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Abstract 
 
The aim of this study is to gain a deeper understanding of the conflicts of interests 
that may arise between the differing land use needs of a municipal planning agency 
and The Swedish Armed Forces. The study is based on three distinct cases located in 
the municipalities of Umeå, Luleå and the region of Gotland; each respective case 
presents unique contextual factors at the local level and these also serves to exemplify 
the issue at a national level. The work has been carried out as a case study and the 
methods employed were research interviews, document-based research and literature 
studies.  
 
The results indicate that there are significant differences in the planning practice 
used by the respective municipal planning agencies and that employed by The 
Swedish Armed Forces in terms of differing aims, methods and outcomes. The study 
also highlighted how the outcome of each case was dependent upon a combination of 
contextual factors and the impact of external factors such as national politics, 
changing security policy, urban development and progression of the environmental 
legislation. In short, The Swedish Armed Forces is a land use agency that has had 
significant impact on the municipal planning in each of the locations that has been 
studied. In a Swedish context, their land use needs are classified as being of national 
interest and thusly have precedence over competing land use claims. These factors 
have combined to create conditions in which municipal planning is, to some extent, 
often restricted by the land use needs of The Swedish Armed Forces.  
 
 
Keywords:  Municipal planning, The Swedish Armed Forces, land use, contextual 
factors, conflicts of interest, planning practice.  
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1 Inledning 
 
Försvarsmakten är en myndighet som grundades år 1994, men uppgiften att försvara 
Sverige har naturligtvis funnits i flera hundra år (Försvarsmakten 2019a).  
Försvarspolitiken har förändrats från sekel till sekel, men sedan 1900-talet har målet 
i huvudsak varit ett försvar av den territoriella gränsen. Sveriges försvar har upplevt 
perioder av både upp- och nedrustning som en följd av det säkerhetspolitiska läget i 
Sveriges närområde och intressesfär. Från tidsperioden kring andra världskriget och 
fram till slutet av det kalla kriget år 1991, var stora delar av det svenska samhället i 
hög grad militariserat, där både det civila och militära samhället skulle vara 
förberedda på ett långvarigt krig (Säkerhetspolitik 2015). När upplösningen av 
Sovjetunionen slutligen skedde under tidigt 1990-tal inleddes en period av förbättrat 
säkerhetspolitiskt läge för Sverige, vilket succesivt resulterade i omfattande militär 
nedrustning. Försvarsmakten flyttade därmed fokus till internationella insatser i 
samarbeten med EU, Nato och FN, för att bidra med stabilitet genom fredsbevarande 
insatser i internationella konflikter (Säkerhetspolitik 2016a). Sveriges nutida 
säkerhetspolitik influeras till stor del av det försämrade läget runt om i Europa, en av 
de främsta indikatorerna på det försämrade säkerhetspolitiska läget är den ryska 
aggressionen mot Ukraina och dess illegala annektering av Krimhalvön under 2014. 
Sedan år 2015 prioriteras återigen det nationella försvaret, vilket även följdes av krav 
på ökad övningsverksamhet, upprustning och utökning av personal, därtill skall det 
civila försvaret återigen prioriteras som en del i totalförsvaret (Säkerhetspolitik 
2016b).  
 
För att Försvarsmakten ska kunna bedriva sin huvudsakliga uppgift, att försvara 
Sveriges territorium, har det alltid krävts omfattande mark- och vattenområden. 
Dessa områden är nödvändiga för övningsverksamhet, lokalisering av anläggningar 
och som strategiska lägen vid skarpa insatser i händelse av krig eller naturkatastrofer. 
Detta innebär att Försvarsmakten är en markanvändningsaktör som andra 
myndigheter och aktörer måste förhålla sig till vid planering eller användning av 
mark- och vattenområden. De områden som bedöms vara av stor betydelse för 
Försvarsmaktens verksamhet klassas som riksintressen för totalförsvarets militära 
del, vilket innebär att dessa områden skall värnas mot eventuell negativ inverkan från 
konkurrerande markanvändningsanspråk (Försvarsmakten 2019b). Flygplatser, 
övningsfält- och övningsområden, anläggningar, tekniska system och skjutfält är 
exempel på Försvarsmaktens riksintressen (Försvarsmakten 2019c). Områden som 
utgör ett riksintresse räknas alltid som ett överordnat intresse och ska därför ges 
företräde, även om det konkurrerande markanvändningsanspråket är gynnsamt för 
ett lokalt allmänintresse (Adolfsson & Boberg 2015).  
 
En av de allra största utmaningarna för att uppnå en god livsmiljö i Sveriges tätorter 
och på landsbygden är att hantera effekterna av bullerpåverkan. Bullerpåverkan är ett 
allvarligt hälso- och miljöproblem och utgör den miljöstörning som drabbar flest 
människor i Sverige. I dagsläget bor 85 procent av Sveriges befolkning i just tätorter 
och detta kombinerat med en ökning av trafikvolymer resulterar i att allt fler 
människor utsätts för olika källor till buller. Bullerpåverkan under längre perioder 
påverkar inlärningsförmågan, leder till stress, sömnsvårigheter och kan drabba 
personer med hörselnedsättningar särskilt hårt. Detta medför krav på att kommunen 
beaktar framtida etableringar av verksamheter, förändrade trafikvolymer och andra 
åtgärder som medför buller vid planeringstillfället samt att dessa beräkningar skall 
utgå från en tidsperiod som sträcker sig förbi genomförandetiden för detaljplanen 
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(Adolfsson & Boberg 2015). Behovet av att hantera bullerpåverkan är högst påtaglig i 
kommuner och regioner som har en militär närvaro, då delar av Försvarsmaktens 
verksamhet kan generera omfattande bullerpåverkan på dess omgivning.   
 
Sveriges geografi är varierande, från kustlandskapen, till inlandet och fjällkedjorna i 
norr. Anspråk på mark- och vattenområden ser olika ut på olika platser i landet, där 
lokala och regionala förhållanden med tiden skapat varierande förutsättningar som 
fortsätter att vara av vikt vid planering på nationell, regional eller kommunal nivå 
(Nationalencyklopedin 2019a). I Sverige har det planerats för markanvändning och 
bebyggelse under lång tid, redan under medeltiden fanns regleringar för brukande av 
mark och hur byggnader skulle uppföras. 1907 års stadsplanelag utgör det första 
steget i utvecklingen mot vad som sedermera kommer att kallas för kommunalt 
planmonopol. Genom det kommunala planmonopolet, som numera regleras i PBL, 
Plan- och bygglagen (SFS: 2010:900), kan kommunerna själva bestämma mark- och 
vattenanvändningen, med vissa undantag (Boverket 2014).  

1.1 Problemformulering 
 
Denna studie undersöker de intressekonflikter som kan uppstå mellan å ena sidan 
kommunernas fysiska planering och å andra sidan riksintressen för totalförsvarets 
militära del. Som en följd av det förändrade säkerhetspolitiska läget i Europa, 
rådande trender inom samhällsutvecklingen samt försvarsbeslutet1 från 2015, är det 
tänkbart att intressekonflikter mellan kommuners fysiska planering och riksintressen 
för totalförsvarets militära del kan komma att öka inom den närmaste framtiden.  

1.2 Syfte och frågeställningar  
 
Denna studie syftar till att skapa en djupgående förståelse för de intressekonflikter 
som kan uppstå mellan å ena sidan kommunernas fysiska planering och å andra 
sidan riksintresset för totalförsvarets militära del.  
 
Med anledning av detta syfte, har följande frågeställningar formulerats:  
 

• Vilka är de intressekonflikter som i dagsläget råder mellan respektive 
kommuns fysiska planering och riksintressen för totalförsvarets militära 
del?  
 

• Hur anser respektive kommun att Försvarsmakten har agerat, sett till det 
planeringsförfarande som nyttjades vid respektive fall? 
 

• Vad anser Försvarsmakten är av vikt då kommunal planering berör ett 
riksintresse för totalförsvarets militära del?  
 

• Hur har denna planeringssituation förändrats i respektive kommun sedan 
år 2015?  
 

• Vilka är de primära faktorer som kan förklara utfallet av respektive fall?  
 

