://artportalen.se/


Arter som riskerar att på sikt utrotas i Sverige tas upp på Artdatabankens rödlista. 

Rödlistade arter har inget formellt skydd men deras förekomst kan indikera värdefulla 

livsmiljöer vilket innebär att uppmärksamhet behöver iakttas vid en förändring eller 

påverkan på markanvändningen. Rödlistan ska vara ett hjälpmedel i arbetet med att 

bevara och skydda den biologiska mångfalden. 

För ett urval av rödlistade arter tas särskilda åtgärdsprogram fram och åtgärder vidtas för 

att öka arternas möjlighet till fortlevnad. En mängd inventeringar av olika arter har 

genomförts av länsstyrelsen, många inom ramen för arbetet med åtgärdsprogram för 

hotade arter. 

Många av de arter som är hotade och finns med på den svenska rödlistan är funna på 

Gotland varför stor vikt att hänsyn tas till de rödlistade arterna i planeringen. Genom att 

redan i översiktsplaneskedet ha kännedom om sådana arters förekomst, kan man 

förebygga skador och problem vid detaljplanering.  

En ansvarsart kan ses som en art där en stor del av den totala förekomsten finns inom en 

begränsad del av artens utbredningsområde. Den nation, region eller kommun som har de 

flesta individerna av en art kan då sägas ha ett särskilt ansvar för artens bevarande ur ett 

helhetsperspektiv.  

Genom att arbeta med åtgärder för att gynna en ansvarsart kan kommunens insatser få 

större effekt för den specifika artens utveckling i regionen eller i landet. Ökar arten i 

kommunen så är det ett kvitto på att rätt åtgärder genomförs. Ett artinriktat arbetssätt kan 

även bidra till att öka kunskapen om biologisk mångfald och naturvård. 

Genom att redan i översiktsplaneskedet ha kännedom om sådana arters förekomst, kan 

man förebygga skador och problem vid detaljplanering.  

 

 

 

 

  

 

 

https://www.artdatabanken.se/var-verksamhet/rodlistning/


Friluftsliv har stor betydelse för många andra områden som ska beaktas inom den fysiska 

planeringen, exempelvis folkhälsa, social hållbarhet, natur- och kulturvärden samt 

landsbygdsutveckling och turism. 

Natur- och parkområden bidrar till människors hälsa och det finns därmed stora vinster 

att göra, både för samhället och för individen, genom att ta hand om dessa. Forskning 

visar att vistelse i naturmiljöer leder till att människor känner sig mindre stressade, 

friskare och gladare och att vår koncentrations- och prestationsförmåga förbättras. 

Förutom att vi upplever att vi mår bättre och har bättre hälsa leder vistelser i naturmiljöer 

också till mätbara positiva fysiska förändringar i kroppen, som sänkt puls och blodtryck 

och minskad muskelanspänning. Tillgång till natur och parkmiljöer är därför en 

angelägen samhällsfråga. Därför är det viktigt att både bevara, utveckla och skapa nya 

grönytor och friluftsområden för att främja människors hälsa. 

Gotlands säregna natur och rika kulturhistoria gör länet mycket attraktivt för 

landsbygdsutveckling och turism. Det är därför viktigt att samhällsplanering tar hänsyn 

till friluftslivets behov av tillgång till attraktiva natur- och kulturlandskap. I den 

kommunala översiktsplanen bör Region Gotland därför beakta och visa tillgången till 

natur- och kulturlandskap med olika upplevelsevärden

För att underlätta och säkerställa hanteringen av friluftslivets värden kan en inventering 

av friluftsområden vara ett lämpligt underlag för den kommunomfattande 

översiktsplanen. Inventeringen kan i förlängningen även ligga till grund för ett 

friluftspolitiskt program eller plan där kommunen närmare kan beskriva vad som behöver 

göras för att utveckla friluftslivet inom kommunen. Ett sådant program kan också ha 

bäring på folkhälsoarbetet inom kommunen och vara en bra grund för arbete med 

naturturism. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Grön infrastruktur definieras som ett ekologiskt funktionellt nätverk av livsmiljöer och 

strukturer där naturområden samt anlagda element utformas, brukas och förvaltas på ett 

sätt så att biologisk mångfald bevaras och för samhället viktiga ekosystemtjänster främjas 

i hela landskapet. Ekosystemtjänster är alla produkter och tjänster som naturens 

ekosystem ger oss människor och som bidrar till vår välfärd och livskvalitet. Pollinering, 

naturlig vattenreglering och naturupplevelser är några exempel. 

Grön infrastruktur syftar till att lyfta ekosystemens funktionalitet, fokusera på kvalitet, 

sammanhang och avstånd i landskapet samt på möjligheter för arter att sprida och 

förflytta sig i landskapet. Grön infrastruktur bidrar därigenom till bevarandet av biologisk 

mångfald, upprätthåller ekosystemens status och stärker därmed viktiga 

ekosystemtjänster så att kapaciteten för återhämtning efter störningar stärks. Att arbeta 

med utgångspunkt i grön infrastruktur tillför ett mervärde både genom att insatser kan 

samordnas och effektiviseras, och genom att tidigare förbisedda sammanhang i 

landskapet uppmärksammas. 

I praktiken innebär arbetet med grön infrastruktur att skydd, bevarande, restaurering och 

återskapande av livsmiljöer, ekosystemfunktioner och naturliga processer beaktas i såväl 

fysisk planering och pågående mark- och vattenanvändning som i brukande och 

förvaltning av naturresurser. Grön infrastruktur och ekosystemtjänster bidrar med viktiga 

funktioner som effektivt kan minska riskerna samtidigt som den biologiska mångfalden 

främjas. Inslag av grönytor, träd och vatten i tätbebyggda områden har samtidigt en 

positiv effekt för människors trivsel och välbefinnande. 

Kommunala ansvarsområden med avseende på grön infrastruktur är: 

• Planera för god hushållning med mark och vattenområden och använda 

tillgängliga stödformer för arbete med grön infrastruktur i översiktsplaneringen. 

• Bidra till en fungerande kommunikation om grön infrastruktur till allmänheten. 

• Integrera grön infrastruktur vid avvägning mellan olika intressen och olika 

strategiska insatser i planering och tillsyn där det är relevant. 

I regeringens proposition 2013/14:141 ”En svensk strategi för biologisk mångfald och 

ekosystemtjänster” tydliggörs att regionala handlingsplaner för grön infrastruktur ska tas 

fram i samarbete mellan berörda landkapsaktörer. Enligt propositionen är syftet med 

planerna att identifiera naturområden, biotoper, strukturer och element i landskapet som 

skapar ett ekologiskt sammanhang i landskapet och som utgör förutsättningen för att 

bevara landskapets biologiska mångfald och främja ekosystemtjänster. Riksdagen antog 

den 24 juni 2014 en strategi för arbetet med att stärka biologisk mångfald och säkra 

ekosystemtjänster vilken baseras på propositionen.  

Länsstyrelsen i Gotlands län arbetar med att ta fram ett underlag till regional 

handlingsplan för Grön infrastruktur (Uppdrag 21 i länsstyrelsernas regleringsbrev, 

slutredovisning den 1 oktober 2018). I underlaget utformas planeringsunderlag som kan 

användas för att ta ökad hänsyn till ekologiska samband i landskapet vid beslut om 

markanvändning. Exempelvis vid fysisk planering och vid tillståndsprövningar enligt 

miljöbalken. 

http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2014/03/prop-201314141/
http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2014/03/prop-201314141/
http://www.regeringen.se/artiklar/2015/04/strategi-for-biologisk-mangfald-och-ekosystemtjanster/


Jordbruk är av nationell betydelse enligt 3 kap. 4 § miljöbalken. Brukningsvärd 

jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs 

för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta inte kan ske genom att annan 

mark tas i anspråk. I planärenden där jordbruksmark föreslås bebyggas behöver därför 

kommunen föra ett resonemang kring den brukningsvärda markens kvalitet, om 

exploateringen är ett väsentligt samhällsintresse, samt redogöra för varför inte annan 

mark kan tas i anspråk. 

Åkermark är en viktig resurs och frågan om exploatering av åkermark har 

uppmärksammats allt mer de senaste åren. I såväl Sveriges nationella livsmedelsstrategi 

som i länets mat- och livsmedelsstrategi slås fast att primärproduktionen ska öka. 

Sveriges självförsörjningsgrad av livsmedel har under lång tid sjunkit, samtidigt som 

efterfrågan på närproducerad och/eller ekologisk mat ökar. Ekologisk produktion tar 

större arealer i anspråk eftersom det krävs mer egenproducerat foder och eftersom man 

inte kan använda handelsgödsel och växtskyddsmedel för att höja skördenivåerna. 

I länet har åkermark och betesmark även andra värden än matproduktion. Åker- och 

betesmark skapar landskapsvärden vilket är viktigt för boendemiljön på landsbygden, för 

trivsel samt för turism och annan sysselsättning. Nära tätorter har ett landskap med åker 

och betesmarker också betydelse för rekreation. Betesmarker hyser även ofta en rik 

biologisk mångfald och i anslutning till åkermark och betesmarker finns stora 

kulturmiljövärden. 

Jordmånsbildning är en långsam process och när åkermark bebyggts är den i praktiken 

omöjlig att återskapa. Det är därför viktigt att se på åkermarken ur ett långsiktigt 

perspektiv och, så långt det är möjligt, skydda mark som fortfarande brukas från 

exploatering.  

Jordbruk som grön näring har också stor betydelse för länet som helhet. Jordbruket som 

resurs är lokal och de intäkter som tas ut återinvesteras oftast lokalt. Inkomsterna kommer 

därmed till god nytta för kommunerna i form av lokala arbetstillfällen.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.regeringen.se/4908a0/contentassets/89c5b3e5d23f473d843d12f12379d07b/livsmedelsstrategin_kortversion_170130.pdf
https://www.gotland.se/97122


Att visa hänsyn till kulturvärden i planeringen handlar både om att förvalta värden och 

om att förstå hur nya inslag kan påverka dem. Kulturvärdena är likt naturvärdena viktiga 

resurser av betydelse för samtliga övriga allmänna intressen. De kan till exempel vara en 

förutsättning för turistverksamhet samt skapa identitet och tillhörighet. För att ta hänsyn 

till kulturvärden i den fysiska planeringen behövs till exempel kunskap om landskapets 

innehåll, utveckling och karaktärsdrag. 

Områden samt fysisk miljö i övrigt som på grund av sina kulturvärden har betydelse från 

allmän synpunkt ska enligt miljöbalken så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som 

påtagligt kan skada deras värden. I översiktsplanen ska kommunen därför redovisa hur 

man avser tillgodose detta krav. 

I en översiktsplan kan landskapets och bebyggelsens kulturvärden tydliggöras och 

analyseras utifrån ett större sammanhang. På så sätt blir det möjligt att sätta in enskilda 

beslut i ett större perspektiv. Genom att i förväg ta ställning till vilka områden som har 

särskilda värden och vad det är som gör området värdefullt, kan kommunen skaffa sig en 

handlingsberedskap för att möta utvecklingen och oförutsedda förändringsanspråk.  

Länsstyrelsen ser gärna att kommunen fortsätter sitt arbete med att ta fram ett 

kulturmiljöprogram samt knyta detta till översiktsplanen. Detta för att få ett bättre 

underlag vid framtagande av detaljplaner och hantering av bygglov.  

Den 1 januari 2014 ersattes kulturminneslagen av kulturmiljölagen (1988:950), KML. En 

viktig ändring i denna (2 kap. KML) är att varaktigt övergivna lämningar automatiskt blir 

fornlämningar om de är anlagda innan 1850, förutsatt att lämningen uppfyller lagens 

rekvisit om äldre tiders bruk. Det innebär att många torp, tjärdalar/sojden, husgrunder 

med mera, som tidigare bedömdes som övrig kulturhistorisk lämning, i och med 

lagändringen istället är fornlämningar. 

Fornlämningarna ger landskapet en historisk dimension och det är viktigt att de beaktas 

vid planeringen av den fysiska miljön. I översiktsplanen kan fornlämningarna värderas i 

sina sammanhang, och deras betydelse för den långsiktiga landskaps- och 

bebyggelsestrukturen kan bedömas. Fornlämningar med en lokalisering som förstärker 

förståelsen eller upplevelsen av olika historiska strukturer eller tidsskeden har en särskild 

betydelse. Det kan alltså finnas extra skäl att uppmärksamma fornlämningssituationen i 

samband med planeringen av exploateringsområden, eftersom fornlämningar kan påverka 

planens lämplighet och genomförbarhet. Fornlämningar kan också utnyttjas som 

målpunkter vid planeringen av grönstruktur och rekreationsstråk. 

Planeringsunderlaget i Riksantikvarieämbetets webbkarta, Fornsök (FMIS) (ersätts av 

nytt kulturmiljöregister under hösten/vintern och byter då namn) är inte heltäckande 

vilket innebär att det kan finnas okända fornlämningar som inte är registrerade. Även 

okända fornlämningar är skyddade enligt KML. 

 

http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html


På och runt Gotland finns ett rikt kulturarv även under vatten. Fornlämningar under 

vatten är skyddade enligt kulturmiljölagen (1988:950) precis som fornlämningar på land. 

För skeppsvrak gäller lagskyddet om förlisningen har skett före 1850. För kulturhistoriskt 

intressanta vrak som är yngre har länsstyrelsen möjlighet att besluta om 

fornlämningsförklaring. 

Systematiska inventeringar saknas i havet vilket innebär att det generellt är brist på 

planeringsunderlag för arkeologi i havet i Gotlands län. Det som är känt registreras i 

Fornsök (FMIS) (ersätts av nytt kulturmiljöregister under hösten/vintern och byter då 

namn). Det som registrerats är ofta inte antikvariskt bedömt, vilket innebär att få 

lämningar är fornlämningsklassade. Fornlämningar är skyddade enligt KML oavsett om 

de är kända eller inte. Det krävs nästan alltid en arkeologisk utredning innan någon 

exploatering i havet kan ske.  

Förutom fartygs- och flygplansvrak (lämningar) kan marinarkeologi även innefatta 

exempelvis hamnar, varv, ballastplatser, lastageplatser, sjömärken, fasta fisken, boplatser 

på botten, spärranordningar och förtöjningsanordningar samt olika typer av ristningar.  

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och anläggningar kan skyddas som 

byggnadsminnen. På Gotland finns 378 byggnadsminnen som tillsammans visar på vilken 

kulturskatt vår byggda miljö utgör. Urvalet spänner över alltifrån Visbys medeltida 

bebyggelse till landsbygdens gotlandsgårdar med stenhus, men även enklare torpmiljöer 

och bulhus (skiftesverk). 

Syftet med byggnadsminnen är att bevara spår av historien som har stor betydelse för 

förståelsen av dagens och morgondagens samhälle och att garantera människors rätt till 

en viktig del av kulturarvet. För att reglera hur det kulturhistoriska värdet ska tas tillvara 

fastställs skyddsbestämmelser för varje byggnadsminne.  