                                                   
1 För en utförligare redogörelse av försvarsbeslutet se avsnitt 3,2 Försvarsbeslut 2015. 
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1.2 Avgränsningar 
 
En tids inventering genomfördes där tre kommuner valdes ut från ett stort antal 
möjliga alternativ, som samtliga tillsynes hade en intressekonflikt gällande 
konkurrerande markanvändningsanspråk mellan kommunernas fysiska planering 
och riksintressen för totalförsvarets militära del. Dessa identifierades genom en 
översiktlig granskning av artiklar i media. Samtliga är högst aktuella, två av fallen är 
för närvarande under överklagan och det tredje är i ett inledande planeringsskede. 
Fallen avser Luleå kommun och dess ändring av detaljplan för Sunderby sjukhus, 
Region Gotland och Försvarsmaktens beslut om utökad verksamhet vid Tofta 
skjutfält samt Umeå kommun och dess arbete med en fördjupad översiktsplan för 
I20-området samt dess utredning för framtida tätortsutveckling inom området. Figur 
1 på nästkommande sida påvisar den geografiska lokaliseringen av respektive fall i 
Sverige.  
 
Fallens geografiska spridning syftar till att belysa variationen av de intressekonflikter 
som kan uppstå samt att påvisa hur lokala kontextuella faktorer påverkar i respektive 
fall. Genom att undersöka geografiskt skilda fall med kontextspecifika skillnader, är 
ambitionen att detta skall kunna leda till att kritiska aspekter och teman relaterade 
till denna planeringssituation kan definieras. Utifrån dessa kan sedan framtida 
forskningsfrågor inom området formuleras för fortsatta studier.  
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Figur 1: Redogör de enskilda fallens geografiska lokalisering i Sverige. 
Källa: Wallman, M 2019a. 
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2 Juridiskt ramverk för fysisk planering 
 
Fysisk planering regleras enligt ett antal olika lagar och bestämmelser, nedanstående 
avsnitt redogör för två som är av stor relevans för denna undersökning: miljöbalken 
(SFS 1998:808) samt plan- och bygglagen (SFS: 2010:900).  

2.1 Plan- och bygglagen 
 
Plan- och bygglagen antogs i juli år 1987 med anledning av ökade krav på hushållning 
med naturresurser, behov av att samla och ersätta delar av befintlig lagstiftning och 
att ansvarsfördelning mellan kommuner, staten och andra aktörer skulle tydliggöras. 
Av stor vikt är att planering eller genomförande av förändrad markanvändning skall 
ta hänsyn till olika intressen som kan uppkomma i planprocessen. Därtill syftar lagen 
till att förbättra medborgarnas möjligheter till inflytande över processen genom en 
större sakägarkrets. Statens involvering i den kommunala planeringen begränsas till 
frågor som berör ett flertal kommuner samtidigt, aspekter rörande människors 
säkerhet och hälsa samt till riksintressen. Genom uppförandet av kommuntäckande 
översiktsplaner följer kommunerna de nya kraven på redovisning för hur 
riksintressen skall beaktas samt hur de planerar för mark- och vattenanvändningen 
inom kommunen. År 2011 antogs en ny plan- och bygglag som ersätter den tidigare, 
syftet var återigen att förenkla plan- och byggprocessen, förstärka behovet av 
hållbarhet i planeringen, införliva vissa EU-direktiv samt att den strategiska 
funktionen hos översiktsplanen ska ges mer vikt. I januari år 2015 sker tillägg i plan- 
och bygglagen, dessa innebär ökade krav på att skadlig bullerpåverkan för människor 
ska förebyggas vid lokalisering och utformning av nya bostäder, samt att denna 
riskbedömning ska utgå från samma krav som ställs enligt miljöbalken (Boverket 
2014). 
 
I 1 kap. 1 § PBL regleras planering av mark- och vattenområden samt för bebyggandet 
av dessa. Avsikten är att dessa regleringar skall uppnå en långsiktig hållbar 
utveckling av samhället där individuella människors rättigheter visas hänsyn, 
samtidigt som goda levnadsförhållanden uppnås för befolkningen i vårt nutida 
samhälle och även för framtida generationer. I 1 kap. 2 § PBL fastställs faktumet att 
kommunerna är skyldiga att planera mark- och vattenanvändningen inom deras 
juridiska gränser genom att upprätta översiktsplaner, detaljplaner, regionplaner eller 
områdesbestämmelser. I 2 kap. 1 § PBL fastställs att vid sådana ärenden som 
handläggs inom ramen för PBL skall avvägningar ske mellan enskilda och allmänna 
intressen. Ett allmänt intresse kan utgöras av parker, torg, gator och vägar eller 
områden som uppfyller någon form av gemensamt behov. Ett enskilt intresse utgör 
motsatsen till detta, d.v.s. ett särintresse för privatpersoner, företag eller andra 
aktörer, där nyttan ej primärt gynnar allmänheten. I 2 kap. 6a § PBL fastställs att 
bostadsbyggnader skall planeras och uppföras enbart på sådan mark som säkerställer 
att människors hälsa värnas från skadlig bullerpåverkan. Alternativt ska 
byggnadernas utformning garantera att enligt miljöbalken fastställda gränsvärden för 
bullerpåverkan ej överskrids, om dess lokalisering medför sådan risk (SFS 
2010:900).  

2.2 Miljöbalken och riksintresse för totalförsvaret 
 
I 3 kap. 1 § miljöbalken regleras användningen av vatten- och markområden i 
Sverige, kapitlet fastställer att dessa skall nyttjas för det eller de ändamål som de är 
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bäst lämpade för. I miljöbalkens 3 kap. 9 § fastställs att sådana vatten- och 
markområden som är av vikt för totalförsvaret ska i största möjliga utsträckning 
värnas mot åtgärder som innebär att användandet av eller tillgängligheten till dessa 
områden påtagligt försvåras. Även områden som utgör ett riksintresse som en följd 
av dess vikt för totalförsvarets anläggningar skall skyddas mot sådana åtgärder. I 
miljöbalkens 3 kap. 10 § fastställs att om ett område utgör ett riksintresse både för 
totalförsvaret och ett annat icke kompatibelt riksintresse, skall företräde ges till 
totalförsvaret. Detta gäller om det föreligger ett användningsbehov av hela området, 
delar av det eller för en eller flera anläggningar inom området (SFS 1998:808). 
Riksintressen för totalförsvarets militära del kan antingen vara sådana som kan 
redovisas öppet, samt även sådana riksintressen som av sekretesskäl inte kan 
redovisas öppet (Försvarsmakten 2019c).   
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3 Litteraturöversikt  
 
Litteraturstudier har genomförts för att skapa en ökad förståelse för ämnet, där 
tidigare forskning, kulturgeografiska teorier, relevanta planhandlingar och 
styrdokument utgör de litterära källor som har granskats. 

3.1 Förändrat säkerhetspolitiskt läge i Sveriges närområde 
 
I Europa har det säkerhetspolitiska läget försämrats, vilket innebär nya utmaningar 
för försvaret av Sverige. Den svenska försvarsförmågan syftar dels till försvar av den 
egna territorialgränsen, men även på Försvarsmaktens möjlighet att verka för 
säkerhet och stabilitet i norra Europa. Av särskild vikt är Sveriges förmåga att inverka 
på hur Östersjöområdet utvecklas, exempelvis genom hur Gotland används med sitt 
ur en militär synpunkt strategiskt viktiga läge (Prop. 2014/15:109).  
 
I Försvarsberedningens säkerhetspolitiska rapporter, Vägval i en globaliserad värld 
(Ds 2013:33) och Försvaret av Sverige – Starkare försvar för en osäker tid (Ds 
2014:20) beskrivs det säkerhetspolitiska läget för Sverige (Regeringskansliet 2015a). 
En av de främsta indikatorerna på det försämrade säkerhetspolitiska läget är den 
ryska aggressionen mot Ukraina och dess illegala annektering av Krimhalvön. Detta 
agerande kan ses som ett politiskt vägval med slutmålet att Ryssland återigen skall bli 
en stormakt (Ds 2014:20). Vidare har internationella samarbeten som syftar till att 
lösa konflikter mellan stater eller grupperingar visat sig verkanslösa, vilket bl.a. 
skedde i Europa när OSSE (Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa) inte 
kunde förhindra eskaleringen av konflikten på Krimhalvön. Detta förhållande kan 
leda till en ökad risk för liknande utvecklingar i framtiden (Ds 2013:33). 