För att i översiktsplanen peka ut områden där särskild uppmärksamhet ska ägnas åt 

kulturhistoriska värden kan befintliga byggnadsminnen vara en del i att bedöma 

helhetsmiljöns kulturhistoriska värden. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html


Ett världsarv är en unik kultur- eller naturhistorisk miljö som vittnar om människans eller 

jordens historia. För att skydda de mest värdefulla kulturhistoriska- och naturmiljöerna 

mot förfall och förstörelse tillkom Unescokonventionen om skydd för världens kultur- 

och naturarv vid FN-organets generalkonferens 1972. Sedan dess har denna viktiga 

internationella överenskommelse undertecknats av 192 stater som alla därmed förbinder 

sig att uppfylla konventionens krav och förpliktelser. Genom att underteckna 

Unescokonventionen åtar sig länderna att vårda och bevara viktiga kultur- och naturarv 

inom det egna territoriet och att stödja andra länder i deras ansträngningar att bevara vårt 

gemensamma världsarv. 

Idag har Sverige 15 världsarv. De har kommit med på världsarvslistan mellan åren 1991 

och 2012. Hansestaden Visby fördes in på världsarvslistan 1995 med motiveringen 

nedan.  

”Visby är ett framstående exempel på en nordeuropeisk muromgärdad hansestad som på 

ett unikt sätt bevarat sin stadsbild och sin synnerligen värdefulla bebyggelse, som till sin 

form och funktion klart uttrycker denna betydande mänskliga bosättning” 

För att förvalta världsarvet krävs långsiktig planering där hänsyn tas till världsarvets 

värden. På grund av det höga utvecklingstrycket i närheten av världsarvet krävs att 

kommunen i översiktsplanen tydligt definierar de förutsättningar som världsarvet medför 

för att säkerställa skydd och hänsynstagande till dess värden. Ett sätt att hantera detta i 

översiktsplanen är att utforma en strategi för riskhantering samt att tydligt definiera 

världsarvet och dess skydd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Att ta hänsyn till energi- och klimataspekter i den fysiska planeringen innebär bland annat 

att energieffektivisera, ställa om till förnyelsebara energislag och en robust 

energiförsörjning samt minimera växthusgaser i atmosfären. Detta genom att till exempel 

utveckla strukturer som minimerar transportbehovet och gynnar resurssnåla transporter, 

utvecklar lokal produktion, distribution och lagring av energi från förnyelsebara källor 

och gynnar upptag och kolinlagring. 

Översiktsplaneringen är med sitt helhetsperspektiv på markanvändning, bebyggelse, 

grönstruktur och infrastruktur en möjlighet för kommunen att belysa energifrågans 

koppling till övriga planeringsfrågor. Här ska förutsättningar och regionala mål för att 

bidra till att nå de nationella målen både inom energihushållning, förnyelsebart elsystem 

samt minskade växthusgasutsläpp från transporter samt övriga samhället redovisas och 

analyseras. 

Enligt lagen om kommunal energiplanering (1977:439) ska varje kommun ha en aktuell 

plan för tillförsel, distribution och användning av energi. Denna bör ligga till grund för de 

ställningstaganden som beslutas i den kommunomfattande översiktsplanen samt kopplas 

mot det lokala näringslivet och samhällets robusthet. Strategierna i översiktsplanen bör 

främja energihushållning och en utbyggnad av förnyelsebar energiproduktion. I 

översiktsplaneringen bör kommunen också redovisa hur energin ska distribueras och 

lagras.  

Vilka källor av förnyelsebar energi, samt tekniker för distribution och lagring som 

kommunen prioriterar måste utgå från lokala förutsättningar.  

Kommunens syn på markanvändningen kopplad till utvinning av vind- och bioenergi 

behöver redovisas. Strategier för solenergi behöver behandlas för att visa hur kommunen 

kan underlätta och stimulera en ökad utbyggnad. 

Strategier för en utbyggnad av laddinfrastruktur för elfordon och förnyelsebara drivmedel 

bör behandlas i översiktsplanen. Länsstyrelsen arbetar i samverkan med Region Gotland 

med framtagandet av en plan för infrastruktur för elfordon och förnyelsebara drivmedel 

för Gotland. Planen kan utgöra ett lämpligt underlag för den kommunala översiktsplanen.   

 

 

 

 

 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1977439-om-kommunal-energiplanering_sfs-1977-439


För att vattenförsörjningen ska säkerställas även i framtiden är det viktigt att 

samhällsplaneringen genomförs med hänsyn till befintliga vattenresurser. Detta ställer 

krav på att översiktsplanen behandlar miljökvalitetsmål, miljökvalitetsnormer samt länets 

vattenförekomster enligt vattenförvaltningen och deras statusklassning. Dessutom bör 

samhällsplaneringens betydelse för möjligheterna att uppnå miljökvalitetsmålen 

redovisas.  

En god bebyggd miljö förutsätter att det finns tillgång till rent dricksvatten. Därför ska 

bebyggelse ligga på mark där det går att ordna vattenförsörjningen. Det behövs ett bra 

underlag för att planera vattenförsörjningen, så att människor har tillgång till säkert 

dricksvatten både nu och i framtiden.  

Ett bra underlag för att planera vattenförsörjningen är en kommunal eller regional 

vattenförsörjningsplan. Vattenförsörjningsplanen bör beskriva var det går att göra stora 

uttag av yt- och grundvatten av bra kvalitet. Vattenförsörjningsplanen bör också beskriva 

hur dagens vattenförsörjning ser ut, vilka vattenskyddsområden som finns och vilken 

kapacitet till reservvattenförsörjning samhället har. Grusåsar och andra geologiska 

formationer av betydelse som kan fungera för konstgjord infiltration av ytvatten bör 

också finnas med i planen. Mer information om grundvatten i översiktsplan finns på 

SGU:s hemsida. 

Länsstyrelsen arbetar i samverkan med Region Gotland och Lantbrukarnas Riksförbund 

under 2016–2018 med framtagandet av en regional vattenförsörjningsplan. 

Vattenförsörjningsplanen syftar till att belysa vattentillgångar av nuvarande och framtida 

intresse för den allmänna dricksvattenförsörjningen i länet och skapa en samsyn kring 

gemensamma prioriteringar och genomförandet av åtgärder. Förslaget till regional 

vattenförsörjningsplan är nu ute på remiss men färdig plan är ett viktigt underlag till 

översiktsplaneringen. Den regionala vattenförsörjningsplanen kommer finnas tillgänglig 

på Länsstyrelsens hemsida.  

Utifrån ett bra planeringsunderlag finns det i översiktsplanen goda möjligheter att ta 

hänsyn till tillgängliga vattenresurser i samband med planering av exempelvis bostäder, 

industri, infrastruktur, avloppsinfiltration och ledningsdragning. Det av stor betydelse att 

vattenskyddsområden och viktiga vattenresurser redovisas i översiktsplanen, oavsett om 

det finns vattenskyddsområde eller inte, för att hänsyn ska kunna tas vid planering av 

bebyggelse, verksamheter, infrastruktur och tekniska system för vatten och avlopp etc. 

Ett sätt att trygga framtidens dricksvatten är att inrätta skyddsområden för viktiga 

vattenresurser. Genom miljöbalkens 7 kapitel 21-22 §§ kan länsstyrelsen eller kommunen 

fastställa vattenskyddsområden med tillhörande skyddsföreskrifter runt 

dricksvattentäkter. Det är viktigt att identifiera vilka vattenförekomster som kan behövas 

även på lång sikt, med hänsyn till hur behov, tillgångar och vattenkvalitet väntas förändas 

över tiden. Detta underlag bör sedan ligga till grund för den kommunala översiktsplanen 

och de ställningstaganden kommunen gör om den fysiska användningen av mark- och 

vattenområden. 

http://www.sgu.se/samhallsplanering/planering-och-markanvandning/grundvatten-i-planeringen/grundvatten-i-oversiktsplanen/
https://www.lansstyrelsen.se/gotland/foretag/miljo/vatten/regional-vattenforsorjningsplan.html


Klimatförändringar - med bland annat ökad nederbörd och översvämningar, torrare 

somrar och ändringar i havsnivån - innebär stora utmaningar för tillgången på bra och 

säkert dricksvatten. För att säkra försörjningen av bra dricksvatten krävs anpassning till 

de nya förutsättningarna på flera områden. När det gäller det förändrade klimatet där 

Gotland kan vara särskilt utsatt arbetar Livsmedelsverket och Nationellt nätverk för 

dricksvatten med att ta fram en handbok för klimatanpassning för 

dricksvattenförsörjningen. Handboken syftar till att sprida kunskap om följderna av den 

globala uppvärmningen, öka förståelsen för hur det förändrade klimatet påverkar 

dricksvattnet, sprida kunskap om etablerade metoder för att stärka hela 

dricksvattenkedjan, erbjuda handledning och praktiska verktyg för klimatanpassning samt 

till att ge inspiration och sprida goda exempel på klimatåtgärder Handboken kommer att 

färdigställas under 2018. Mer information finns på Livsmedelsverkets hemsida. 

År 2007 trädde lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV) i kraft. Syftet är att 

säkerställa att vatten- och avloppsförsörjning ordnas i ett större sammanhang med hänsyn 

till människors hälsa och miljön. Inom ramen för LAV kan även dagvattenfrågor 

hanteras. I översiktsplanen kan det innebära att sätta övergripande mål, att ange generella 

principer för dagvattenhanteringen, att göra avvägningar gentemot bebyggelseintressen 

och att definiera eventuellt behov av mer detaljerade underlag för olika delområden. 

Dagvattenfrågan bör hanteras genom hela planeringsprocessen. Den översiktliga och 

strategiska planeringsnivån är avgörande för kvaliteten på den efterkommande 

detaljplaneringen. På Boverkets PBL Kunskapsbanken finns vägledning om hantering av 

dagvatten i den fysiska planeringen. 

Inom arbetet med miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag har Naturvårdsverket, 

dåvarande Fiskeriverket (idag Havs- och vattenmyndigheten) och Riksantikvarieämbetet 

tillsammans med länsstyrelserna sammanställt områden med Sveriges mest värdefulla 

sötvattensmiljöer. Dessa sötvattensmiljöer är uppdelade i nationellt särskilt värdefulla 

vatten och nationellt värdefulla vatten. Information om utpekade vattenområden fås 

lämpligen från Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur. 

På Havs- och vattenmyndighetens hemsida finns en rapport om Områden av riksintresse 

för yrkesfisket (2006:1). I den finns även beskrivningar av vilka olika fisken som bedrivs 

i Östersjön och vilka fiskarter som är viktiga för näringen. Mer detaljerade uppgifter om 

fångster inom olika havsområden och landningar av fisk i olika hamnar går att få från 

Havs- och vattenmyndigheten. 

 

 

 

https://www.livsmedelsverket.se/om-oss/samarbeten/projekt/klimathandbok-dricksvattenproducenter
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2006412-om-allmanna-vattentjanster_sfs-2006-412
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/temadelar-detaljplan/dagvatten-i-detaljplan/dagvatten-i-den-oversiktliga-planeringen/
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
https://www.havochvatten.se/download/18.64f5b3211343cffddb2800018433/1348912833638/finfo2006_1.pdf
https://www.havochvatten.se/download/18.64f5b3211343cffddb2800018433/1348912833638/finfo2006_1.pdf


I juli 2015 trädde havsplaneringsförordningen (2015:400) i kraft som en konsekvens av 

EU:s havsplaneringsdirektiv, 2014/89/EU. Havs- och vattenmyndigheten har genom 

förordningen fått uppdraget att ta fram havsplaner för svenskt vatten. Havsplanerna 

kommer sedan att beslutas av regeringen. Havsplanerna har en vägledande funktion och 

syftet med planerna är att visa på statens samlade syn på den mest lämpliga användningen 

av havsområdena. Enligt en ny skrivning i miljöbalkens 4 kap. 10 § ska planer upprättas 

för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. Gotlands län ingår i sin helhet i 

havsplanen för Östersjön, som sträcker sig från Öresund till Norrtälje.  

Den kommunala översiktsplanen ska även fortsättningsvis omfatta kommunens del av 

territorialvattnet. Det innebär att såväl kommunens översiktsplan som den nya havsplanen 

kommer att gälla för ett vattenområde som sträcker sig från en linje en nautisk mil utanför 

baslinjen till kommungränsen. Baslinjen är den linje som knyter samman kuststräckans 

ytterst belägna öar och skär. Utöver denna överlappning kommer ett antal beroenden 

mellan öppet hav, skärgård och fastlandet att behöva hanteras. Det kan röra sig om 

farleder till hamnar, havsbaserad energiproduktion, kablar och ledningar med mera.  

Det är angeläget att kustkommunerna redan nu integrerar de frågeställningar som 

exemplifieras ovan i en större omfattning än vad som hittills varit motiverat i sin 

översiktsplanering. Då det är en ny typ av samordning som kommer att krävas behöver 

alla parter göra sina egna analyser för att beskriva de intressen man har. Det är inte säkert 

att alla underlag som är önskvärda finns på plats i detta arbete – men resultatet kommer 

att bidra som underlag i framtiden. 

Det är lämpligt att kommunen redovisar sitt förhållande till de havsaktiviteter man anser 

relevanta i såväl kartor som beskrivande text. Både kunskapsunderlag och 

ställningstaganden av anspråkskaraktär har en plats i denna redovisning.  

 

 

 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/havsplaneringsforordning-2015400_sfs-2015-400
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0089&from=EN


Trafikverket har tillsammans med andra aktörer en viktig roll i planeringen och 

utvecklingen av samhället och samspelet mellan planering av transportsystemet och 

bebyggelseplanering är en förutsättning för hållbara städer och regioner. Det är i 

översiktsplaneringen som kommunen har möjlighet att lägga grunden för en planering 

som bidrar till en utveckling i linje med att de transportpolitiska målen. Hur kommunen 

väljer att styra lokaliseringen av bostäder och verksamheter får stora konsekvenser på det 

framtida trafikarbetet, på såväl det kommunala som det statliga vägnätet. 

De transportpolitiska målen utgör utgångspunkt för hur trafikplaneringen ska integreras i 

samhällsplaneringen. Målet är ett tillgängligt och säkert transportsystem som tar hänsyn 

till miljö och hälsa.  

Samtliga kommunikationer krävs för ett fungerande transportsystem och 

förutsättningarna för att med olika transportsystem kunna ta sig till och från viktiga 

målpunkter bör utredas i planeringens tidiga skede. Genom att ta hänsyn till 

infrastrukturella frågor i översiktsplaneringen skapas möjlighet för kommunen att i 

framtida exploateringar ta höjd för de eventuella åtgärder som behövs för att skapa 

sammanhängande, säkra och gena stråk. 

I nuvarande planeringssystem upprättar Trafikverket en nationell plan för 

transportinfrastruktur utifrån direktiv och förutsättningar från regeringen. Detta sker i 

samarbete med länsplaneupprättare och andra berörda aktörer där Regeringen sedan 

fastställer planen. För Gotlands län upprättar Region Gotland en länsplan för regional 

transportinfrastruktur utifrån de av Regeringen fastställda ekonomiska ramarna. 

Trafikverket har ansvar för genomförande av såväl den nationella planen som 

länsplanerna.  

Trafikverkets handledning ”Transportsystemet i samhällsplaneringen – Trafikverkets 

underlag för tillämpning av 3–5 kap miljöbalken och av plan– och bygglagen” utgör ett 

underlagsmaterial som beskriver de aspekter som Trafikverket anser är viktiga att beakta 

på olika nivåer i samhällsplaneringen. Den tillhandahåller även Trafikverkets 

ställningstaganden gällande hur den fysiska planeringen bör interagera med 

transportsystemet för att långsiktigt säkerställa en utveckling i enlighet med de 

transportpolitiska målen samt övriga nationella mål med bäring på transportsystemet. 

Trafikverket har tillsammans med länsplaneupprättarna tagit fram ett underlag och pekat 

ut ett funktionellt prioriterat vägnät som bedöms vara av särskild vikt för nationell och 

regional tillgänglighet. Det funktionellt prioriterade vägnätet utgör ett samlat 

planeringsunderlag bland annat för prioriteringar av åtgärder och hur vägarna ska 

hanteras i samhällsplaneringens olika skeden och i avvägningar mellan olika intressen. I 

det utpekade vägnätet är Trafikverket restriktiv till åtgärder som påverkar 

framkomligheten, tillgängligheten eller säkerheten negativt, exempelvis nya anslutningar. 

Mer information och kartor finns på Trafikverkets hemsida. 

https://trafikverket.ineko.se/Files/sv-SE/25659/Ineko.Product.RelatedFiles/2016_148_transportsystemet_i_samhallsplaneringen_2017.pdf
https://trafikverket.ineko.se/Files/sv-SE/25659/Ineko.Product.RelatedFiles/2016_148_transportsystemet_i_samhallsplaneringen_2017.pdf
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/vag/funktionellt-prioriterat-vagnat/


Åtgärdsvalsstudier, ÅVS, är ett planeringsverktyg i samhällsplaneringens tidiga skeden. 

För åtgärder som omfattar eller berör statlig infrastruktur ska en ÅVS genomföras som 

trafikslagsövergripande studerar och identifierar brister och behov samt föreslår åtgärder 

enligt fyrstegsprincipen. 

Generellt anser Trafikverket att alla behov av investeringar i infrastrukturen ska planeras 

utifrån fyrstegsprincipen, som är ett centralt förhållningssätt och en planeringsmetodik för 

att hushålla med resurser och minska transportsystemets negativa påverkan. Enligt 

fyrstegsprincipen analyseras problemet/behovet i fyra steg, där det första steget handlar 

om hur vi kan påverka behovet av transporter. Steg två handlar om att optimera och finna 

åtgärder som effektiviserar nyttjandet av befintlig infrastruktur och fordon. Det tredje 

steget handlar om begränsade ombyggnadsåtgärder och det fjärde och sista steget innebär 

investering i form av ny infrastruktur. 

Inom ramen för åtgärdsvalsstudien beslutas om rekommenderade åtgärder för fortsatt 

planering. Även principer för finansiering utifrån ett nyttoperspektiv och fördelning av 

ansvar behandlas. Mer om fyrstegsprincipen finns på Trafikverkets hemsida. 

Trafikverkets beslut efter åtgärdsvalsstudien utgör tillsammans med avsiktsförklaring 

och/eller medfinansieringsavtal grunden för fortsatt planläggning och utförande av 

lämpliga åtgärder. 

Riksdagen beslutade våren 2017 att införa en ny bärighetsklass och från våren 2018 tillåts 

fordon upp till 74 ton att trafikera det svenska vägnätet. Möjligheterna för dessa fordon 

att angöra större produktionsanläggningar med stort behov av tunga transporter bör 

beaktas i den kommunala planeringen. 

För allmänna vägar råder generellt ett byggnadsfritt avstånd om 12 meter från 

vägområdesgräns. Enligt beslut av Länsstyrelsen 1972, uppdaterat 2006, gäller ett 

avstånd om 20 meter mellan bebyggelse och länsväg för samtliga länets länsvägar 

(länsväg 140–149).  Enligt 47 § Väglagen får inte utan länsstyrelsens tillstånd uppföras 

byggnader, göras tillbyggnader eller vidtas andra åtgärder som kan inverka menligt på 

trafiksäkerheten, inom detta avstånd. 

 

 

 

https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/fyrstegsprincipen/


Förutsättningar att försörja både befintliga och nya bebyggelseområden med 

kollektivtrafik bör utgöra en viktig utgångspunkt för planeringen. I den översiktliga 

samhällsplaneringen bör därför prioriteras att lokaliseringsmönster och stadens 

utvecklingsplaner möjliggör samlade reserelationer. Då får kollektivtrafiken ett 

tillräckligt stort upptagningsområde samt förutsättningar att minimera skillnaden i tid 

mellan resor med kollektivtrafik och med bil, restidskvoten, skapas. 

I städer bör nya bostads– och arbetsplatsområden planeras baserat på kollektivtrafikstråk 

och förtätning bör ske i befintliga kollektivtrafikstråk. Var bussterminaler och hållplatser 

ligger, hur de är utformade samt hur området runt dem används har stor betydelse för hur 

attraktiv kollektivtrafiken blir. Goda stationslägen är sådana som möjliggör bra 

samverkan med andra färdsätt, så att hela resan fungerar. 

Kollektivtrafiken är en del i samhällsservicen och ska främja Gotlands utveckling. Det 

regionala programmet utgör utgångspunkt för den regionala kollektivtrafikmyndighetens 

beslut om vilken trafik som ska omfattas av allmän trafikplikt och som säkerställs genom 

avtal. Det regionala trafikförsörjningsprogrammet är av långsiktig karaktär och ska 

fungera som underlag för utveckling av kollektivtrafiken i regionen. 

Cykeln är en viktig del av ett fungerande transportsystem och förutsättningarna för att 

kunna cykla till och från viktiga målpunkter bör utredas i planeringens tidiga skede där 

kommunen i kommande exploateringar bör ta höjd för de eventuella åtgärder som behövs 

för att skapa sammanhängande, säkra och gena stråk. Fler cykelresor istället för 

personbilsresor är bra ur såväl individens som samhällets perspektiv. Cykeln är ett tids-

och yteffektivt sätt att ta sig fram som bidrar till förbättrad folkhälsa, minskad trängsel, 

miljö och klimatpåverkan. För att stärka cykelns roll i transportsystemet är det viktigt att 

betrakta och hantera cykling som ett eget trafikslag och färdsätt.  

Gotland är också känd för att vara en cykelvänlig ö. En genomtänkt infrastruktur för 

cykel kan därför också bidra till en stärkt besöksnäring och landsbygdsutveckling. 

För Gotlands län utgör Visby flygplats en viktig nod i den långväga kollektivtrafiken 

varför det i översiktsplaneringen är viktigt att undersöka vilka åtgärder som finns i 

infrastrukturplaner och vilka konsekvenser dessa får för utvecklingen av flygplatsen. Hur 

kommunikationerna till och från flygplatsen ser ut får också konsekvenser för vilken typ 

av flygtrafik som är lämplig att hantera. Flygplatsen är även utpekad som riksintresse för 

kommunikationer.  

Områden runt flygplatser anges ofta som skyddsområde på grund av bullerstörningarna 

från flyget och eventuellt anges också restriktioner mot boende inom skyddsområdena. 

Flygplatser berörs även potentiellt av uppförandet av höga objekt, till exempel en 

vindkraftsanläggning eller högre byggnader. Inom översiktsplaneringen är det därför 

viktigt att göra avvägningar mellan luftfartens intressen och övriga intressen.  



Sjöfartsverket har ansvar för tillgänglighet, framkomlighet och säkerhet i svenska farleder 

och farvatten. Verksamheten bedrivs med inriktning huvudsakligen på handelssjöfarten 

men även fritidsbåtstrafikens, fiskets och marinens intressen ska beaktas. Sjöfartsverket 

arbetar dessutom för hög transportkvalitet, god miljö, regional utveckling och ett jämställt 

transportsystem. I Sjöfartsverkets uppdrag ingår även att bevaka sjöfartens transportleder 

och hamnterminaler inklusive dess anslutningar till landbaserad infrastruktur. 

För Gotlands län utgör Visby hamn en viktig nod i den långväga kollektivtrafiken varför 

det i översiktsplaneringen är viktigt att undersöka vilka åtgärder som finns i 

infrastrukturplaner och vilka konsekvenser dessa får för utvecklingen av hamnen. Hur 

kommunikationerna till och från hamnen ser ut får också konsekvenser för vilken typ av 

fartygstrafik som är lämplig att hantera. Översiktsplanen behöver även ta hänsyn till 

landbaserad infrastruktur för sjöfartens navigering, exempelvis DGPS-referensstationer 

(Referensstationer för utsändning av korrektionssignal inom positioneringssystemet 

DGPS), VHF-stationer (Infrastrukturnätet för säkerhetskommunikation), AIS (Automatic 

Identification System), Navtex-stationer och MF-stationer. Denna typ av landsbasserad 

infrastruktur kan av sekretesskäl inte redovisas öppet. 

Farleder har tillhörande sjösäkerhetsanordningar (SSA), d.v.s. farledsutmärkningar som 

behöver utrymme samt utrymme för eventuell ny utmärkning då sjöfarten utvecklas. 

Det behövs också manöverutrymme till farledsutmärkning för tillsyn och underhåll samt 

ett marginalavstånd då farledsutmärkning kan flyttas exempelvis vintertid p.g.a. 

isförhållanden. 

 

Vid översiktsplanering behöver hänsyn tas till eventuella framtida mark- och 

vattenanspråk som sjöfarten kan behöva i samband med förändrad gods- eller 

persontrafik. 

 

För att sjöfartens kapacitet ska maximeras krävs även planering av infrastrukturen på 

land. Transportplaneringen behöver ha ett långtidsperspektiv där man optimerar 

transportsystemet som helhet och pekar ut prioriterade stråk och noder. Vid planering av 

hamnar ingår all den verksamhet som hör till sjötrafiken, även den som finns på land. Det 

är till exempel kajer, transportanordningar, magasin, varv, fyrar och lotsbyggnader. Den 

handel och kontorsverksamhet som hör till sjötrafikens behov inryms också.  

Vid översiktsplanering behöver hänsyn tas till eventuella framtida markanspråk som 

hamnen kan behöva i samband med förändrad gods- eller persontrafik. Det är också 

viktigt att infrastrukturhållare för anslutande infrastruktur är väl insatt i förändrade 

trafikflöden till följd av hamnens utveckling. Detta gäller såväl för gods- som för 

persontransporter. 

 

 



Plan- och bygglagen förändrades under 2011 genom bland annat tillkomsten av krav på 

att beakta elektronisk kommunikation i samhällsplaneringen. I 2 kap. 5 § p3 PBL anges 

att vid planläggning ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet 

med hänsyn till bl.a. möjligheterna att ordna elektronisk kommunikation. 

I begreppet elektronisk kommunikation innefattas alla typer av elektroniska 

kommunikationsnät som telenätet, internet och kabel-TV-nätet. En väl fungerande och 

utbyggd kommunikation ger goda förutsättningar för bland annat näringslivsutveckling, 

sysselsättning, forskning och innovationer, vård och omsorg, miljö och klimat, utbildning 

och kompetensförsörjning samt social delaktighet. Av denna anledning behöver den 

fysiska planeringen beakta kommunikationen och redovisa ställningstaganden kring 

exempelvis effektiv användning av befintliga system, behov av nya system och om det 

finns risk för skadlig störning på befintliga kommunikationsnät.  

Boverket har på regeringens uppdrag tagit fram en vägledning för hur infrastruktur för 

elektronisk kommunikation kan tillgodoses vid planering och prövning av bygglov enligt 

plan- och bygglagstiftningen. Vägledningen vänder sig i första hand till kommuner och 

länsstyrelser samt operatörer, nätägare och företrädare för branschen. Boverket skriver 

här att tillgång till och planering för elektronisk kommunikation är en så viktig fråga att 

den självklart bör hanteras av kommunerna på liknande sätt som vägar, el och vatten i 

översikts- och detaljplanering. 

Utveckling av infrastruktur och bostadsbyggande är beroende av material i form av 

krossat berg, grus och sand, s.k. ballastmaterial. Samtidigt får enligt miljöbalkens 9 kap. 6 

§ en täkt för naturgrus inte komma till stånd om det med hänsyn till det avsedda 

användningsområdet är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt att använda annat 

material, naturgrusförekomsten är betydelsefull för nuvarande eller framtida 

dricksvattenförsörjning och täkten kan medföra en försämrad vattenförsörjning eller 

naturgrusförekomsten utgör en värdefull natur- och kulturmiljö. Samhällets 

materialförsörjning ska alltså kunna ske på ett ändamålsenligt och resurseffektivt sätt med 

så små negativa miljöeffekter av uttaget material som möjligt.  

Av översiktsplanen bör det därför framgå hur kommunen ställer sig till brytning av berg, 

grus och sand. Det krävs även en koppling till utveckling inom områden som idag är 

utpekade som riksintressen för värdefulla ämnen och material enligt miljöbalkens 3 kap. 

7 §.  

 

 

 

https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2010/elektroniska-kommunikationer-i-planeringen.pdf


Samhällets krisberedskap kan beskrivas som förmågan att förebygga, motstå och hantera 

krissituationer. Syftet med svensk krisberedskap är att värna befolkningens liv och hälsa, 

samhällets funktionalitet och förmågan att upprätthålla våra grundläggande värden som 

demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter. Krisberedskapen bygger på att 

samhällets normala, dagliga verksamhet förebygger och hanterar olyckor och mindre 

omfattande störningar. Vid allvarliga händelser eller kriser i samhället kan resurserna 

förstärkas. Krisberedskapen är alltså den förmåga som skapas i många aktörers dagliga 

verksamhet och inte en utpekad organisation eller en aktör. 

Kommunen har ansvar för att bedriva sin verksamhet både i vardag, kris samt under höjd 

beredskap. De har också det geografiska områdesansvaret på lokal nivå. Det innebär att 

de ska verka för att samverkan och samordning kommer till stånd med aktörer inom 

kommunen och samordna information till allmänheten. Kommunerna äger och driver 

även egen samhällsviktig verksamhet. 

Kommunens uppgifter finns i lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder 

inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH). De finns även 

preciserat i överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar 2018-2020 

mellan MSB och SKL. 

Riksdagen har i den försvarspolitiska inriktningen för perioden 2016–2020 beslutat att en 

sammanhängande planering för totalförsvaret ska återupptas. Beslutet medför att 

totalförsvarsplaneringen ska beaktas i all samhällsplanering. Vidare har regeringen i 

planeringsanvisningar för det civila försvaret specificerat de myndigheter vilka har ett 

särskilt ansvar inför och vid höjd beredskap, enligt förordning 2015:1052, och att dessa 

ska återuppta planeringen för sin beredskap inom ramen för det civila försvaret. Även 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) radiokommunikationssystem 

Rakel, för skydd och säkerhet, behöver uppmärksammas i den översiktliga planeringen.  

I försvarsberedningens rapport Motståndskraft (Ds 2017:66) ska bland annat Gotland 

särskilt beaktas inom totalförsvarsplaneringen gällande både militärt såväl som civilt 

försvar. Därtill har regeringen beslutat att ge ett särskilt uppdrag (Fö2017/01726/MFI) till 

Länsstyrelsen i Gotlands län samt Försvarsmakten att utveckla totalförsvaret inom länets 

geografiska område. För Region Gotland bör de kommunala samt landstingspecifika 

områdena särskilt beaktas.  