3.2 Försvarsbeslut 2015 
 
Regeringen nådde en överenskommelse i april 2015, denna innebar ökade 
ekonomiska medel till Sveriges försvar och skedde mot bakgrunden av det 
försämrade säkerhetspolitiska läget i Europa. De partier som ställde sig bakom 
överenskommelsen var Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, 
Kristdemokraterna och Moderaterna. Försvarsekonomin tilldelades som en följd av 
detta 10,2 miljarder kronor årligen, dessutom ålades Försvarsmakten krav på att 
genomföra ett antal förändringar. Bland annat skulle den svenska 
försvarsinriktningen övergå från ett insatsförsvar till en inriktning med tydligare 
fokus vid det nationella försvaret, öka övningsverksamheten överlag, genomföra 
storskaliga krigsförbandsövningar för samtliga förband och återetablera en 
permanent militär närvaro på Gotland (Regeringskansliet 2015a). I juni 2015 röstade 
riksdagen igenom regeringens proposition för den svenska försvarspolitikens 
inriktning för åren 2016-2020, detta utgör det första betydande tillskottet av resurser 
till Försvarsmakten på närmare 40 år (Riksdagen 2015). 

3.3 Kommunalt planmonopol 
 
Det kommunala planmonopolet har resulterat i en decentralisering av 
beslutsfattandet gällande fysisk planering från statlig nivå, ned till Sveriges 290 
kommuner. Detta har stärkt den lokala demokratiförankringen då beslut rörande 
kommunernas markanvändning kan fattas med en ökad närhet till den allmänhet 
som det planeras för (Boverket 2014). Det kommunala planmonopolet utgör en stor 
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del av grunden för kommunernas självstyrelse i Sverige, som innebär att regionala 
samt lokala frågor sköts av kommunerna själva. De beslut som fattas genom den 
kommunala självstyrelsen tas av beslutande församlingar som valts genom allmänna 
val, som därmed teoretiskt representerar en majoritet av kommunmedborgarnas vilja 
(Sveriges Kommuner och Landsting 2018). Denna självstyrelse innebär därmed att 
kommunernas medborgare kan påverka den politik som förs och hur samhället 
planeras. Därtill säkras en ökad grad av insyn i beslutsfattandet och möjligheten för 
allmänheten att kräva ut ansvar för fattade beslut genom att visa stöd för de politiker 
och politiska partier som för deras talan, genom att rösta i allmänna val vart fjärde år 
(Sveriges Kommuner och Landsting 2015). 

3.4 Varför behövs fysisk planering? 
 
Samtliga planer och åtgärder som kretsar kring fysisk planering granskas utifrån PBL 
och relaterad lagstiftning, för att säkerställa att hänsyn tas både till enskilda och 
allmänna intressen, innan beslut fattas. Det allmännas intressen skall ges företräde 
vid sådana avvägningar som krävs för att säkerställa en långsiktigt lämplig 
samhällsutveckling (SFS 2010:900). Om privata fastighetsägare och exploatörer inte 
var tvungna att förhålla sig till lagstiftningen skulle åtgärder genomförda på deras 
fastigheter kunna få omfattande konsekvenser för omgivningen. Exempelvis kan en 
oreglerad exploatering av en fastighet resultera i ökade trafikvolymer, bullernivåer, 
luftföroreningar, begränsa framkomligheten för grannfastigheter eller inverka 
negativt på kulturmiljön genom byggnaders utformning (Kalbro och Lindgren 2018). 
Dessa regleringar begränsar i sin tur även kommunala och statliga planerares 
handlingsutrymme, då lagstiftningen sätter upp regelverk även för deras 
yrkesutövande. Dessa tjänstemän måste i sin tur förhålla sig till politiker, 
organisationer och andra aktörer med egna intressen inom markanvändning, vilket 
ställer krav på kvalificerade avvägningar mellan olika markanvändningsanspråk 
(Foglesong 2016).  

 
Markanvändningen regleras även för aspekter som är nödvändiga för det allmänna 
intresset, exempelvis för upprättandet av grönområden och vägar, s.k. kollektiva 
nyttigheter. Regleringen av markanvändningen kan också syfta till att möjliggöra för 
politiska prioriteringar, såsom en social bostadspolitik eller krav på byggnaders 
utformning gällande framkomlighet och tillgänglighet för människor med 
funktionsvariationer. Ytterligare skäl till att markanvändning regleras är för att 
säkerställa att byggnader inte uppförs på mark som är olämplig för detta ändamål. 
Det kan föreligga risk för översvämningar eller rasrisk vid en fastighet som 
fastighetsägaren kan vara ovetande om, eller sakna nödvändig kunskap för att kunna 
genomföra en säker exploatering av fastigheten i fråga (Kalbro & Lindgren 2018). 
Huruvida denna planering kan uppnå sin fulla potential är något som debatteras 
inom fältet för kulturgeografisk forskning. Klosterman (2016) menar på att trots de 
förutsättningar som lagstiftning och planerares yrkeskompetens skapar, påverkas 
planeringen av externa faktorer såsom rigida byråkratiska system, skiftande politiska 
viljor och andra faktorer. En konsekvens av detta kan vara att mycket lite planering 
av vikt faktiskt genomförs, eller att effekterna i slutändan inte blir de önskade. 

3.5 Policybeslut och dess inverkan på fysisk planering 
 
Åtgärder som genomförs inom ramen för fysisk planering får oundvikligen 
konsekvenser. De kan lösa somliga problem samtidigt som nya uppstår, vilket i sin 
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tur skapar behov av fortsatt planering. Det finns sällan enbart en enda möjlig lösning 
på ett problem, vanligtvis står planerare inför en mängd olika valmöjligheter som 
måste vägas mot varandra. Därtill kan målsättningar inom politiken och policybeslut 
vara motsägelsefulla. Beslut fattade inom ett visst område kan få omfattande 
påverkan inom ett annat, en problematik som planerare i slutändan måste hantera. 
Vilken policy eller inriktning som implementeras i den fysiska planeringen på lokal 
nivå reflekterar i mångt och mycket statens ideologiska ståndpunkt och prioriteringar 
på nationell nivå (Pacione 2009).  

3.6 Markanvändning och intressekonflikter  
 
Intressekonflikter gällande markanvändning kan definieras som situationer inom 
vilka olika aktörer har motstående eller icke-kompatibla intressen gällande 
nyttjandet av mark- och vattenområden. Konflikterna kan gälla fall av både pågående 
markanvändning samt planerade förändringar av rådande markanvändning. Vanligt 
är att sådana konflikter kretsar kring vilka aktörer som har rätt att delta i 
beslutsprocesser (Hersperger et al. 2015). Konflikter gällande markanvändning är 
alltid geografiska till sin natur och de avser en specifik kontext i tid och rum. 
Involverade aktörer kan vara privata företag, lokala, -regionala, - eller nationella 
myndigheter samt berörda delar av allmänheten. Oaktat vilka aktörer som är 
inblandade regleras dessa konflikter genom regelverk och lagstiftning på lokal-, 
regional-, nationell eller supranationell nivå (Torre et al. 2014).  
 
Även stater är själva aktiva aktörer i frågor gällande markanvändning, dels genom 
lagstiftande åtgärder och dels genom prioritering av politiska inriktningar som syftar 
till att gynna en viss typ av markanvändning (Homer-Dixon 1994). Det är av vikt att 
planering som handlar om markanvändningskonflikter utgår från ett antal olika 
perspektiv, däribland ekonomiska, socio-kulturella, ekologiska samt från den 
rådande politiska kontexten. Detta eftersom att markområden är av betydelse dels 
som en resurs men även för dess socio-kulturella värde för individer, grupper och 
organisationer (Bogale, Endo & Taeb 2006).  

3.7 Kommunikativ planering  
 
Under stora delar av det tidiga 1900-talet bedrevs fysisk planering genom en 
toppstyrd process där planerare och andra ”experter” utformade övergripande planer 
för samhällets utveckling. I breda penseldrag utpekades hur olika delar av samhället 
skulle planeras, vilken markanvändning som skulle ske på vilken plats och 
planeringen skedde i hög utsträckning åt medborgarna, inte med dem. Detta är en 
planeringsteori som ofta kallas för rationell planering. Succesivt utvecklades en 
motreaktion i form av en ny planeringsmodell som ställde sig kritisk till de 
traditionellt rådande planeringsnormerna. Med tiden kom denna att kallas för 
kommunikativ planering och sedan 1960-talet har metoden i olika former kommit 
att implementeras inom fysisk planering. Metoden innebär att planerare och andra 
beslutsfattare upphör med att själva definiera problemområden och dess tänkbara 
lösningar, den är även normkritisk och utmanar rådande strukturer. Metoden utgår 
från en inkluderande planeringsprocess där planerare medlar mellan olika 
intressenter och berörda aktörer, för att komma fram till åtgärder som har utarbetats 
genom kompromisser och efter en gemensam målbild. Betoningen på kompromisser 
är stor, då detta skall säkerställa att samtliga parters intressen beaktas i 
utformningen (Fainstein & DeFilippis 2016).  
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Genom att inkludera dem som berörs av planeringens åtgärder, d.v.s. medborgarna 
själva, kan förutsättningar för starkare förankring i fattade beslut uppnås. Genom att 
erbjuda fler alternativ till utformning av åtgärder kan beslutsfattare även bättre 
förhålla sig till en föränderlig samhällsutveckling (Campbell, Tait & Watkins 2016). 
Fainstein (2016) menar på att även om den kommunikativa planeringsmetoden har 
goda ambitioner, så säkerställer inte detta att beslutsfattare i slutändan tar de ”rätta 
besluten”. Beslutsfattare kan vara väl informerade om konsekvenserna av en åtgärd 
men de kan trots detta, av olika skäl, välja att gå vidare med åtgärden.  

3.8 Kollaborativa metoder vid planeringskonflikter  
 
Projekt som rör planeringen av den fysiska miljön resulterar ofta, som tidigare 
nämnts, i konflikter gällande markanvändningen. Dessa konflikter tenderar att vara 
icke-produktiva, med vilket menas att varken samhället i stort eller någon av de 
involverade parterna gynnas. Utfallet blir snarare långdragna och kostsamma 
juridiska konflikter och att projektets ursprungliga syfte inte kan uppnås. Dock utgör 
konflikter i planeringsprocesser inte enbart någonting negativt, tvärtom. Konflikter i 
planeringsprocesser kan leda till alternativa utformningar som främjar kreativitet 
samt med tiden leda till normativa och strukturella förändringar. Kollaborativa 
metoder syftar till att uppnå resultat genom gemensam problemlösning, 
kompromisser och avvägningar mellan parterna i en specifik kontext. Det finns alltså 
inte en enskild metod som är applicerbar i samtliga fall, men metoden kan generera 
positiva utfall som vore svåruppnåeliga med konventionella metoder. Forskning på 
området har dock påvisat att kollaborativa metoder kan resultera i ökade konflikter 
inom och mellan de involverade parterna och att de kan missbrukas som rena PR-
jippon (Coppens 2014)2.  

3.9 Militära aktörers markanvändning och fysiska planering 
 

”By their very nature, military operations are geographic: they occur in 
places; and places contain unique physcial enviroments, climates, and 
culture systems.” (Galgano & Palka 2011, s.1). 

 
För samtliga nationer som har en krigsmakt blir förhållandet mellan det civila och 
det militära samhället potentiellt av stor vikt för landets utveckling. I länder med 
begränsad tillgång till icke-exploaterade markområden tenderar konflikter kring 
konkurrerande markanvändningsanspråk mellan civila och militära aktörer att bli än 
mer påtagliga. När den civila delen av samhället hamnar närmare inpå den militära, 
ökar risken för konflikter av olika slag. Detta förhållande kan exempelvis uppstå som 
en följd av exploateringstryck för bostadsbyggande och förtätningstrender (Oren & 
Newman 2006). Vid dess upprättande lokaliserades ofta militära installationer och 
övningsområden tämligen isolerat i regioner och på platser där stora avstånd till det 
civila samhället rådde. Detta skedde ofta medvetet, då militär verksamhet ofta 
medför bullerpåverkan, bruk av potentiellt skadliga kemikalier samt omfattande 
skjutövningar och sprängningar. Med tiden resulterar samhällsutvecklingen ofta i att 
det civila samhället kommer närmare inpå militära lokaliseringar genom uppförandet 
av arbetsplatser, bostäder eller att infrastruktur upprättas i nära anslutning. Närhet 
mellan civila samhällsfunktioner och militära områden medför alltid konsekvenser 

                                                   
2  För en utförligare genomgång av kollaborativa metoder se Coppens 2014) sammanställning över 
forskningsläget. 
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för respektive aktör, aspekter som påverkas inkluderar livsmiljö, regional utveckling 
och militär övningsförmåga m.fl. (Schilling u.å.).  
 
Militära behov är dessutom föränderliga och påverkas av både interna- och externa 
faktorer såsom politikiska prioriteringar, nationell och global säkerhetspolitik, 
teknologiska framsteg och civilsamhällets krav. Militära territoriella behov varierar 
även mellan olika geografiska skalor, från nationell nivå, ned på lokala nivåer och 
även till att omfatta enskilda fastigheter, både inom militärt kontrollerade områden 
och inom civila. Militära organisationers möjligheter att influera civila 
beslutsprocesser inom fysisk planering varierar beroende på nationell kontext, men 
vanligt förekommande är att dessa organisationer representerar överordnade 
intressen som ges företräde vid avvägningar. Sett till en internationell kontext bedrivs 
oftast civil samhällsplanering genom majoritetsbeslut fattade i demokratiska 
församlingar, som har föregåtts av omfattande debatt och involvering av 
allmänheten. Detta förfarande står i tämligen stark kontrast till det militära 
beslutsfattandet, som vanligen till stor del sker internt inom den egna organisationen 
(Oren & Newman 2006).  
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4 Metod 
 
Denna undersökning är genomförd som en fallstudie, inom vilken 
forskningsintervjuer och dokumentbaserad forskning har nyttjats som metoder. 
Genom denna metodkombination kunde de intressekonflikter som aktualiserades i 
respektive fall beskrivas och förklaras sett till deras varians, skillnader och likheter, 
orsaker, vikten av kontextuella faktorer, bakomliggande processer samt resulterande 
konsekvenser.  

4.1 Fallstudier 
 
Som forskningsmetod inriktar sig en fallstudie på att studera ett eller ett fåtal fall av 
specifika händelseförlopp med syftet att skapa en djupare förståelse för den rådande 
kontexten, de processer, erfarenheter och relationer som fallet inrymmer. Fallstudier 
tenderar att användas för att uppdaga ny kunskap genom induktiv logik, denna 
kunskap är av värde då den dels fastslår något i sig, skapar nya möjliga inriktningar 
för fortsatt forskning och den redogör för hur olika komponenter i det valda fallet 
hänger samman. Undersökningsmetoden kan även utgå från en deduktiv ansats, 
d.v.s. att pröva teori(er) mot det valda fallet, syftet är då att undersöka huruvida vald 
teori är tillförlitlig eller ej, i kontexten av det specifika fall som studerats. En 
fallstudie kräver att arbetet är väl avgränsat, detta för att säkerställa att det inte 
sammanfaller med andra likartade fenomen. Som metod lämpar sig fallstudier väl för 
att genomföra en studie där ett flertal forskningsmetoder nyttjas och där 
undersökningen sedan grundas på ett varierande utbud av data, kvalitativ såväl som 
kvantitativ (Denscombe 2016).  

4.1.1 Valet av fall 
 
Valet av fall som studeras inom en fallstudie sker inte slumpmässigt, utan det 
grundas i de kontextspecifika värden som gör att det valda fallet särskiljer sig från 
alternativa fall. Av vikt är att det föreligger en underliggande problematik eller vissa 
tendenser som forskaren kan testa mot valt teoretiskt ramverk. Till detta tillkommer 
även praktiska aspekter för forskaren. Icke outsinliga resurser i fråga om tid och 
pengar kan inverka på valet av fall och leda till att en viss tendens av 
bekvämlighetsurval är troligt (Denscombe 2016).  
 