 

 

 

 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2006544-om-kommuners-och-landstings_sfs-2006-544
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2006544-om-kommuners-och-landstings_sfs-2006-544
https://www.msb.se/Upload/Forebyggande/Krisberedskap/Anslag_2_%204_Krisberedskap/Kommun/2018-06-19%20%C3%96verenskommelse%20om%20kommunernas%20arbete%20med%20civilt%20f%C3%B6rsvar.pdf
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20151052-om-krisberedskap-och_sfs-2015-1052
https://www.regeringen.se/4b02db/globalassets/regeringen/dokument/forsvarsdepartementet/forsvarsberedningen/ds-2017-66-motstandskraft-inriktningen-av-totalforsvaret-och-utformningen-av-det-civila-forsvaret-2021-20252.pdf


I plan- och bygglagen står att planläggning ska främja en från social synpunkt god 

livsmiljö som är tillgänglig och användbar för alla samhällsgrupper (2 kap. 3 § 2p). För 

att uppnå en socialt hållbar utveckling, vilket är en förutsättning för en hållbar utveckling, 

krävs att kommunen arbetar med de långsiktiga sociala aspekterna i sin översiktsplan. Det 

handlar om att bygga ett samhälle där allas grundläggande rättigheter respekteras och 

inga grupper diskrimineras. Miljöer ska vara användbara för alla människor, oavsett kön, 

ålder, religion, etnicitet, sexuell läggning, könsidentitet/könsuttryck eller 

funktionsnedsättning. 

För att få med sig den sociala aspekten av hållbar utveckling in i översiktsplaneringen 

behövs kunskap om hur det ser ut i samhället. Könsuppdelad statistik är ett viktigt 

planeringsunderlag men också breda medborgardialoger där en bred samrådsprocess är av 

betydelse för att skapa delaktighet men framför allt för att få in den kunskap som behövs i 

planarbetet. 

Inför arbetet med översiktsplanen kan kommunen göra en kartläggning och analys av 

kvinnor och män, pojkar och flickors behov och förutsättningar i kommunen. Det kan 

exempelvis handla om hur kvinnor respektive män använder kollektiva färdmedel eller 

hur kvinnor respektive män upplever trygghet. På samma sätt behövs en 

konsekvensanalys med barn i fokus eftersom barns behov av den fysiska miljön är 

annorlunda än vuxnas. Det kan handla om säkra platser där pojkar och flickor spontant 

kan leka och umgås men också om inbjudande platser som passar ungdomar. Äldres och 

funktionsnedsattas behov av tillgängliga miljöer bör också uppmärksammas särskilt. 

En tillgänglig och användbar livsmiljö i den översiktliga planeringen handlar om att 

tillgängliggöra olika funktioner i den fysiska miljön oavsett rörelse- och 

orienteringsförmåga. Det gäller exempelvis kultur- och fritidsaktiviteter, kollektivtrafik, 

offentliga byggnader och mötesplatser. Att skapa ett bostadsutbud utan segregation som 

tillgodoser allas bostadsbehov är också en central fråga i sammanhanget. En översiktsplan 

som innehåller strategier för att göra den fysiska miljön anpassad för olika former av 

funktionsnedsättningar skapar förutsättningar för ett mer tillgängligt och inkluderande 

samhälle.  

Fysisk planering har stor inverkan på ett flertal av de mänskliga rättigheternas 

efterlevnad. Bland de rättigheter som aktualiseras finns rätten till en lämplig bostad, 

rätten till bästa möjliga fysiska och psykiska hälsa och rätten att vara delaktig i frågor och 

beslut som berör ens liv. Dessa rättigheter ska uppfyllas icke-diskriminerande och med 

målet att ge jämlika rättigheter och möjligheter mellan personer oavsett kön, etnicitet, 

ålder, trosuppfattning, funktionsuppsättning, socioekonomisk bakgrund, könsidentitet, 

sexuell läggning etcetera. I all verksamhet är det viktigt att lägga ett särskilt fokus på att 

de mest utsatta gruppernas rättigheter garanteras. Det ska finnas ett starkt rättskydd mot 

trakasserier och olaga vräkningar, särskilt om barn berörs. Vid utbredd eller akut 

bostadsbrist ska det offentliga möjliggöra uppförandet av nya överkomliga bostäder som 

kommer de bostadslösa och andra missgynnade grupper till del. Hemlöshet ska motverkas 

som en fråga av allra högsta prioritet. 



Att skapa rörelsefrihet handlar om att bryta både fysiska och mentala barriärer i samhället 

så att alla kan ta del i gemenskaper och ha tillgänglighet till olika samhällsfunktioner. Att 

stimulera till ökad fysisk aktivitet genom att tillrättalägga för fotgängare och cyklister i 

vardagen har stor betydelse för människors hälsa. Planering av infrastruktur, 

funktionsblandning och bebyggelsestruktur påverkar i hög grad möjligheten att skapa 

rörelsefrihet för kvinnor och män samt flickor och pojkar oavsett ålder, 

funktionsnedsättning eller ekonomisk status. 

Att låta kvinnor och män samt flickor och pojkar vara delaktiga i de förändringsprocesser 

som sker i samhället är ytterst viktigt för att de ska känna sig inkluderade och känna 

ägarskap till sin närmiljö. Det ger insyn, förståelse, kunskap och ökad tillit för 

demokratin. Samrådet i planprocessen är lagstadgad, men det krävs ofta mer än så för att 

kunna nå ut till fler människor. Metoderna som används behöver utvecklas och anpassas 

till olika målgrupper och till graden av involvering och delaktighet som önskas uppnås. 

PBL anger att kommunal planering ska främja jämlikhet och goda levnadsförhållanden, 

både för människor i dagens samhälle och för kommande generationer. En förutsättning 

är att jämställdhet integreras i översiktsplaneringen. Den fysiska planeringen behöver 

uppmärksamma att kvinnor och män, flickor och pojkar generellt har olika livs- och 

förflyttningsmönster och att kön har betydelse för hur människor använder sin tid. I den 

översiktliga planeringen kan jämställdhet kopplas till exempelvis infrastruktur- och 

trygghetsfrågor i det offentliga rummet. 

Länsstyrelsen i Skåne har tagit fram en vägledning för jämställd fysisk planering. 

Vägledningen stämmer överens med gällande lagstiftning, politiska mål, forskning och 

statistik och ska fungera som inspiration och stöd för alla som arbetar med fysisk 

planering. Sedan vägledningen togs fram har ytterligare två jämställdhetspolitiska mål 

tillkommit, dessa saknas därför i vägledningen.  

Olika miljöer kan genom sin utformning bidra till känslor av otrygghet, vilket kan 

begränsa människors tillgång till det offentliga rummet. Upplevelsen av trygghet är därför 

en angelägen fråga i den fysiska planeringen. Exempelvis kan bostadsområden eller 

parker utformas så att risken för brott minimeras genom placering av belysning, planering 

av gångstråk eller andra åtgärder som bidrar till att öka tryggheten och minska risken för 

att brott begås. 

Fysisk planering påverkar i högsta grad barn och deras liv. Därmed är det viktigt att se 

och belysa barnperspektivet i den konsekvensbeskrivning som tas fram till 

översiktsplanen och att barnperspektivet genomsyrar arbetet med översiktsplanen. 

Boverket har meddelat allmänna råd, BFS 2015:1, för utemiljöer vid förskolor, fritidshem 

och skolor och liknande verksamheter. Boverket har även tagit fram vägledningen ”Gör 

plats för barn och unga!”.  

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.691fcf616219e10e93aa509/1526067927741/vagledning_jamstalldhet_fysisk_planering-2016.pdf
https://www.boverket.se/sv/lag--ratt/forfattningssamling/gallande/fri---bfs-20151/
https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2015/gor-plats-for-barn-och-unga.pdf
https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2015/gor-plats-for-barn-och-unga.pdf


Integration kan främjas och segregation kan motverkas med hjälp av den fysiska 

planeringen. Kommunen kan exempelvis erbjuda bostäder av olika upplåtelseformer i ett 

och samma bostadsområde samt undvika att bygga fysiska barriärer som försvårar rörelse 

mellan exempelvis bostadsområden. Offentliga mötesplatser, utemiljöer, trygghet i den 

offentliga miljön och fungerande kommunikationer är ytterligare faktorer som kan bidra 

till ökad integration.  

För att skapa socialt hållbara samhällen är det viktigt att fysiska strukturer skapar rum 

som främjar olika typer av samspel och möten. Genom att erbjuda möjligheter för att 

träffa och se andra människor skapas förutsättningar för ett mer öppet och tolerant 

samhällsklimat där känslan av delaktighet stärks och människors utanförskap minskas. 

Samhällsplanering kan utgöra en motor i arbetet för jämlikhet och påverka mer än den 

fysiska miljön. En socialt medveten samhällsplanering är därmed avgörande för god och 

jämlik folkhälsa, liksom för en hållbar samhällsutveckling i ett bredare perspektiv. 

Den fysiska planeringen bör bidra till att skapa förutsättningar för rörelse i vardagen. 

Detta förutsätter bland annat god lokalisering av både bostäder och målpunkter, samt 

möjligheter till aktiv transport, lek, friluftsliv, motion och rekreation. Planeringsprocessen 

ger också goda möjligheter att involvera medborgarna, hämta in lokala erfarenheter och 

kunskap som rör medborgarnas behov och önskemål om miljöer som stimulerar till fysisk 

aktivitet. 

PBL reglerar inte hur långt det ska vara till grönområden eller idrottsplatser, storleken på 

lekytor eller skolgårdar med mera, vilket i praktiken har stor betydelse för hur eller hur 

mycket vi rör på oss, men kommunen kan ta fram sådana riktlinjer utifrån lokala 

förutsättningar till exempel genom ställningstagande i översiktsplanen. 

Under 2011–2012 hade Boverket regeringens uppdrag att samordna och utveckla arbetet 

med samhällsplanering som stimulerar till fysisk aktivitet i vardagen. Uppdraget 

slutrapporterades under 2012 genom rapporten ”Samhällsplanering som stimulerar till 

fysisk aktivitet”. Boverket fortsatte efter regeringsuppdraget att arbeta med området och 

gav under 2013 ut vägledningen ”Planera för rörelse!”. Vägledningen syftar till att ge en 

ökad kunskap om hur viktig fysisk aktivitet är för hälsa och välbefinnande och hur den 

byggda miljöns utformning kan stödja ett fysiskt aktivt vardagsliv.  

Även Folkhälsomyndigheten har tagit fram underlag för arbetet med den fysiska 

planeringen. I inspirationsskriften ”Främja goda levnadsvanor genom åtgärder i 

livsmiljön” (2013) presenteras ett förslag på en planeringsmodell samt indikatorer, som 

syftar till att underlätta det lokala planeringsarbetet. 

 

 

https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2013/samhallsplanering-som-stimulerar-till-fysisk-aktivitet.pdf
https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2013/samhallsplanering-som-stimulerar-till-fysisk-aktivitet.pdf
https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2013/planera-for-rorelse.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/fef2abd3a35e43eb9e367540fc125c55/framja-goda-levnadsvanor-atgarder-livsmiljon.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/fef2abd3a35e43eb9e367540fc125c55/framja-goda-levnadsvanor-atgarder-livsmiljon.pdf


Bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet som ett allmänt intresse införde i 

lagstiftningen 2014 (2 kap. 3 § pkt 5 PBL). Syftet var att tydliggöra kopplingen mellan 

planläggning i PBL och möjligheterna att tillgodose det kommunala 

bostadsförsörjningsbehovet då bra bostäder och goda boendemiljöer är grundläggande 

faktorer som har betydelse för såväl tillväxten som välfärden i både kommuner och 

regioner. 

Det är varje kommuns ansvar att planera för en bostadsförsörjning som syftar till att 

skapa förutsättningar för att alla i kommunen ska kunna leva i goda bostäder samt främja 

att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. Av 

översiktsplanen ska framgå kommunens viljeinriktning i arbetet med 

bostadsförsörjningsfrågor, planberedskapen för såväl nybyggnation som förvaltning av 

befintligt bostadsbestånd samt planeringsförutsättningar såsom kollektivtrafikstråk och 

förutsättningar i form av teknisk infrastruktur som kommunalt VA, 

fiberbredbandsutbyggnad, väganslutningar och tillgång till samhällsservice. 

En lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383) började gälla från och 

med den 1 januari 2014. Lagen fastställer att varje kommun ska planera för 

bostadsförsörjningen genom att ta fram riktlinjer. Dessa riktlinjer ska vara vägledande vid 

tillämpningen av PBL 2 kap. 3 § p 5. Det kan i den översiktliga planeringen dels handla 

om att använda och utveckla det befintliga beståndet av bostäder på ett resurseffektivt sätt 

och dels om att bygga nytt genom att förtäta befintlig bebyggelse med nya bostäder eller 

lokalisera nya områden. Detta innebär att kommunerna bör ha en långsiktig 

planberedskap. 

Kommunens uppdrag handlar även om insatser för att skapa balans mellan behov och 

efterfrågan, att grupper inte utestängs från bostadsmarknaden. Grupper som kräver 

särskild uppmärksamhet vid bostadsplanering är ungdomar och studenter, hemlösa, äldre, 

funktionsnedsatta, våldsutsatta kvinnor och barn och nyanlända. Kommunerna behöver 

därför utforma mer riktade insatser och olika former av individuellt stöd för att motverka 

hemlöshet och vräkningar. 

Enligt lagen om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning (2016:38) är 

alla kommuner skyldiga att ta emot nyanlända för bosättning. Kommunerna måste därför 

beakta mottagandet av nyanlända i sin planering för bostadsförsörjningen. Syftet med 

lagen är att personer som är nyanlända snabbare ska tas emot för bosättning i en kommun 

och påbörja sin etablering på arbetsmarknaden och i samhällslivet. Intentionen är att 

nyanlända som omfattas av anvisningar i så stor utsträckning som möjligt bör erbjudas 

permanenta bostäder.  

 

 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20001383-om-kommunernas_sfs-2000-1383
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-201638-om-mottagande-av-vissa-nyanlanda_sfs-2016-38


Boverket gör varje år en uppföljning av läget på bostadsmarknaden genom en enkät till 

kommunerna, Bostadsmarknadsenkäten eller BME.  

Länsstyrelsen ansvarar för att sammanställa kommunernas svar och gör även en analys av 

det aktuella läget på bostadsmarknaden. Länsstyrelsens bostadsmarknadsanalys syftar till 

att spegla utvecklingen ur ett regionalt perspektiv. De årliga rapporterna finns tillgängliga 

via Länsstyrelsens och Boverkets hemsidor och utgör ett underlag för kommunernas 

planering. Den regionala bostadsmarknadsanalysen utgår från kommunernas svar på 

bostadsmarknadsenkäten samt statistik från bland annat Statistiska centralbyrån. 

Bostad är en förutsättning för fungerande vardag och för ett gott liv samt en mänsklig 

rättighet att ha en bostad. Tryggheten i att ha en bostad är särskilt viktig för barn och 

unga. Samtidigt är det behov som ska tillgodoses på en marknad, bostadsmarknaden. 

Under en tjugoårsperiod har bostadsbyggandet legat på låg nivå vilket har lett till ökande 

obalans mellan utbud och efterfrågan. Bristen på bostäder gör att allt fler har svårt att 

komma in på bostadsmarknaden. Kommunen har en viktig uppgift i att ta reda på vilka 

bostadsbehov som finns i kommunen och planera för hur de ska tillgodoses. 