Denna fallstudie grundas på ett urval av tre separata fall, som samtliga kretsar kring 
en underliggande problematik gällande intressekonflikter mellan kommuners fysiska 
planering och riksintressen för totalförsvarets militära del. Samtliga fall är tydligt 
avgränsade gällande vad denna problematik kretsar kring: utbyggnaden av ett 
sjukhus, ökad militär verksamhet inom ett militärt övningsområde samt möjligheten 
att planera för tätortsnära bebyggelse inom påverkansområdet från ett militärt 
övningsområde.  Dessa fall har valts ut från en stor mängd möjliga alternativ, sett till 
vilka kommuner eller regioner som har sådana potentiella intressekonflikter. För att 
uppnå undersökningens syfte har en induktiv ansats nyttjats, där dokumentbaserad 
forskning och forskningsintervjuer valts som metoder för datainsamling.  

4.1.2 Generaliserbarhet  
 
Huruvida slutsatserna från en fallstudie kan generaliseras eller ej beror på ett antal 
olika faktorer. Resultaten från fallstudien kan nyttjas för att vidareutveckla teori, 
generera olika hypoteser, termer eller slutsatser som kan redogöra för fallets utfall 
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inom dess specifika kontext. I detta avseende kan fallstudier beaktas som avklarade 
undersökningar, begränsade till en specifik kontext där resultaten har ett egenvärde 
utan vidare behov av generalisering (Denscombe 2016).  

4.2 Dokumentbaserad forskning 
 
Dokumentbaserad forskning är en metod som utgår från dokument som 
informationskälla. Oaktat vilken form dessa dokument än tar så förmedlar de någon 
form av information som forskaren kan nyttja som underlag för slutsatser och 
tolkningar. Antingen kan dokumentens innehåll citeras rakt av eller så kan det krävas 
att forskaren tolkar och analyserar innehållet innan dess fulla innebörd blir uppenbar 
(Denscombe 2016).  

4.2.1 Val av dokumentkällor  
 
Valet av dokument för granskning baserades på dess relevans för undersökningens 
syfte och för dess lämplighet sett till att kunna besvara frågeställningen. Detta 
innebar att dokumenten som valdes kretsade kring fysisk planering, 
intressekonflikter vid markanvändningsanspråk mellan respektive kommun och 
Försvarsmakten, att de var aktuella och att de handlade om de valda fallens 
geografiska lokaliseringar. D.v.s. dokument rörande Försvarsmaktens ansökan om 
utökat miljötillstånd för Tofta skjutfält, Luleå kommuns revidering av detaljplan för 
Sunderby sjukhus samt Umeå kommuns arbete med att ta fram en fördjupad 
översiktsplan över I20-området och dess utredning för framtida tätortsutveckling. De 
dokument som har granskats inkluderar bl.a. översiktsplaner, detaljplaner, 
utvecklingsprogram, planbeskrivningar, överklagandeskrifter, riksintressekataloger 
för Umeå, Luleå och Gotland, styrdokument för Försvarsmakten, 
samrådsredogörelser, myndighetsbeslut, för området relevant lagstiftning och 
artiklar i media.  
 
Samtliga planhandlingar och styrdokument som granskats under undersökningen 
har utgjorts av officiella handlingar, dessa har funnits tillgängliga digitalt hos 
respektive kommun, Försvarsmakten samt hos övriga myndigheter. En förutsättning 
för att dessa ska kunna betraktas som tillförlitliga är att de utgår från befintliga lagar 
som reglerar fysisk planering, vilket har varit fallet. Offentliga planhandlingar utgörs 
av officiella tjänstemannayttranden som är tillgängliga för allmänheten enligt 
offentlighetsprincipen, som regleras i Sveriges grundlagar (Regeringskansliet 2015b). 
Dokumenten påvisar vem som har sagt vad i vilket skede av planprocessen mellan 
Försvarsmakten, annan berörd myndighet och respektive kommun. 

4.2.2 Tillförlitlighet hos dokumentbaserad forskning 
 
Dokumentbaserad forskning, likt all forskning, kräver att källorna valideras. Dels så 
ska dokumenten bedömas utifrån huruvida de är autentiska eller ej och dels utifrån 
om de har reviderats efter författarens publikation. Dokumentets format kan 
innebära att forskaren måste tolka dess innehåll, därmed förutsätts ett språkbruk 
som hen kan förstå. Slutligen bör forskaren ställa sig kritisk till dokumentets 
kredibilitet, d.v.s. vilket var syftet med att dokumentet författades och vilken 
bakgrund författaren har (Denscombe 2016).    



 14 

4.3 Forskningsintervjuer  
 
Som metod utgår forskningsintervjuer från människor, där data samlas in i form av 
dessa individers svar på forskarens frågor. Detta förutsätter dels att forskaren har 
möjligheten att få kontakt med respondenterna och att det rent praktiskt går att 
genomföra intervjun inom tidsramarna för studien. Utöver dessa faktorer utgör 
kostnader ett hinder då geografiska avstånd medför resekostnader, tidsåtgång och 
övriga utgifter som skall rymmas inom forskningsbudgeten. Forskningsintervjuer är 
en metod som syftar till att skapa en djupgående förståelse kring exempelvis 
uppfattningar, känslor, åsikter, tidigare erfarenheter och upplevelser. Metoden är 
lämplig när den information som efterfrågas berör sådant som förutsätter en hög 
kunskapsnivå och grad av förståelse hos respondenten för ämnet i fråga, eller när 
informationen är kopplad till vissa nyckelpersoner genom deras yrkesroll 
(Denscombe 2016).  

4.3.1 Val av respondenter 
 
Valet av respondenter till intervjun skedde med krav på att dessa skulle besitta 
relevant kunskap för undersökningen genom sin yrkesroll eller tidigare erfarenhet, då 
målet med undersökningen var att skapa en djupgående förståelse för 
ämnesområdet. Sådana subjektiva urval är enligt Denscombe (2016) vanligt 
förekommande vid småskaliga forskningsprojekt. Valet har även grundats på 
huruvida personer med relevant kunskap har varit tillgängliga för deltagande i 
intervjuer (vid ett antal tillfällen angavs en allt för hög arbetsbörda som ett skäl till att 
potentiella respondenter inte kunde delta). Intervjuer hölls med tjänstemän från 
Region Gotland, Umeå kommun, Luleå kommun samt Fortifikationsverket Region 
Norr och Försvarsmaktens enhet för fysisk planering i Stockholm.  

4.3.2 Genomförande  
 
Efter att respondenter till intervjun hade identifierats och samtyckt till deltagande, 
skickades intervjuguider ut till samtliga personer i god tid innan intervjun 
genomfördes (se bifogade bilagor 1-5). I samband med den initiala kontakten 
presenterade jag mig själv och bakgrunden till undersökningen, dess syfte samt 
forskningsetiska principer, vilket Denscombe (2016) menar på är god sed vid 
forskningsintervjuer. Respondenten informerades om att hens deltagande var helt 
frivilligt och att hen när som helst kunde avbryta intervjun, samt att det var frivilligt 
att besvara respektive frågeställning. Respondenten fick ta ställning till huruvida hen 
önskade att delta anonymt, medverka i ljud- eller videoupptagningar och erbjöds 
möjligheten att få ta del av denna information i form av ett skriftligt dokument.  
 
För att säkerställa att informationen som insamlades under respektive intervju kunde 
granskas i efterhand nyttjades ljudupptagningar samt löpande fältanteckningar. Efter 
att intervjuerna transkriberats genomfördes i vissa fall även en respondentvalidering. 
Respondenter fick då möjlighet att ta ställning till en summering av intervjun och 
utvalda citat, för att kunna avgöra huruvida informationen hade uppfattats korrekt. 
Dessa två tillvägagångssätt är enligt Denscombe (2016) vanliga inslag vid 
intervjustudier.  
  
Vid samtliga tillfällen genomfördes semistrukturerade intervjuer som varade i 
genomsnitt omkring 50 minuter (när dessa genomfördes som ett personligt möte 
eller genom telefonintervjuer). Semistrukturerade intervjuer utgår från ett antal 
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förberedda frågor eller ämnen som forskaren vill diskutera, men där en viss grad av 
flexibilitet tillåts. Därmed kan nya följdfrågor ställas löpande och valet av frågor kan 
anpassas efter vilken riktning intervjun tar, respondenten ges även möjlighet att 
vidareutveckla sina svar och funderingar (Denscombe 2016). Samtliga intervjuer 
utgick från relativt öppna frågor, baserade på ett antal huvudsakliga teman gällande 
fysisk planering, intressekonflikter vid markanvändning, planeringsförfarande, samt 
frågor som var kontextuellt specifika för de enskilda fallen, därtill uppkom spontana 
följdfrågor. Det genomfördes vid ett tillfälle en fysisk intervju med en respondent 
från Umeå kommun, vilket för undersökningen var den optimala metoden sett till 
kvalitet hos insamlad data, men inte alltid sett till dess genomförbarhet rent 
praktiskt.  
 
Telefonintervjuer nyttjades vid två tillfällen, detta skedde då valet av fall för 
undersökningen var geografiskt spridda över Sverige. Därmed hade resor till och från 
dessa platser inneburit avsevärda uppoffringar i tid och pengar, vilket ansågs icke 
kompatibelt inom ramen för denna undersökning. Enligt Denscombe (2016) kan 
avsaknaden av ett fysiskt möte göra respondenten mer villig att samtala om känsliga 
ämnen. Metoden medför dock vissa nackdelar. Avsaknaden av ett personligt möte 
kan leda till att respondenten är mindre villig att dela med sig av viss typ av 
information, då det kan vara svårt att bygga upp den tillit som krävs utan ett fysiskt 
möte. De svar som ges kan även vara mer genomtänkta då respondenten har haft mer 
tid för reflektion, vilket kan vara bra eller dåligt beroende på vad forskaren 
efterfrågar, men det kan även leda till att spontana svar uteblir (Denscombe 2016).  
 
Vid två tillfällen nyttjades internetbaserade intervjuer. I fallet gällande Luleå 
kommuns revidering av detaljplan för Sunderby sjukhus, hade initialt en 
telefonintervju avtalats med en respondent från Fortifikationsverket Region Norr. 
Dock uppstod förhinder vid det avtalade datumet och följden blev att denna ej kunde 
genomföras som planerat. Följden blev att en internetbaserad intervju nyttjades för 
att besvara en del av frågorna och resterande svar kunde utläsas ur bifogade 
överklagandeskrifter. Vid kontakt med den enhet inom Försvarsmakten som centralt 
hanterar fysisk planering valde de själva att först besvara frågorna via e-
postkommunikation, men möjliggjorde för uppföljningsfrågor digitalt samt för en 
kompletterande telefonintervju om behov fanns.  
 
Metodvalet kan ha liknande för- och nackdelar som en telefonintervju sett till 
avsaknaden av ett fysiskt möte. Dock finns en tendens att respondenter blir mer 
kortfattade om de måste skriva ned sina svar, därtill kan möjligheten till följdfrågor 
och att utveckla vissa svar även bli lidande (Denscombe 2016). 

4.3.3 Tillförlitlighet hos intervjustudier 
 
När det kommer till att validera svaren från forskningsintervjuer är detta inte helt 
enkelt, framförallt om det som avhandlas rör respondentens erfarenheter, känslor 
eller uppfattningar. Vidare kan faktorer såsom forskarens etnicitet, ålder, kön, 
yrkeskategori, sociala status m.fl. komma att påverka respondenten under intervjun, 
vilket benämns intervjuareffekten. Människor uppfattar dessa faktorer på olika sätt, 
vilket kan leda till att de svar som ges påverkas under intervjun. En respondents 
subjektiva ställningstaganden och uppfattningar kan inte valideras genom att enbart 
jämföra med svar från andra respondenter. Något som forskaren kan göra är att ställa 
sig kritisk till informationen som samlats in, om möjligt validera insamlad 
information genom alternativa datakällor eller att kombinera analysen med 
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observationer. Därtill bör forskaren återkoppla till respondenten efter att intervjun 
har transkriberats, då kan hen ta ställning till huruvida svaren har uppfattats korrekt 
samt bekräfta att åsikter och ställningstagande fortfarande gäller, s.k. 
respondentvalidering. Om intervjun utgår från respondenter med hög kännedom om 
forskningsämnet, där respondenterna valts ut just av detta skäl, kan forskaren utgå 
från att dessa respondenters svar är till hög grad tillförlitliga (Denscombe 2016).  

4.3.4 Tolkning av empiri 
 
Insamlad empiri från den dokumentbaserade forskningen samt från 
forskningsintervjuerna har undersökts för att identifiera nyckelfaktorer och teman 
som relaterar till intressekonflikter mellan å ena sidan kommunernas fysiska 
planering och å andra sidan riksintresset för totalförsvarets militära del. Tolkningen 
av data har därmed genomförts med drag av den tematiska analysmetoden, vilken 
enligt Denscombe (2016) innebär att den information som insamlats organiseras och 
bryts ned i mindre beståndsdelar innan en analys genomförs. Materialet kan även 
analyseras utifrån de rent faktamässiga svar som givits, där enskilda ord, meningar 
och stycken väljs ut (Denscombe 2016). Fyra övergripande teman kunde sedermera 
utarbetas; “Intressekonflikter”, ”Planeringsförfarande”, ”Kontextuella faktorer” 
samt ”Förhållningssätt”. Dessa övergripande teman inkluderar ett brett spektrum av 
aspekter, åsikter och faktamässiga svar som uppkom under respektive intervju. 
Utvalda citat presenteras för att beskriva de nyckelfaktorer och teman som uppkom 
under intervjuerna. Sedan genomfördes en jämförande analys av resultaten, följt av 
en diskussion där resultaten tolkades med utgångspunkt i tidigare forskning. 

4.3.5 Metoddiskussion och etiska överväganden 
 
Det var vidare ej möjligt att genomföra intervjuer med Försvarsmakten lokalt i Umeå, 
Luleå eller på Gotland. Kontakt togs med Norrbottens regemente (I 19), Norrbottens 
flygflottilj (F 21) och Gotlands regemente (P 18), i samtliga fall blev svaret en 
hänvisning till Högkvarteret i Stockholm och den enhet som centralt hanterar 
Försvarsmaktens arbete inom fysisk planering. Detta ledde till uppfattningen att det 
skulle bli problematiskt att ställa platsspecifika frågor för respektive fall, därmed 
koncentrerades frågorna som ställdes till Försvarsmakten till att behandla mer 
generella aspekter rörande myndighetens arbete inom området fysisk planering. 
Detta kan ha resulterat i en relativ avsaknad av kontextuella faktorer för respektive 
fall, även om de givna svaren i sig var utförliga och besvarade frågeställningen väl. 
Skälen till detta ställningstagande framgick ej, men det kan ligga i 
forskningsområdets natur att vissa saker faller inom sekretess och att 
kommunikation kring detta därmed utgår centralt från Försvarsmakten och inte från 
lokala representanter. 
 
För att minimera risken att eventuella konflikter ska uppstå, har respektive 
respondent anonymiserats i den del av arbetet där hens svar återges, enligt följande 
principer: K = Kommunalt anställd tjänsteman, F= Tjänsteman anställd inom 
Fortifikationsverket och FM= Tjänsteman anställd inom Försvarsmakten. För att 
särskilja mellan kommunala tjänstemän på de tre olika orterna, adderas första 
bokstaven i respektive kommunnamn: KG= Kommunalt anställd tjänsteman hos 
Region Gotland, KU= Kommunalt anställd tjänsteman hos Umeå kommun och 
KL= Kommunalt anställd tjänsteman hos Luleå kommun. Eventuell 
sifferkombination innebär att svar från fler än en respondent har inkommit från 
aktören i fråga. 
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Sett till etiska överväganden kan det föreligga en generell problematik inom 
forskningsområdet, som härrör från att relevant information kan falla under 
försvarssekretess. Planerare och tjänstemän kan ha kännedom om viss information, 
men som de av sekretesskäl inte kan vidarebefordra till allmänheten, beslutsfattare 
eller exploatörer. Det kan även vara problematiskt att avgöra var gränsen går för 
vilken information som är att betrakta som öppen för allmänheten. För att hantera 
detta faktum har undersökningen riktat sig mot sådan information som presenterats i 
Försvarsmaktens offentliga dokument som behandlar öppna riksintressen för 
totalförsvarets militära del, på liknande sätt har även övriga planhandlingar valts ut. 
Vidare har intervjufrågorna riktat sig mot information som planerare och tjänstemän 
själva bedömt att de får förmedla öppet, därtill genomfördes ett antal 
respondentvalideringar för att säkerställa att inget känsligt material av misstag 
förmedlats på ett oaktsamt vis.    
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5 Resultat 
 
För att skapa en god förståelse för de fall som ingår i denna undersökning ges nedan 
inledningsvis en kortfattad beskrivning för respektive kommun som har studerats. 
Denna inledning följs sedan av en redogörelse för respektive fall sett till 
Försvarsmaktens och respektive kommuns ställningstaganden.  