Länsstyrelserna har sedan 2012 haft flera uppdrag från regeringen att verka för att 

underlätta resurssvaga gruppers inträde på bostadsmarknaden och att förebygga 

hemlöshet och vräkningar. Regeringen gav den 12 januari 2012 samtliga länsstyrelser ett 

treårigt uppdrag, Hemlöshetsuppdraget. Länsstyrelserna fick i uppgift att ge kommunerna 

stöd och råd i planeringen med att motverka hemlöshet. I beskrivningen av uppdraget 

lyftes vräkningar av barnfamiljer särskilt fram. Uppdraget redovisades i en 

länsstyrelsegemensam rapport till regeringen i januari 2015. Även om uppdraget enbart 

var treårigt var länsstyrelsernas utgångspunkt för arbetet att det skulle leda fram till att 

länsstyrelserna fick förmåga att långsiktigt följa, analysera och stödja kommunernas 

arbete med att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. 

Slutrapporten ”Hemlöshet – en fråga om bostäder” utformades därför i avsikt att kunna 

tjäna som kunskapsunderlag för det fortsatta arbetet.  

Samtliga länsstyrelser fick 2015 i uppdrag från regeringen att stödja kommunerna i 

arbetet med att underlätta inträdet på bostadsmarknaden för resurssvaga kvinnor och män 

och för personer som i övrigt har svårt att varaktigt etablera sig på bostadsmarknaden. 

Länsstyrelserna skulle också stödja kommunerna i arbetet med att motverka hemlöshet 

och att förebygga avhysningar. Ett särskilt fokus låg på familjer med barn. 

Länsstyrelserna skulle särskilt föra fram behovet av att kommunerna i direktiven till sina 

bostadsföretag betonar deras allmännyttiga och sociala roll. Länsstyrelsens uppdrag 

slutredovisades genom rapporten ”Bostad åt alla”.  

Under 2018 slutrapporterade Länsstyrelserna ett flertal uppdrag som länsstyrelserna 

gemensamt och var och en arbetat med på uppdrag av regeringen alltsedan 

regeringsuppdraget från 2012. Länsstyrelsernas övergripande resultat och slutsatser kring 

bostadsförsörjningsfrågorna kopplat till de som av olika skäl har det svårt på 

bostadsmarknaden redovisades i rapporten ”Bostadsförsörjning mer än 

bostadsbyggande”.  

https://www.lansstyrelsen.se/gotland/stat-och-kommun/samhallsbyggnad/boende/bostadsforsorjning.html
https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/bostadsplanering/regionala-bostadsmarknadsanalyser/
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.6b32b8ec162bd970d6b21d64/1526067991447/Heml%C3%B6shet-%20en%20fr%C3%A5ga%20om%20bost%C3%A4der.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.710ed317161746d80521be74/1526068057559/2016%20Bostad%20%C3%A5t%20alla.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.6ae610001636c9c68e5356ea/1529494491876/Bostadsf%C3%B6rs%C3%B6rjning%20mer%20%C3%A4n%20bostadsbyggande.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.6ae610001636c9c68e5356ea/1529494491876/Bostadsf%C3%B6rs%C3%B6rjning%20mer%20%C3%A4n%20bostadsbyggande.pdf


Graden av hållbarhet i den bebyggda miljön beror till stor del på hur olika funktioner i 

bebyggelsestrukturen relateras till varandra och att det som byggs har en långsiktig och 

hållbar utformning. Den sammanvävda strukturen av bebyggelse, grönområden och 

kommunikationsleder ska enligt 2 kap. 3 § PBL vara ändamålsenlig. Ändamålsenlig 

struktur i översiktsplanen kan bland annat handla om hur bostäder, arbetsplatser, service 

och allmänna platser lokaliseras i förhållande till varandra, hur tät och sammanhållen 

bebyggelsen är samt vilken ortsstruktur regionen har. Eftersom struktur till stor del består 

av relationer och samband är infrastrukturen central i sammanhanget. En ändamålsenlig 

struktur ger till exempel förutsättningar för att bebyggelse och anläggningar lokaliseras så 

att transportbehov minimeras. Det kan även innebära att den tekniska infrastrukturen 

anpassas till och utvecklas på ett sätt som tar hänsyn till miljökraven och naturens 

kretslopp. Lokalisering och utformning av tätorternas grönområden med gröna stråk som 

knyter ihop bebyggelsen är också angeläget att planera för. 

En estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden och 

kommunikationsleder handlar om att ta hänsyn till landskapets och bebyggelsens karaktär 

och ta ställning till hur exempelvis ny bebyggelse ska förhålla sig till dessa. I den 

översiktliga planeringen kan det till exempel vara fråga om skala, rumsbildning och hur 

ny bebyggelse samspelar med omgivningen. I översiktsplanen bör kommunen formulera 

övergripande mål för hur kravet på en estetiskt tilltalande bebyggelsemiljö ska tillgodoses 

vid genomförandet av planen. Planeringsunderlag som är bra att ta fram kan vara program 

som beskriver olika områdens karaktärsdrag och bebyggelsemönster med mera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bestämmelsen i PBL 2 kap. 3 § p 4 infördes för att markera betydelsen av den 

ekonomiska dimensionen av hållbarhet vid planläggning. Mer konkret innebär detta att 

kommunen vid planläggning ska ta hänsyn till grundläggande förutsättningar för 

etablering och utveckling av näringslivet och kommersiell service, för byggande av 

behövlig infrastruktur, för teknisk försörjning samt för bostadsbyggande. Den 

översiktliga planeringen kan främja en god ekonomisk tillväxt genom att reservera mark 

för verksamhetsområden och näringslivsutveckling som bidrar till ökad sysselsättning 

och utbyte av varor och tjänster i samhället. Det kan tillexempel handla om att långsiktigt 

planera för mark och strukturer som tillgodoser olika verksamheters behov. 

En fungerande konkurrens är en av de viktigaste faktorerna för att nya aktörer ska kunna 

etablera sig på marknaden. Goda konkurrensförhållanden, inte minst inom handeln, leder 

till ett större och mer varierat utbud samt lägre priser. Att erbjuda olika typer av lokaler 

och markområden för olika typer av verksamheter och företag skapar en grund för ett 

ökat utbud som i sin tur kan leda till en effektivare konkurrens. En hållbar ekonomisk 

tillväxt kan gynnas av en tätare och mer funktionsblandad struktur där olika verksamheter 

stöttar varandra i en gynnsam konkurrens. 

Det är viktigt att ha en kontinuerlig dialog med näringslivet i planeringen för att skapa 

rätt förutsättningar för den näringslivsutveckling som kommunen eftersträvar. Att planera 

och bygga bostäder som möjliggör omflyttning i befintligt bostadsbestånd och inflyttning 

av ny arbetskraft kan också bidra till en ökad rörlighet på arbetsmarknaden som både 

gynnar en ekonomisk tillväxt och en effektivare konkurrens. 

Regional utvecklingsplanering är ett verktyg i det regionala tillväxtarbetet. Syftet är att 

skapa en samlad bild över regionens tillgångar och hur dessa bör utvecklas. I 

förordningen (2017:583) om regionalt tillväxtarbete tydliggörs ansvaret för aktörer med 

regionalt utvecklingsansvar och statliga myndigheter i det regionala tillväxtarbetet. I 

förordningen finns bland annat bestämmelser om att utarbeta och fastställa en strategi för 

länets utveckling - Regional Utvecklingsstrategi, RUS - som regionerna ska ta fram och 

samordna insatser för att genomföra. 

Det regionala utvecklingsprogrammet är huvudinstrumentet för att samla och leda 

kommunen i riktning mot en önskvärd utveckling och gemensamma mål. Programmet 

anger inriktning och prioriteringar för kommunens utveckling och baseras på en analys av 

de särskilda utvecklingsförutsättningarna och den utvecklingspotential som finns inom 

kommunen. 

 

 

 

https://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2017583-om-regionalt-tillvaxtarbete_sfs-2017-583


I ett tidigt skede bör olika intressen kring service och utveckling av besöksnäringen 

identifieras. Service och besöksnäring på Gotland behöver förutsättningar för att 

utvecklas och främja både vardagslivet för medborgarna och för länets besökare. Det 

handlar om allt från dagligvaruhandel och fritidsaktiviteter till vandring i orörd natur, 

fågelskådning, uteliv och evenemang. Fysisk planering som tar tillvara och balanserar de 

olika intressena är därför avgörande för en hållbar utveckling av samhället.  

Med fördel kan kommunen i översiktsplanen ta fram en karta som illustrerar närheten till 

olika serviceverksamheter för sina kommuninvånare, sett utifrån om de är bilburna, åker 

kollektivt eller tar cykeln. Kommunen får då en bättre översikt och kan planera mer 

strategiskt för att bibehålla eller eventuellt utöka servicen. 

Kommunen kan i översiktsplanen även ta fram en karta som illustrerar särskilda 

värdeområden för turism- och besöksnäringen. Kommunen får då en bättre översikt och 

kan planera mer strategiskt för att bibehålla eller eventuellt utöka värdeområdena. 

Inventeringen av friluftsområden (se sid. 48) bör kunna användas som en del i detta 

arbete eftersom många av friluftsområdena också är attraktiva besöksområden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Av översiktsplanen ska det framgå hur kommunen i den fysiska planeringen avser ta 

hänsyn till och samordna översiktsplanen med relevanta nationella och regionala mål, 

planer och program av betydelse för en hållbar utveckling inom kommunen (3 kap. 5 § 

PBL). I följande avsnitt redovisas och exemplifieras viktiga mål och strategier att ta 

hänsyn till i detta arbete. Tillsammans visar de på de sociala, ekonomiska, kulturella och 

miljömässiga hållbarhetsaspekternas stora bredd. Beroende på översiktsplanens inriktning 

och målsättning är det upp till kommunen att välja ut vilka mål som behöver tas upp mer 

ingående. 

Boverket fick i sitt regleringsbrev för 2011 ett uppdrag att ta fram en Vision för Sverige 

2025 och att sammanställa vilka nationella mål, planer och program, som bör beaktas i 

kommunernas, länsstyrelsernas och regionernas samhällsplanering. 

I november 2011 redovisade Boverket den första delrapporten som är en sammanställning 

av de nationella mål, planer och program som bör beaktas i samhällsplaneringen. 

Sammanställningen inleds med övergripande mål och strategier för hållbart 

samhällsbyggande och planering, men är sedan indelad i fem teman: demografi, 

bebyggelse, ekonomi, natur och miljö samt infrastruktur. Indelningen baseras på EG-

direktivet Inspire och är vald för att visa målens koppling till olika strukturer och göra det 

lättare att beakta de nationella målen etc. i den fysiska samhällsplaneringen. 

År 2012 lanserade Boverket den andra delen av regeringsuppdraget, ”Vision för Sverige 

2025”. I visionen visas de stora megatrenderna: Ett ändrat klimat, En globaliserad värld, 

En urbaniserad värld och En digitaliserad värld. Vidare visar Boverket tolv visioner 

(Sverigebilder) för framtidens fysiska samhällsplanering. Bilderna visar på den 

riktningsändring som krävs för att vi ska nå ett hållbart samhälle år 2050 och som kan 

vara inspiration för den kommunala översiktsplaneringen. 

Genom Agenda 2030 har världens länder åtagit sig att från och med den 1 januari 2016 

till år 2030 utrota fattigdomen och hungern överallt; att bekämpa ojämlikheter inom och 

mellan länder; att bygga fredliga, rättvisa och inkluderande samhällen; att skydda de 

mänskliga rättigheterna och främja jämställdhet och kvinnor och flickors egenmakt; att 

säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. 

Världens länder har beslutat att skapa förutsättningar för en inkluderande och hållbar 

ekonomisk tillväxt och anständigt arbete för alla med hänsyn till olika nivåer av nationell 

utveckling och kapacitet. 

I den politiska deklarationen fastslås avsikten och visionen med agendan. Deklarationen 

präglas av en hög ambitionsnivå och en tydlig vision vad gäller strävan att möta de 

http://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2011/sammanstallning-mal-planer.pdf
http://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/sa-planeras-sverige/sverige-2025/vision-for-sverige-2025/
http://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/sa-planeras-sverige/sverige-2025/vision-for-sverige-2025/


globala utmaningarna, såsom att utrota den globala fattigdomen och främja en hållbar 

framtid. Den tydliggör att hållbar utveckling är avgörande för vår gemensamma framtid 

och att alla tre dimensionerna av hållbar utveckling, den ekonomiska, den miljömässiga 

och den sociala, måste samverka. Den bekräftar den allmänna förklaringen av de 

mänskliga rättigheterna och dess efterföljande konventioner som en utgångspunkt för den 

nya agendan, samt de mänskliga rättigheterna som allmängiltiga, är beroende av varandra 

och odelbara. 

Agenda 2030 har fastställt 17 globala mål och 169 delmål för hållbar utveckling. Målen 

är universella, integrerade och odelbara med hänsyn till olika nationella omständigheter, 

kapaciteter och utvecklingsnivå samt med respekt för nationell politik och prioriteringar. 

Synergierna och den integrerade karaktären på de globala målen är av avgörande 

betydelse för att säkerställa att syftet med Agenda 2030 för hållbar utveckling 

förverkligas.  

Regeringens ambition är att Sverige ska vara ledande i genomförandet av Agenda 2030. 

Sverige ska transformeras till världens första fossilfria välfärdsland. Sverige ska vara en 

internationell förebild när det gäller ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet, med 

en samstämmig politik som tar hänsyn till fattiga människors perspektiv och mänskliga 

rättigheter. För att Sverige även fortsättningsvis ska kunna visa vägen mot en hållbar 

utveckling måste hela samhället vara delaktigt.  

Utmaningarna i hållbarhetsarbetet är till stor del globala, men lösningarna måste till stor 

del skapas lokalt. Kommunerna har pekats ut som en nyckel i Sveriges genomförande av 

Agenda 2030 genom sina uppdrag och sin självstyrelse. Erfarenheter från Agenda 21 

pekar också på vikten av att involvera den lokala nivån. Det är ofta i kommunerna som 

globala åtaganden, internationell rätt och nationella strategier ska omsättas i praktisk 

handling. 

 

 

 

 

 



Det svenska miljömålssystemet innehåller sexton miljökvalitetsmål och tjugoåtta 

etappmål som är antagna av Sveriges Riksdag. Dessa mål ska ligga till grund för den 

svenska miljöpolitiken och genomsyra bl.a. den fysiska planeringen, som ofta pekas ut 

som en nyckelfråga för att nå målen. Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den 

svenska miljön som miljöarbetet ska leda till. Målen ska nås inom en generation, d.v.s. 

till år 2020.  

För att underlätta möjligheterna att nå miljökvalitetsmålen har regeringen antagit totalt 28 

etappmål inom miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan samt områdena avfall, 

biologisk mångfald, farliga ämnen och luftföroreningar. Etappmålen anger steg på vägen 

till miljökvalitetsmålen. Av de 28 etappmålen som regeringen antagit är 18 fortfarande 

aktuella. För de andra 10 är målåren redan passerade. 