5.1 Fallbeskrivning: Region Gotland och Tofta skjutfält  
 
Gotland är en ö, ett landskap och en kommun med regionalt ansvar, som ligger 
omkring 100 km från det svenska fastlandet, utöver den stora ön inräknas även 
Gotska Sandön, Stora- och Lilla Karlsö, Fårö samt ett antal mindre öar. Sammantaget 
utgör dessa öar en landareal av 3134 km2, med en befolkningsmängd på 59 349 
invånare. År 2016 var omkring 62 procent av länets befolkning bosatta i någon av 
Gotlands 18 tätorter, där Visby utgör den största med 22 593 invånare 
(Nationalencyklopedin 2019b).  
 
I beslutet för den säkerhetspolitiska inriktningen för perioden 2016-2020 
identifierades Gotland som av stor strategisk vikt sett till dess läge i Östersjöområdet. 
Som en följd av regeringens beslut om återetablering av en permanent militär 
närvaro på Gotland genomfördes åtgärder för att förstärka det civila och militära 
försvaret. Detta arbete inleddes under år 2016 och i början av januari år 2018 
påbörjades arbetet med att upprätta Gotlands regemente (P 18) (Försvarsmakten 
2019d).  

5.1.1 Tofta skjutfält: Användning och lokalisering  
 
Tofta skjutfält är ett militärt övningsområde som har använts för militär 
övningsverksamhet sedan år 1889. Området har succesivt utvidgats till dess 
nuvarande omfattning som etablerades på 1960-talet. Området är lokaliserat 
omkring 7,5 km sydväst om Visby och det sträcker sig över en yta på ca 2700 hektar.  
Inom området finns skjutfält för finkalibriga vapensystem, artilleri, pansarförband 
och möjlighet till samövning med flygstridskrafter. Tofta skjutfält är en unik resurs 
för Försvarsmakten då området möjliggör övningsverksamhet i en för Gotland 
representativ miljö med de vapensystem och materiel som behövs för att säkerställa 
Försvarsmaktens operativa förmåga i regionen. Det finns bedömt ingen alternativ 
lokalisering på Gotland som uppfyller samma kriterier. Som en följd av dess vikt för 
militär övningsverksamhet utgör området ett riksintresse för totalförsvarets militära 
del (Försvarsmakten 2018a). Delar av skjutfältet har även varit i bruk för alternativ 
användning bl.a. som strövområde för allmänheten och endurotävlingen Gotland 
Grand National 3  har sedan år 1984 årligen hållits på området. Figur 2 på 
nästkommande sida redogör förekomsten av icke sekretessbelagda riksintressen på 
Gotland. 

                                                   
3 Gotland Grad National är en av världens största endurotävling för motorcyklar, där bansträckningen går genom 
svår terräng inom delar av Tofta skjutfält (Nordic Sport & Event 2019).  
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Figur 2: Redogör förekomsten av öppna riksintressen på Gotland.  
Källa: Försvarsmakten (Geo SE) 2018. 
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Figur 3 visar i högre detalj riksintresset för Tofta skjutfält och dess tillhörande 
påverkansområde.   

 
Figur 3: Redogör riksintresset för Tofta skjutfält samt tillhörande påverkansområde. 
Källa: Försvarsmakten (Geo SE) 2018. 
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5.1.2 Försvarsmaktens ansökan om utökat miljötillstånd för Tofta skjutfält 
 
Som en följd av kraven på ökad militär övningsverksamhet och att stärka 
totalförsvarets operativa förmåga på Gotland ansökte Försvarsmakten om ett utökat 
miljötillstånd för Tofta skjutfält. Ansökan skickades in 2017-06-03 till 
miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Stockholms län för 
tillståndsprövning (Försvarsmakten 2018a). Försvarsmaktens ansökan syftar till en 
fortsatt drift och utökning av militär övningsverksamhet på Tofta skjutfält. 
Verksamheten innebär totalt 220 skjutdagar per år för fin- och grovkalibriga 
vapensystem samt sprängningar. Därtill innefattas skjutningar för vapensystem med 
indirekt eld från ett antal lokaliseringar utanför Tofta skjutfält. Vapensystem som 
därmed skulle kunna skjuta över infrastruktur och fastigheter som är lokaliserade 
mellan dessa skjutplatser och skjutfältet (Regionstyrelsen Gotland 2018). 
Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Stockholms län tog 2018-12-20 
beslut om att ge Försvarsmakten tillstånd för utökad verksamhet vid Tofta skjutfält 
(Försvarsmakten 2019e).  
 
Som en följd av Länsstyrelsens beslut kommer Försvarsmaktens verksamhet vid 
Tofta skjutfält att kunna öka i omfattning jämfört med vad som bedrivits under det 
senaste årtiondet. Detta kommer medföra en större bullerpåverkan än tidigare vilket 
har lett till att Försvarsmakten 2019-04-25 fattade ett beslut om att utöka 
påverkansområdet för Tofta skjutfält. Avsikten var att säkerställa att Försvarsmakten 
ska kunna bevaka detta riksintresse mot andra aktörers åtgärder inom 
påverkansområdet (Försvarsmakten 2019f). Figur 4 illustrerar påverkansområdets 
nya omfattning inåt landet i kontrast till det tidigare.  
 

 
Figur 4: Redogör det nya påverkansområdet för riksintresset Tofta skjutfält.  
Källa: Staflin, M 2019.  
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5.1.3 Region Gotlands planer för området vid Tofta skjutfält  
 
Gotlands översiktsplan Bygg Gotland: Översiktsplan för Gotlands kommun 2010-
2025 syftar till att redogöra för hur framtida användning av mark- och 
vattenområden ska styra Gotlands utveckling under åren 2010-2025. Exempel på 
prioriterade utvecklingsfrågor är bl.a. bebyggelseutvecklingen och enligt Vision 
Gotland 2025 är målbilden 65 000 invånare vid periodens slut. Dessa nya invånare 
skall fördelas jämnt mellan landsbygd och stad. I dagsläget sker den huvudsakliga 
delen av Gotlands inflyttningar till Visby (där omkring 40 procent av befolkningen 
bor) samt till övriga tätorter. Visby och dess omkringliggande tätorter har 
identifierats som väsentliga för denna önskvärda samhällsutveckling på Gotland. 
Området kring Tofta har i sin tur identifierats som ett attraktivt läge för kustnära 
bostadsbebyggelse och det är ett område som även innehar stora kulturvärden, 
naturvärden och är en besöksattraktion av stor vikt för en av Gotlands största 
näringar, besöksturismen (Gotlands kommun 2010). 

5.1.4 Ärendets nuvarande status 
 
Region Gotland överklagade 2019-01-23 till mark- och miljödomstolen det 
miljötillstånd som Försvarsmakten tilldelades av Länsstyrelsen i Stockholms län för 
Tofta skjutfält. Skälet till detta var att kommunen menade på att den planprocess 
som Försvarsmakten använde och det underlag som lades fram innebar att det inte 
var möjligt at till fullo avgöra effekterna av den planerade militära verksamheten. 
Regionen ansåg att underlaget inte adekvat redogjorde för vilken bullerpåverkan den 
nya verksamheten skulle få på det närliggande området och kommuninvånarna. I 
vilken utsträckning detta skulle hämma regionens fysiska planering i området kunde 
därmed inte heller bedömas. Region Gotland ställer sig i övrigt positiva till 
Försvarsmaktens återetablering på Gotland och medger att detta ställer krav på att 
militären måste kunna öva. Men de hävdar att tillståndsprövningen borde ske enligt 
en bedömning som ser till ett bredare samhällsperspektiv där avvägningar sker 
mellan regionens intressen och Försvarsmaktens behov i området (Region Gotland 
2019). Därtill har även privatpersoner boende i närliggande Tofta, Västerhejde och 
Akebäck överklagat beslutet (Neuman 2019).  