Miljökvalitetsmålen har flera gemensamma målsättningar med miljöbalken och PBL. I 

översiktsplaner är det därför viktigt att miljökvalitetsmålen beskrivs som 

planeringsförutsättningar och att det finns en beskrivning och utförlig analys av om 

planen främjar eller motverkar miljökvalitetsmålen. 

Läs mer om miljömålssystemet och miljömålen på webbplatsen för svenskt miljöarbete, 

sverigesmiljomal.se.  
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Det mest relevanta miljömålet för den kommunala översiktsplaneringen är 

miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Målet syftar till att uppnå en hållbar utveckling i 

den byggda miljön där de ekologiska, sociala och ekonomiska aspekterna vägs in. För 

miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö har regeringen fastställt tio preciseringar som 

beskriver vilken utveckling som behövs inom områden som transporter, 

bebyggelseutveckling, tätortsnära grönområden, buller och inomhusmiljö för att målet 

ska kunna nås till år 2020. 
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Det övergripande målet för svensk naturpolitik är att naturlandskapet, naturresurserna och 

den biologiska mångfalden ska både bevaras och användas hållbart för människans 

behov. Målet har en tydlig koppling mot Sveriges miljömål och de globala målen för 

hållbar utveckling, Agenda 2030.  

I oktober 2010 enades världens länder om en strategisk plan för att skydda biologisk 

mångfald och ekosystem, Nagoyaplanen. Planen är kopplad till FN-konventionen om 

biologisk mångfald och omfattar 20 mål som ska vara uppnådda till år 2020, i några fall 

ännu snabbare. Sverige är ett av de länder som åtagit sig att leva upp till Nagoya-målen. 

Målen innebär bland annat skydd av 17 procent av land- och vattenområden, skydd av 10 

procent av kust- och havsområden och restaurering av 15 procent av degraderade 

ekosystem. Planen omfattar även mål om att skogs- och jordbruksmark ska förvaltas 

hållbart och så att den biologiska mångfalden bevaras. Dessa mål om områdesskydd samt 

skogs- och jordbruksmark har direkt bäring på den fysiska planeringen. 

Det övergripande målet för svensk friluftslivspolitik är att stödja människors möjligheter 

att vistas i naturen och utöva friluftsliv där allemansrätten är en grund för friluftslivet 

(regeringens proposition Framtidens friluftsliv Prop. 2009/10:238). 

I Regeringens skrivelse Mål för friluftspolitiken (Skr 2012/13:51) anges mål med särskild 

relevans för samhällsplaneringen: 

• Tillgänglig natur för alla 

• Tillgång till natur för friluftsliv 

• Attraktiv tätortsnära natur 

• Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling 

• Skyddade områden som resurs för friluftslivet 

Som stöd för genomförande och uppföljning av friluftslivsmålen finns också 

preciseringar under varje delmål. 
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Regeringen vill synliggöra och inkludera ekosystemtjänsters värde i samhällsplanering 

och näringslivsutveckling. I propositionen En svensk strategi för biologisk mångfald och 

ekosystemtjänster lyfts grön infrastruktur därför fram som en central del. Grön 

infrastruktur ingår också som en betydelsefull del i Miljömålsberedningens förslag för 

långsiktigt hållbar användning av mark och vatten.  

New Urban Agenda är en global överenskommelse på frivillig basis som antagits genom 

FN. Genomförandet bygger på medverkan från aktörer på olika nivåer i 

medlemsländerna. 

Enligt New Urban Agenda åtar sig medlemsländerna bland annat att se till att det finns 

tillgängliga och sammanhängande, mångfunktionella grönområden i städerna. Syftet är 

bland annat att förbättra städernas resiliens mot naturkatastrofer och klimatförändringar, 

inklusive översvämning, torka och värmeböljor, säkra tillgång på mat, främja fysisk och 

psykisk hälsa hos invånarna, förbättra luftkvaliteten och minska buller.  

I New Urban Agenda beskrivs också vikten av kvalitativa gröna offentliga rum som torg, 

gator, gång- och cykelvägar, strandpromenader, parker och trädgårdar. Dessa rum ska 

vara mångfunktionella platser som främjar sociala möten och integration, hälsa och 

välbefinnande, ekonomiskt utbyte och kulturella uttryck. Samtidigt ska de stimulera till 

en dialog mellan en mångfald av människor och kulturer. 
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https://www.miljomal.se/Publikationer-och-bilder/Rapporter/Miljomalsberedningen/
http://habitat3.org/the-new-urban-agenda


Landsbygdspolitiken ska medverka till att främja livskraftiga företag, attraktiva natur- 

och kulturmiljöer och omställningen till ett hållbart samhälle, bland annat genom stöd och 

ersättningar inom ramen för landsbygdsprogrammet och programmet för lokalt ledd 

utveckling. Verksamheten inom landsbygdsområdet består till stor del av åtgärder inom 

Sveriges landsbygdsprogram 2014–2020. Programmets övergripande mål är att främja 

jordbrukets konkurrenskraft, säkerställa hållbar förvaltning av naturresurser och 

klimatåtgärder samt att uppnå en territoriellt balanserad utveckling av ekonomier och 

samhällen på landsbygden. 

Sveriges landsbygder har stora möjligheter att bidra till en hållbar samhällsutveckling. 

Sverige saknar dock en sammanhållen landsbygdspolitik. Under våren 2018 lämnade 

regeringen därför fram propositionen 2017/18:179, En sammanhållen politik för Sveriges 

landsbygder – för ett Sverige som håller ihop förslag till en sammanhållen politik för 

Sveriges landsbygder. I propositionen föreslås det övergripande målet för den 

sammanhållna landsbygdspolitiken vara en livskraftig landsbygd med likvärdiga 

möjligheter till företagande, arbete, boende och välfärd som leder till en långsiktigt 

hållbar utveckling i hela landet. 

Vidare presenteras tre delmål som integrerar de tre dimensionerna av hållbar utveckling 

och som ligger i linje med Agenda 2030. Det tredje av dessa delmål - likvärdiga 

förutsättningar för människor att arbeta, bo och leva i landsbygderna – har särskild 

bärighet på den fysiska planeringen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jordbruksverket.se/download/18.6d934e101637f6eab1cdcf80/1527168267597/Programme_2014SE06RDNP001_4_1_sv.pdf
https://www.regeringen.se/4950ea/contentassets/0ae0beff7ac24e1385d4de30424b7d02/171817900webb.pdf
https://www.regeringen.se/4950ea/contentassets/0ae0beff7ac24e1385d4de30424b7d02/171817900webb.pdf
https://www.regeringen.se/4950ea/contentassets/0ae0beff7ac24e1385d4de30424b7d02/171817900webb.pdf


Regeringen har antagit mål för Sveriges kulturpolitik. Målen är att kulturen ska vara en 

dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund, att alla ska ha 

möjlighet att delta i kulturlivet samt att kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska 

prägla samhällets utveckling.  

För att uppnå de kulturpolitiska målen ska kulturpolitiken främja  

• allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande 

förmågor,   

• kvalitet och konstnärlig förnyelse,  

• ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas,  

• internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan samt  

• särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur. 

För kulturmiljöarbetet gäller att, i enlighet med målen för kulturmiljöarbetet, ska det 

statliga kulturmiljöarbetet främja  

• ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, används och 

utvecklas,  

• människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och möjlighet att förstå och ta ansvar 

för kulturmiljön,  

• ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som gemensam källa till kunskap, 

bildning och upplevelser, och  

• en helhetssyn på förvaltningen av landskapet som innebär att kulturmiljön tas till 

vara i samhällsutvecklingen. 

Europeiska landskapskonventionen är en konvention mellan ett antal europeiska stater. 

Sverige ratificerade konventionen den 12 november 2010. Det betyder att Sverige 

förbundit sig att följa konventionens regler vid all landskapsplanering och landskapsvård. 

Syftet med konventionen är att skapa en gemensam ram för arbetet med de europeiska 

landskap som är utsatta för ett förändringstryck genom samhällsutvecklingen. 

Konventionen lyfter landskapet som grund för människors välbefinnande, hälsa och 

estetiska upplevelser och den gäller samtliga landskap som människor möter i sin vardag.  

Landskapet betyder mycket som uttryck för en mångfald av natur- och kulturarv och för 

att skapa identitet. Konventionen lyfter särskilt fram målet att stärka möjligheterna för 

allmänhetens och lokalsamhällets aktiva demokratiska medverkan i arbetet med skydd, 

förvaltning och planläggning av landskap. Riksantikvarieämbetet har fått regeringens 

uppdrag att i samverkan med andra berörda myndigheter påbörja arbetet med att 

genomföra landskapskonventionen i Sverige. 

Översiktsplanen kan, genom att synliggöra samband och sammanhang i landskapet, bli ett 

viktigt verktyg för att genomföra landskapskonventionen i Sverige. Trafikverket har tagit 

fram flera rapporter och utredningar som visar hur landskapskonventionens principer kan 

tillämpas i infrastrukturplaneringen. 

https://www.raa.se/samhallsutveckling/internationellt-arbete-och-eu-samarbete/europaradet/europeiska-landskapskonventionen/
https://trafikverket.ineko.se/se/landskap-i-l%C3%A5ngsiktig-planering


Länsstyrelsen har regeringsuppdrag att arbeta för att de nationella kulturmiljömålen får 

genomslag i samverkan med lokala och regionala aktörer samt att främja kommunernas 

kulturmiljöarbete. Som stöd i detta arbete har Gotlands län en kulturmiljöstrategi för 

perioden 2016–2018. Kulturmiljöstrategin tar sitt avstamp i Kulturmiljöprofilen för 

Gotlands län. Kulturmiljöprofilen är ett separat dokument som beskriver Gotlands särart 

och identitet utifrån kulturmiljöer och kulturarv.  

Kulturmiljöstrategin är ett övergripande inriktningsdokument för hur Länsstyrelsen på 

Gotland vill ta sig an de kommande årens kulturmiljöarbete för att på så sätt bidra till ett 

hållbart samhälle på Gotland. Strategin är styrande för det statliga kulturmiljöarbetet, men 

ska också vara stödjande för kommunerna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.1dfa69ad1630328ad7c63a34/1526068401049/Kulturmiljostrategi%202016-2018.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.1dfa69ad1630328ad7c63a34/1526068401049/Kulturmiljostrategi%202016-2018.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.1dfa69ad1630328ad7c63a36/1526068401070/Kulturmiljoprofil%202016-2018.pdf


EU:s energipolitik vilar på tre pelare – konkurrenskraft, miljömässig hållbarhet och 

försörjningstrygghet. Den 25 februari 2015 presenterade EU-kommissionen åtgärdspaket 

för att genomföra en så kallad energiunion i Europa. Kommissionen föreslog i sitt 

meddelande en energiunion som består av fem ömsesidigt förstärkande dimensioner – 

försörjningstrygghet, inre marknad, energieffektivitet, minskade klimatutsläpp samt 

forskning, innovation och konkurrenskraft. I november 2016 presenterade EU-

kommissionen lagstiftningspaketet Ren energi för alla i Europa, även kallat vinterpaketet, 

som ska genomföra de energipolitiska målen både i 2030-beslutet och energiunionen.  

Det långsiktiga målet för EU:s klimatpolitik är att minska växthusgasutsläppen med 80-

95 procent till år 2050. På kortare sikt ska EU:s utsläpp av växthusgaser minska med 30 

procent till år 2020 under förutsättning att andra industriländer förbinder sig till 

jämförbara minskningar. Vidare ska EU:s klimat- och energipolitik fram till år 2030 styra 

mot minskade utsläpp av växthusgaser med minst 40 procent, minst 27 procent förnybar 

energi på EU-nivå, samt minst 27 procent ökad energieffektivisering till 2030.  

I december 2015 beslutade världens länder om ett internationellt avtal för att begränsa 

den globala temperaturökningen till väl under två grader Celsius jämfört med 

förindustriell tid, samt sträva efter att begränsa temperaturökningen till 1,5 grad för att 

minska riskerna och effekterna av klimatförändringar. Avtalet har ratificerats av EU och 

godkändes av Sverige i Regeringens proposition 2016/17:16. 

Energipolitiken syftar till att skapa villkor för en effektiv och hållbar energianvändning 

och en kostnadseffektiv svensk energiförsörjning med låg med låg negativ påverkan på 

hälsa, miljö och klimat. Energipolitiken ska också underlätta omställningen till ett 

ekologiskt uthålligt samhälle. Härigenom främjas en god ekonomisk och social 

utveckling i hela Sverige. I Energiöverenskommelsen har fem av riksdagspartierna 

beslutat om 100 procent förnybar elproduktion i Sverige till år 2040 och 

energianvändning ska vara 50 procent effektivare år 2030 jämfört med 2005 (mätt i 

tillförd energi i relation till BNP).  

Regeringen gav 31 maj 2018 Statens energimyndighet i uppdrag att möjliggöra att 

Gotland blir pilot för ett hållbart energisystem. Syftet är att Gotland ska går före i 

omställningen till ett hållbart energisystem, med avseende på energipolitikens tre 

grundpelare: försörjningstrygghet, konkurrenskraft och ekologisk hållbarhet.  

Vindkraften är en viktig energikälla för att uppnå Sveriges mål om förnybar energi. 

Riksdagen har därför antagit en planeringsram till år 2020 om 30 TWh årlig produktion 

av vindel, varav 20 TWh på land och 10 TWh till havs. Planeringsramen markerar 

behovet av förbättrade förutsättningar för planering av en lokalt förankrad, förnybar och 

långsiktigt hållbar elproduktion från vindbruk. En planeringsram ger därmed signaler om 

hur mycket vindkraft som ska kunna hanteras i den kommunala översiktsplaneringen. Det 

finns även ett mål för utbyggnad av förnybar energi inom elcertifikatsystemet. Där är 

målet att öka elproduktionen från förnybara energikällor med 28,4 TWh från 2012 till och 

med 2020.  

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:1bd46c90-bdd4-11e4-bbe1-01aa75ed71a1.0001.03/DOC_1&format=PDF
https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-proposes-new-rules-consumer-centred-clean-energy-transition
https://www.regeringen.se/4a75ca/contentassets/618f83b8918f4f34bb1ae06b62aae8f2/godkannande-av-klimatavtalet-fran-paris-prop.-20161716
https://www.regeringen.se/49cc5b/contentassets/b88f0d28eb0e48e39eb4411de2aabe76/energioverenskommelse-20160610.pdf
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/05/gotland-blir-pilotomrade-for-sveriges-framtida-energisystem/


Miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan utgör sedan år 1999 det övergripande 

målet för Sveriges klimatpolitik. Även miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö anger 

nationella målsättningar för hushållning med energi och naturresurser som är viktigt att 

förhålla sig till i klimat och energiarbetet. 

I juni 2017 beslutade Sveriges riksdag om ett klimatpolitiskt ramverk. Ramverket består 

av nya nationella klimatmål, en klimatlag som reglerar regeringens styrning, uppföljning 

och rapportering av klimatarbetet samt ett oberoende klimatpolitiskt råd. Som ett 

långsiktigt mål har riksdagen beslutat att Sverige senast år 2045 inte ska ha några 

nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären.  

 

• 

• 

• 

• 

• 

https://www.regeringen.se/49fe25/contentassets/480ed767687b4b7ba6c960f9c1d4857f/ett-klimatpolitiskt-ramverk-for-sverige-prop.-201617146
https://www.regeringen.se/4971fa/contentassets/efa01b82b6304de8b469376fb057dda7/en-klimatstrategi-for-sverige-skr.-201718238


Sveriges mål för vatten och vattenförsörjning definieras i EU:s ramdirektiv för vatten 

(2000/60/EG), Vattendirektivet, och innebär att vi ska ha tillräckligt mycket vatten av god 

kvalitet, både idag och imorgon. Vattendirektivet anger vad EU-länderna minst ska klara 

vad gäller vattenkvalitet och tillgång på vatten och infördes i svensk lagstiftning år 2004 

genom 5 kap. miljöbalken, förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på 

vattenmiljön samt i den upphävda förordningen 2007:825 med länsstyrelseinstruktion. 

Samtliga medlemsländer i EU har infört vattendirektivet i sina länders lagstiftning och 

har därmed förbundit sig att genomföra alla delar i direktivet. 

Det övergripande nationella målet för dricksvatten definieras i Dricksvattendirektivet 

98/83/EG och är att allt dricksvatten ska vara hälsosamt och säkert. Målet för dricksvatten 

kopplas även samman med de globala målen för hållbar utveckling, Agenda 2030, samt 

de svenska miljömålen. Genom Agenda 2030 har ambitionsnivån för hur vi mäter 

människors tillgång till rent vatten höjts. De tre krav som nu ställs för att ett hushåll ska 

anses ha tillgång till rent vatten är: 

• Vattnet ska vara tillgängligt vid bostaden.  

• Tillgången ska vara konstant. 

• Vattnet ska hålla tillräckligt god kvalitet enligt uppsatta gränsvärden. 

Målen för, och tillgängligheten till, dricksvatten är även tydligt sammankopplat till 

samhällets krisberedskap riksdagens försvarspolitiska inriktning för perioden 2016–2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=LEGISSUM:l28002b
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2004660-om-forvaltning-av_sfs-2004-660
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2004660-om-forvaltning-av_sfs-2004-660
http://www.notisum.se/rnp/eu/lag/398L0083.htm
http://www.notisum.se/rnp/eu/lag/398L0083.htm
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2015/04/prop.-201415109/


Inriktningen för svensk havspolitik är att havets och kustområdenas resurser ska nyttjas 

hållbart så att ekosystemen bevaras och restaureras samtidigt som havsanknutna näringar 

kan utvecklas, växa och bidra till att stärka Sveriges konkurrenskraft. Havspolitiken ska 

vara integrerad och sektorsövergripande och utgå från en helhetssyn på nyttjande och 

bevarande av resurserna.  

EU:s ramdirektiv för vatten utgör grunden för den svenska vattenförvaltningen. Målet är 

att uppnå god vattenstatus för allt vatten till år 2015 och omfattar såväl inlandsytvatten 

som grundvatten, vatten i övergångszon och kustvatten. 

Inriktningen knyts samman med fyra av Sveriges 16 miljökvalitetsmål: 

• Hav i balans samt levande kust och skärgård  

• Ingen övergödning  

• Levande sjöar och vattendrag  

• Grundvatten av god kvalitet 

I augusti 2015 presenterades regeringens strategi för att främja de maritima näringarna 

”En svensk maritim strategi – för människor, jobb och miljö”. Denna maritima strategi 

omfattar och integrerar politik inom följande områden: närings-, arbetsmarknads-, kultur-, 

miljö-, energi-, transport-, turist-, fiske-, innovations- och regionalpolitik. Strategin utgör 

därigenom ett instrument för att genomföra en integrerad svensk havspolitik. 

Strategin är ett inriktningsdokument för en såväl socialt och miljömässigt som 

ekonomiskt hållbar utveckling och innehåller, utöver vision och inriktning för arbetet, en 

struktur för uppföljning. Strategin har också kopplingar till regeringens arbete med 

särskilda strategier för export, nyindustrialisering och livsmedel.  

Länderna runt Östersjön antog 2007 genom Helsingforskommissionens (HELCOM) en 

handlingsplan för Östersjön, Baltic Sea Action Plan. Syftet med aktionsplanen är att 

uppnå god miljöstatus till år 2021. För att uppnå handlingsplanens målsättning kom man 

överens om att utveckla gemensamma principer för en fysisk havsplanering som baserar 

sig på ekosystemansatsen. 

Inom ramen för konventionen OSPAR för skydd av den marina miljön i Nordostatlanten 

har ett antal rekommendationer och bindande beslut för skydd av havsmiljön antagits. 

Bland annat finns en rekommendation om miljöbedömning av miljöpåverkan med 

avseende på hotade eller minskande arter och habitat (2010/5). 

 

 

https://www.regeringen.se/4a4f3c/contentassets/86a578f7a521469e9b6b8c62ac5aa128/maritim-strategi.pdf
http://www.helcom.fi/baltic-sea-action-plan


Det övergripande målet för transportpolitiken är att säkerställa en samhällsekonomiskt 

effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i 

hela landet. Under det övergripande målet har regeringen satt upp ett funktionsmål som 

rör tillgänglighet, samt ett hänsynsmål som rör säkerhet, miljö och hälsa. 

Funktionsmålet innebär att transportsystemets utformning, funktion och användning ska 

medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och 

användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. Transportsystemet ska även 

vara jämställt, det vill säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov. 

Till funktionsmålet hör även ett antal preciseringar: 

• Medborgarnas resor förbättras genom ökad tillförlitlighet, trygghet och 

bekvämlighet. 

• Kvaliteten för näringslivets transporter förbättras och stärker den internationella 

konkurrenskraften.  

• Tillgängligheten förbättras inom och mellan regioner samt mellan Sverige och 

andra länder. 

• Arbetsformerna, genomförandet och resultaten av transportpolitiken medverkar 

till ett jämställt samhälle. 

• Transportsystemet utformas så att det är användbart för personer med 

funktionsnedsättning.  

• Barns möjligheter att själva på ett säkert sätt använda transportsystemet, och 

vistas i trafikmiljöer, ökar. 

• Förutsättningarna för att välja kollektivtrafik, gång och cykel förbättras. 

Hänsynsmålet innebär att transportsystemets utformning, funktion och användning ska 

anpassas så att ingen ska dödas eller skadas allvarligt. Det ska också bidra till att 

miljökvalitetsmålen uppnås och att ökad hälsa uppnås. 

Även till hänsynsmålet finns ett antal preciseringar: 

• Antalet omkomna inom vägtransportområdet halveras och antalet allvarligt 

skadade minskas med en fjärdedel mellan 2007 och 2020.  

• Antalet omkomna inom yrkessjöfarten och fritidsbåtstrafiken minskar 

fortlöpande och antalet allvarligt skadade halveras mellan 2007 och 2020. 

• Antalet omkomna och allvarligt skadade inom järnvägstransport området och 

luftfartsområdet minskar fortlöpande. 

• Transportsektorn bidrar till att miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan nås 

genom en stegvis ökad energieffektivitet i transportsystemet och ett brutet 

beroende av fossila bränslen. År 2030 bör Sverige ha en fordonsflotta som är 

oberoende av fossila bränslen. 

• Transportsektorn bidrar till att övriga miljökvalitetsmål nås och till minskad 

ohälsa. Prioritet ges till de miljöpolitiska delmål där transportsystemets 

utveckling är av stor betydelse för möjligheterna att nå uppsatta mål. 



Under 2011 presenterade EU vitboken Färdplan för ett gemensamt europeiskt 

transportområde – ett konkurrenskraftigt och resurseffektivt transportsystem. En vitbok 

beskriver EU-kommissionens officiella ställningstaganden inom ett politikområde men 

har ingen direkt rättsverkan i medlemsländerna. Den får dock genomslag när nya 

förordningar och direktiv utfärdas av ministerrådet. Vitboken påverkar också andra 

satsningsområden inom EU och tänkandet i medlemsländerna. Vitboken har ett 

tioårsperspektiv och kan därför att leda till ytterligare förslag.  

På uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, presenterade WSP Analys & 

Strategi under 2012 en förstudie med konsekvensanalys om EU:s vitbok och dess 

konsekvenser och möjligheter för kommuner, landsting och regioner. WSP bedömde att 

vitboken kan att innebära möjligheter för kommuner, landsting och regioner genom bland 

annat stöd till utveckling och innovationer såsom elfordonsprojekt, tanknings- och 

laddningsinfrastruktur, ITS (Intelligenta transportsystem), innovativa stadslogistikprojekt, 

hållbara stadstransporter och mobility managementprojekt, integrerade planer för 

rörlighet i städer/urban mobility plans, förändring av regler för offentlig upphandling 

samt regler för offentliga medel till hamnverksamhet.  

Den 31 maj 2018 fattade regeringen beslut om nationell plan för transportsystemet 2018–

2029. Planen omfattar åtgärder som innebär ett viktigt steg mot ett modernt och hållbart 

transportsystem. Planen redovisar bland annat dagens transportsystem och 

utvecklingstrender, strategiskt nät för långväga gods samt de största investeringarna som 

planeras under planperioden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0144:FIN:SV:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0144:FIN:SV:PDF
https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2018/06/faststallelse-av-nationell-trafikslagsovergripande-plan-for-transportinfrastrukturen-for-perioden-2018-2029/
https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2018/06/faststallelse-av-nationell-trafikslagsovergripande-plan-for-transportinfrastrukturen-for-perioden-2018-2029/


Målet för den svenska demokratipolitiken ska vara en levande demokrati som är uthållig, 

kännetecknas av delaktighet och där möjligheterna till inflytande är jämlika. 

Demokratipolitiken omfattar bland annat allmänna val, åtgärder för att stärka och värna 

individens möjligheter till inflytande samt åtgärder för att främja och säkerställa 

respekten för de mänskliga rättigheterna. Andra riksdagsbundna mål kopplade till 

området är Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter, nationella 

minoriteter, politiken mot diskriminering och rasism samt samepolitik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla och envar. De slår fast att alla 

människor, oavsett land, kultur och sammanhang, är födda fria och lika i värde och 

rättigheter. Vissa grupper, exempelvis barn och personer med funktionsnedsättning, har 

även särskilda rättigheter av såväl politiskt och medborgerligt som ekonomiskt, socialt 

och kulturellt slag som måste beaktas.  

Målet för politiken för mänskliga rättigheter är att säkerställa full respekt för Sveriges 

internationella åtaganden om mänskliga rättigheter. Målet är avsett att inbegripa alla slags 

förpliktelser som de internationella åtagandena medför för Sverige. Detta omfattar 

åtaganden om att respektera, skydda och uppfylla de mänskliga rättigheterna eller, som 

det också uttrycks, att skydda och främja dessa rättigheter. Sveriges internationella 

åtaganden om mänskliga rättigheter omfattar, förutom konventionsåtaganden, även andra 

folkrättsligt bindande normer, såsom sedvanerättsliga normer och folkrättsligt bindande 

beslut från internationella organisationer. Eftersom internationella åtaganden om 

mänskliga rättigheter till stor del är kodifierade i konventioner, avser målet dock i första 

hand efterlevnad av de konventioner som Sverige har ratificerat. 

Regeringen antog under 2016 en strategi för det nationella arbetet med mänskliga 

rättigheter, Regeringens skrivelse 2016/17:29. I strategin redogör regeringen för det 

nationella arbetet med mänskliga rättigheter och lämnar en lägesrapport om Sveriges 

internationella åtaganden om mänskliga rättigheter. Strategin tar sin utgångspunkt i målet 

för politiken för mänskliga rättigheter. 

Målet för barnrättspolitiken är att barn och unga ska respekteras och ges möjlighet till 

utveckling och trygghet samt delaktighet och inflytande. Målet grundar sig bland annat på 

de åtaganden som Sverige gjort genom att ratificera barnkonventionen och syftar till att 

främja och skydda barnets rättigheter och intressen i samhället. 

Varje flicka och pojke ska oavsett bakgrund eller funktionsförmåga kunna känna sig 

trygg och ges de bästa förutsättningarna för att utveckla sin potential, att växa som en fritt 

tänkande människa och kunna delta på egna villkor i samhällsutvecklingen. 

 

 

 

 

 

 

https://www.regeringen.se/4a9b03/contentassets/c2fc9f2915394fd6841e46fce2be16bb/regeringens-strategi-for-det-nationella-arbetet-med-manskliga-rattigheter-skr.-20161729
https://www.regeringen.se/4a9b03/contentassets/c2fc9f2915394fd6841e46fce2be16bb/regeringens-strategi-for-det-nationella-arbetet-med-manskliga-rattigheter-skr.-20161729


Barnkonventionen är ett rättsligt bindande internationellt avtal som slår fast att barn är 

individer med egna rättigheter. Konventionen innehåller 54 artiklar som alla är lika 

viktiga med det finns fyra grundläggande principer som alltid ska beaktas i frågor som rör 

barn: 

2. Alla barn har samma rättigheter och lika värde 

3. Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn 

6. Alla barn har rätt till liv och utveckling 

12. Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad 

Den 13 juni 2018 röstade Sveriges riksdag ja till att göra barnkonventionen till 

lag. Barnkonventionen kommer att bli inkorporerad i svensk lag och börjar gälla från den 

1 januari 2020. Dessutom har man beslutat om fortsatt transformering av 

barnkonventionen i andra lagar, så att relevanta lagar ändras och anpassas till 

konventionens bestämmelser. 

Regeringen har under 2017 lagt fram en proposition om ett nytt nationellt mål för 

funktionshinderspolitiken. Förslag till mål är - att, med FN:s konvention om rättigheter 

för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå jämlikhet i 

levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning. 

Målet ska bidra till ökad jämställdhet och till att barnrättsperspektivet ska beaktas. 

För att nå det nationella målet lägger Regeringen fram fyra inriktningsområden: 

• principen om universell utformning, 

• befintliga brister i tillgängligheten, 

• individuella stöd och lösningar för individens självständighet, 

• att förebygga och motverka diskriminering.  

Dessa fyra områden är ömsesidigt beroende av varandra och syftet är att de tillsammans 

ska bidra till ett tillgängligt och jämlikt samhälle oavsett funktionsförmåga. 

Ytterligare information om Sveriges funktionshinderspolitik och Regeringens syn på de 

fyra prioriterade områdena finns i Regeringens proposition 2016/17:188, Nationellt mål 

och inriktning för funktionshinderspolitiken.  

 

 

 

 

https://www.regeringen.se/49aa12/contentassets/0571a7504d49428292a6ab114e4b0263/nationellt-mal-och-inriktning-for-funktionshinderspolitiken-prop-2016-17_188.pdf
https://www.regeringen.se/49aa12/contentassets/0571a7504d49428292a6ab114e4b0263/nationellt-mal-och-inriktning-for-funktionshinderspolitiken-prop-2016-17_188.pdf


Det övergripande nationella målet för integrationspolitiken är lika rättigheter, 

skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund. Målet för 

integrationspolitiken uppnås främst genom generella åtgärder för hela samhället, vilket 

innefattar åtgärder inom områden som arbetsmarknad, utbildning, hälsa och sjukvård och 

bostadsbyggande. Detta framkommer också tydligt av EU:s elva grundprinciper för 

integration.  

Länsstyrelsen och Region Gotland har tagit fram en gemensam integrationsstrategi, 

Integrationsstrategi för Gotland 2017-2020. Syftet med strategin är att ange övergripande 

mål och strategisk inriktning för det gotländska integrationsarbetet. Strategin är ett 

övergripande styrdokument för Gotlands arbete med integration och en delstrategi i den 

regionala utvecklingsstrategin (RUS). 

Det övergripande nationella målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska 

ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Utifrån detta finns sex delmål:  

• En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt 

och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för 

beslutsfattandet. 

• Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor 

i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut. 

• Jämställd utbildning. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma 

möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig 

utveckling. 

• Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och män ska 

ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på lika 

villkor. 

• Jämställd hälsa. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma 

förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor. 

• Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha 

samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet. 

Arbetet med jämställdhet på regional nivå har ett stort demokratiskt värde och handlar i 

grunden om rättvisa, oavsett kön - kvinna eller man, flicka eller pojke - ska alla kunna 

förväntas lika stor del av de gemensamma resurserna i länet och lika stora möjligheter till 

inflytande.   

I inspirationsskriften ”Vidga vyerna” (2010) av Boverket och Länsstyrelserna beskrivs 

olika metoder som kan användas när man arbetar med trygghets- och jämställdhetsfrågor 

i samhällsplaneringen. Där finns exempelvis en introduktion till hur man kan använda sig 

av tidsgeografi som planeringsmetod (hur människor rör sig i tid och rum), mentala 

kartor, space syntax som digital metod, barnkartor i GIS och barnkonsekvensanalys. 

 

https://www.esf.se/Documents/V%C3%A5ra%20program/Integrationsfonden/Om%20Integrationsfonden/Informationsdokument/De%20elva%20europeiska%20grundprinciperna%20f%C3%B6r%20integrationsammanfattning.pdf
https://www.esf.se/Documents/V%C3%A5ra%20program/Integrationsfonden/Om%20Integrationsfonden/Informationsdokument/De%20elva%20europeiska%20grundprinciperna%20f%C3%B6r%20integrationsammanfattning.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.4771ab7716298ed82ba9b983/1526068459831/Broschyr_2017_Integrationsstrategi_Webb.pdf
https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2010/vidga-vyerna.pdf


Det övergripande målet för folkhälsopolitiken är att skapa samhälleliga förutsättningar för 

en god och jämlik hälsa i hela befolkningen. Målet ska också vara att sluta de påverkbara 

hälsoklyftorna inom en generation. Inom målet finns åtta målområden varav fem är 

särskilt relevanta utifrån ett planeringsperspektiv: 

1. Det tidiga livets villkor 

2. Kompetenser, kunskaper och utbildning  

5. Boende och närmiljö  

6. Levnadsvanor  

8. Kontroll, inflytande och delaktighet 8 

Forskning visar att åtgärder i livsmiljön påverkar människors levnadsvanor och att 

åtgärder kan göras i den byggda miljön för att öka den fysiska aktiviteten hos invånarna i 

kommunen. I inspirationsskriften ”Främja goda levnadsvanor genom åtgärder i 

livsmiljön” (2013) från Folkhälsomyndigheten presenteras ett förslag på en 

planeringsmodell samt indikatorer, som syftar till att underlätta det lokala 

planeringsarbetet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/fef2abd3a35e43eb9e367540fc125c55/framja-goda-levnadsvanor-atgarder-livsmiljon.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/fef2abd3a35e43eb9e367540fc125c55/framja-goda-levnadsvanor-atgarder-livsmiljon.pdf


Det övergripande målet för samhällsplanering, bostadsmarknad, byggande och 

lantmäteriverksamhet är att ge alla människor i alla delar av landet en från social 

synpunkt god livsmiljö där en långsiktigt god hushållning med naturresurser och energi 

främjas samt där bostadsbyggande och ekonomisk utveckling underlättas. För målet finns 

flertalet delmål inom områdena bostadsmarknad, byggande, lantmäteriet, 

samhällsplanering och hållbara städer.  

Sedan i maj 2018 finns även en ny politik för arkitektur, form och design.  

Delmålet för bostadsmarknadspolitiken är långsiktigt väl fungerande bostadsmarknader 

där konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av bostäder som svarar mot behoven. 

Delmålen för byggande är långsiktigt hållbara byggnadsverk, effektiva regelverk och 

andra styrmedel som utifrån ett livscykelperspektiv verkar för effektiv resurs- och 

energianvändning samt god inomhusmiljö i byggande och förvaltning samt en väl 

fungerande konkurrens i bygg- och fastighetssektorn.  

Sverige har åtagit sig att verka för att uppfylla FN:s Habitatdeklaration (1996) som 

omfattar följande mål: 

• Utveckla en allmän social bostadspolitik efter nya förutsättningar.  

• Anpassa byggnader och byggda miljöer till kretsloppssamhällets krav och kraven 

på sund inomhusmiljö och god tillgänglighet för alla. 

• Skapa bättre livsvillkor i utsatta bostadsområden. 

• Förbättra integrationen av invandrare i landets olika delar. 

• Konsolidera kommunernas kapacitet och handlingsutrymme. 

• Förstärka olika orters attraktionskraft för människor och företag. 

• Utveckla markanvändningsmönster som främjar städernas kretsloppsanpassning. 

• Utveckla den lokala demokratin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.unhabitat.org/


 
Samhällsplanering syftar till att ge alla människor i alla delar av landet en från social 

synpunkt god livsmiljö där en långsiktigt god hushållning med naturresurser och energi 

främjas samt där bostadsbyggande och ekonomisk utveckling underlättas.  

Delmålen för samhällsplanering är: 

• En tydlig roll för fysisk planering i arbetet för en hållbar utveckling av städer, 

tätorter och landsbygd. 

• Ett regelverk och andra styrmedel som på bästa sätt tillgodoser kraven på effekti-

vitet samtidigt som rättssäkerhet och medborgerligt inflytande säkerställs. 

• Goda förutsättningar för byggande av bostäder och lokaler, etablering av företag 

och för annat samhällsbyggande samtidigt som en god livsmiljö tryggas. 

Inom samhällsplaneringen finns även ett antal EU-strategier och internationella initiativ 

för en hållbar utveckling. Ett exempel är den territoriella agendan (2007) som lyfter 

behovet av att minska stadsutbredning (sprawl) och att främja samarbetet mellan stads- 

och landsbygd. Agendan lyfter fram sex prioriteringar för den utvecklingsinriktade 

rumsliga planeringen: 

• Stärka en utveckling mot flera centrum och innovation genom nätverk av 

stadsregioner och städer. 

• Nya former för partnerskap och territoriell styrning mellan landsbygdsområden 

och storstadsområden. 

• Främja regionala kluster med konkurrenskraft och innovation. 

• Stärka och bygga ut de transeuropeiska näten. 

• Främja transeuropeisk riskhantering, inklusive hanteringen av 

klimatförändringens effekter. 

• Stärka ekologiska strukturer och kulturella resurser som ett mervärde inom 

utveckling.  

Agendan antogs vid ett informellt ministermöte i Leipzig 2007 och riktar sig till alla 

Europas regioner. 

Ett annat exempel är Leipzigstadgan (2007) som understryker vikten av sunda och 

attraktiva stadsmiljöer som är hållbara att bo och arbeta i. Stadgan antogs vid ett 

informellt ministermöte i Leipzig 2007 och riktar sig till Europas städer. Medlemsstaterna 

har på initiativ från Frankrike fortsatt det frivilliga stadsutvecklingssamarbetet för att 

skapa ett webbaserat verktyg för hållbar stadsutveckling – Reference Framework for 

European Sustainable Cities.  

 

 

 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/what/territorial-cohesion/territorial_agenda_leipzig2007.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/themes/urban/leipzig_charter.pdf
http://rfsc.eu/
http://rfsc.eu/


 
Under 2017 tillsatte regeringen Rådet för hållbara städer. Rådet ska driva och samordna 

arbetet för hållbar stadsutveckling i Sverige och syftar till att stärka kommunernas 

förutsättningar att utveckla gröna, hälsosamma och trygga städer. Rådet ska fungera som 

ett nationellt forum för att stärka och genomföra regeringens politik för hållbara städer 

och består av 10 myndigheter. De myndigheter som ingår i rådet är Boverket, Formas, 

Länsstyrelserna, Myndigheten för delaktighet, Naturvårdsverket, Statens centrum för 

arkitektur och design, ArkDes, Energimyndigheten, Tillväxtverket Trafikverket och 

Vinnova. En representant som ska företräda kommunerna ska erbjudas att ingå i rådet. 

Till Rådet kopplas även ett nätverk av experter. 

Rådets uppdrag sträcker sig till 2022 och mer information om Rådets verksamhet finns att 

hitta på hallbarstad.se. 

I februari 2018 överlämnade Regeringen proposition 2017/18:110, Politik för gestaltad 

livsmiljö till Riksdagen. I propositionen föreslås ett nytt nationellt mål för arkitektur-, 

form och designpolitiken med ett helhetsgrepp om arbetet med den gestaltade livsmiljön. 

Den 24 maj 2018 beslutade riksdagen om den nya politiken för arkitektur, form och 

design utifrån regeringens proposition Politik för gestaltad livsmiljö. 

Målet för politikområdet arkitektur, form och design är därmed att arkitektur, form och 

design ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle med omsorgsfullt 

gestaltade livsmiljöer, där alla ges goda förutsättningar att påverka utvecklingen av den 

gemensamma miljön. Politiken för arkitektur, form och design hänger samman med de 

nationella målen för folkhälsa, jämställdhet, funktionshinder, integration, natur & miljö, 

infrastruktur och ekonomi. 

Det ska uppnås genom att: 

• hållbarhet och kvalitet inte underställs kortsiktiga ekonomiska Prop. 2017/18:110 

överväganden, 

• kunskap om arkitektur, form och design utvecklas och sprids, 

• det offentliga agerar förebildligt, 

• estetiska, konstnärliga och kulturhistoriska värden tas till vara och 

• utvecklas, 

• miljöer gestaltas för att vara tillgängliga för alla, och 

• samarbete och samverkan utvecklas, inom landet och internationellt.  

Propositionen är efter beslut av Riksdagen även att betrakta som en samlad nationell 

arkitekturpolicy med syfte att ge arkitekter, designers och formgivare bättre 

förutsättningar att arbeta tillsammans för våra gemensamma miljöer. 

 

 

https://hallbarstad.se/
https://data.riksdagen.se/fil/9E6520B4-42ED-4C3D-9A39-75CBE74363FF
https://data.riksdagen.se/fil/9E6520B4-42ED-4C3D-9A39-75CBE74363FF


Det nationella målet för den regionala tillväxtpolitiken är utvecklingskraft i alla delar av 

landet med stärkt lokal och regional konkurrenskraft. Politikområdet omfattar åtgärder för 

att ta tillvara hela landets utvecklingskraft, tillväxtpotential och 

sysselsättningsmöjligheter.  

Under 2015 fattade Regeringen beslut om En nationell strategi för hållbar regional 

tillväxt och attraktionskraft 2015–2020. Strategin är långsiktigt vägledande för det 

regionala tillväxtarbetet och ska bidra till att uppnå målet för den regionala 

tillväxtpolitiken. I strategin beskrivs regeringens prioriteringar samt de verktyg och 

processer som behövs i det regionala tillväxtarbetet. Regeringen gör även vissa 

prioriteringar, dessa är Innovation och företagande, Attraktiva miljöer och tillgänglighet, 

Kompetensförsörjning och Internationellt samarbete. Prioriteringarna är tvärsektoriella 

och omfattar politikområden där europeiska, nationella, regionala och lokala insatser och 

finansiella resurser samordnas och kompletterar varandra.  

Syftet med prioriteringarna är att de ska bidra till samordning och kraftsamling av 

insatser och resurser för bland annat: 

• innovation, företagande och miljödriven näringslivsutveckling för att stärka 

näringslivets konkurrenskraft, 

• tillgänglighet genom transportsystemet och genom informationsteknik, 

• kommersiell och offentlig service, 

• kompetensförsörjning för näringsliv och offentlig verksamhet samt 

• internationellt samarbete för att möta samhällsutmaningar och stärka 

näringslivets konkurrenskraft. 

Prioriteringarna ska vara vägledande i utvecklingen och genomförandet av länens 

regionala utvecklingsstrategier samt andra strategier och program inom det regionala 

tillväxtarbetet. De ska även ligga till grund för statliga myndigheters medverkan i arbetet. 

Strategin beskriver även samhällsutmaningar på fyra områden – Demografisk utveckling, 

Globalisering, Klimat, miljö och energi samt Social sammanhållning – som alla påverkar 

Sveriges regioner och det regionala tillväxtarbetet. De identifierade prioriteringarna ska 

bidra till att möta samhällsutmaningarna och ta tillvara dess möjligheter. 

 

 

 

 

 

 

https://www.regeringen.se/4a8706/contentassets/98919a0ca0f1427491a3eef22a7d177c/en-nationell-strategi-for-hallbar-regional-tillvaxt-och-attraktionskraft-20152020.pdf
https://www.regeringen.se/4a8706/contentassets/98919a0ca0f1427491a3eef22a7d177c/en-nationell-strategi-for-hallbar-regional-tillvaxt-och-attraktionskraft-20152020.pdf


Målet för digitaliseringspolitiken är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda 

digitaliseringens möjligheter. Elektroniska kommunikationer ska vara effektiva, säkra och 

robusta samt tillgodose användarnas behov. De elektroniska kommunikationerna ska i 

första hand tillhandahållas genom en väl fungerande marknad, men staten ska ha ett 

ansvar på områden där behoven inte enbart kan tillgodoses av marknaden. 

Nationella mål för bredband har beslutats i enlighet med propositionen Tillgängliga 

elektroniska kommunikationer (prop. 2009/10:193). Målet är att Sverige ska ha bredband 

i världsklass där alla hushåll och företag bör ha goda möjligheter att använda sig av 

elektroniska samhällstjänster och service via bredband.  

Regeringens digitaliseringsstrategi - För ett hållbart digitaliserat Sverige - anger 

inriktningen för hur digitaliseringspolitiken ska bidra till konkurrenskraft, full 

sysselsättning samt ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Strategin 

innehåller delmål på fem områden – digital kompetens, digital trygghet, digital 

innovation, digital ledning och digital infrastruktur. 

Regeringen presenterade i oktober 2011 en digital agenda för Sverige. Det övergripande 

målet i agendan är att Sverige ska vara bäst i världen på att utnyttja digitaliseringens 

möjligheter. 

År 2016 presenterade regeringen en ny bredbandsstrategi ”Sverige helt uppkopplat 2025” 

där det kortsiktiga målet är att 95 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 

minst 100 Mbit/s år 2020. På längre sikt är målen att 98 procent av alla hushåll och 

företag i hela Sverige bör ha tillgång till minst 1 Gbit/s senast år 2025 samt att det bör 

finnas tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet där människor normalt befinner 

sig senast år 2023. 

  

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2010/04/prop.-200910193/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2010/04/prop.-200910193/
https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2017/05/for-ett-hallbart-digitaliserat-sverige---en-digitaliseringsstrategi/
http://bredbandskartan.pts.se/Documents/Bredbandsstrategier/It%20i%20m%C3%A4nniskans%20tj%C3%A4nst%20-%20en%20digital%20agenda%20f%C3%B6r%20Sverige.pdf
https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2016/12/sverige-helt-uppkopplat-2025---en-bredbandsstrategi/
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