5.2 Fallbeskrivning: Umeå kommun och I20-området 
 
Umeå kommun ligger i Västerbottens län med en befolkningsmängd av omkring 127 
119 invånare på en yta som omfattar 2317 km2. Sedan 1960-talet har kommunen 
upplevt en kontinuerlig befolkningstillväxt. Etableringen av Umeå universitet och 
tillväxten i näringslivet utgör de två största bidragande faktorerna. Umeå tätort utgör 
kommunens centralort och omkring 90 procent av kommunens invånare är bosatta i 
tätorter, 66 procent av tätortsbefolkningen bor i Umeå tätort (Nationalencyklopedin 
2019c).  

5.2.1 I20-området: Användning och lokalisering  
 
I20-området är lokaliserat norr om de centrala delarna av Umeå. Det inrymmer ett 
skjutfält som omfattar en yta av omkring 1900 hektar och övningsfält med skjutbanor 
som omfattar omkring 170 hektar. Därtill finns det en närliggande lokalisering för 
övning inom CBRN-fältet (Chemical, Biological, Radiactive and Nuclear) som är 
beläget vid Ersboda, öster om I20-området. Inom Försvarsmakten används 
respektive övningsområden av ett antal olika förband samt av flertalet myndigheter 



 23 

inom totalförsvarets militära del. Skjutfält och övningsområdena är av stort värde för 
Försvarsmaktens möjlighet att bedriva övningsverksamhet i regionen. CBRN-
området vid Ersboda utgör Försvarsmaktens enda lokalisering för övning inom detta 
fält. Lokaliseringen är även den enda i Sverige för militärt orienterad teoretisk- och 
laborativ forskning kring radioaktiva, kemiska och biologiska ämnen. Det är en 
sammantaget en verksamhet som bedömt är av stor vikt för både det civila och 
militära försvaret (Försvarsmakten 2018b). Påverkansområdet för Försvarsmaktens 
riksintresse vid I20-området redogörs för i Figur 5. 

 
Figur 5: Redogör påverkansområdet för Försvarsmaktens riksintresse vid I20-området i Umeå. 
Källa: Försvarsmakten (Geo SE) 2018.  
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5.2.2 Umeå kommuns planer för I20-området 
 
Umeå kommun har en vision om att kommunen ska växa till 200 000 invånare fram 
till år 2050. Därtill är förhoppningen att detta arbete ska stärka Umeås funktion som 
tillväxtmotor och regionalt centrum i norra Sverige. Kommunen har identifierat ett 
behov av att skapa en god storstadsmiljö i en norrländsk kontext för att motverka 
trender av befolkningsminskning och migration till södra delar av landet. Umeås roll 
blir därmed även att erbjuda dessa kvalitéer till övriga delar av regionen. Fokus vid 
Umeå tätort kommer sig av nuvarande trender inom b.la. migration och 
befolkningstillväxt som tyder på att städer med ett visst utbud och invånarantal över 
100 000 lockar till inflyttningar, fortsatta etableringar och bidrar därmed till regional 
tillväxt. Centralt i Umeå ska denna eftersträvade tillväxt lokaliseras inom en radie av 
fem kilometer från universitetsområdet eller stadskärnan. Omkring 15 000 nya 
invånare planeras det för i dessa områden då en förtätning av centrala stadsdelar 
prioriteras. Översiktsplanen utpekar även ut I20-området som ett utredningsområde 
för framtida tätortsutveckling (Umeå kommun 2018).  

5.2.3 Ärendets nuvarande status 
 
Umeå kommun förvärvade år 1998 stora markområden inom de delar av I20-
området som låg närmast centrala Umeå, detta för att tillgodose behovet av 
markreserver för framtida tillväxt. Dessa markförvärv innebär att kommunen äger 
attraktiv mark för byggandet av verksamheter eller bostäder i tämligen centrala delar 
av Umeå, som tidigare varit anspråkstagna av Försvarsmaktens verksamhet. Umeå 
kommun har därför påbörjat arbetet med att ta fram en fördjupad översiktsplan över 
I20-området (Umeå kommun 2018). Detta arbete syftar till att fastställa hur Umeå 
kommun planerar områdets långsiktiga utveckling för att uppnå 
blandstadsbebyggelse. Denna tätortsutveckling skulle förutsätta att Försvarsmakten 
vore villig att låta deras verksamhet flyttas, antingen i dess helhet eller vissa utvalda 
delar av den, till ett nytt läge norr om dess nuvarande. Den fördjupade 
översiktsplanen ska därför även redogöra för vilka möjligheter Försvarsmakten har 
att utvecklas i Umeå kommun efter det att en eventuell exploatering av I20-området 
har skett. Parallellt med detta arbete pågår en utredning i samverkan med 
Försvarsmakten, Samordning för bostadsbyggande, där möjligheterna granskas för 
att Försvarsmakten ska kunna vara kvar i kommunen vid händelse av exploatering av 
I20-området. Försvarsmakten har i dagsläget inte fattat något beslut om en sådan 
omlokalisering (Umeå kommun 2019a). I dagsläget har Försvarsmakten inget 
egenintresse i en sådan omlokalisering, då deras verksamhet fungerar bra med 
adekvata faciliteter i området (FM1).  
 
I20-området är genom denna utredning indelat i olika områden för utveckling och 
utredning, indelningarnas omfattning påvisas i Figur 6 på nästkommande sida. 
Därtill redogör figuren för den korridor som korsar området genom dess mitt, inom 
vilken Norrbotniabanans4 sträckning genom centrala Umeå kommer att byggas.    
 

                                                   
4 Norrbotniabanan är en nyligen påbörjad järnväg som vid dess färdigställande skall trafikera sträckan mellan 
Umeå och Luleå (Trafikverket 2019).  
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Figur 6: Redogör Umeå kommuns indelning av I20-området för separat utveckling.  
Källa: Umeå kommun 2019b. 

5.3 Fallbeskrivning: Luleå kommun och Sunderby sjukhus 
 
Luleå kommun ligger i Norrbottens län med en yta som omfattar 2094 km2 och en 
befolkning på 77 832 invånare. Av kommunens invånare bor omkring 90 procent i 
tätorter och 62 procent av dessa bor i Luleå centralort. Näringslivet har tidigare till 
stor del varit präglat av industrisektorn där stora företag såsom SSAB dominerade. I 
dagsläget utgör industrisektorn fortfarande en betydande del av kommunens 
arbetstillfällen även om näringslivet har blivit mer diversifierat genom en växande 
servicesektorn och etableringar av IT-företag såsom Facebook. Därtill utgör Luelå-
Kallax flygplats en viktig arbetsgivare både genom det civila flyget samt genom 
Norrbottens flygflottilj (F 21) (Nationalencyklopedin 2019d).  

5.3.1 Luleå-Kallax flygplats: Användning och lokalisering 
 
Luleå-Kallax flygplats är lokaliserad på Kallaxheden, omkring 5 km sydväst om Luleå 
centrum. Det är en flygplats med både civil och militär flygtrafik och är därmed 
klassat som ett riksintresse dels för den civila luftfarten och dels för totalförsvarets 
militära del. Flygplatsen anlades år 1940 för den militära flygtrafiken och F21 
Flygbaskår upprättades. Den civila flygtrafiken etablerades vid flygplatsen under 
mitten av 1940-talet. Försvarsmakten har kontinuerligt investerat avsevärda summor 
i flygplatsens landningsbanor och kringliggande bebyggelse för att kunna hantera 
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uppgradering av flygplanstyper. Flygplatsen är central för Försvarsmaktens förmåga 
att försvara norra Sverige då den innefattar en av två kvarvarande incidentflottiljer 
(söderut är den närmaste lokaliserad i Uppsala). Samt för dess funktion sett till 
flygvapnets pilotutbildning som bedrivs vid flottiljen och flygplatsen är även av stor 
vikt för den civila flygtrafiken i regionen (Försvarsmakten 2018c). Figur 7 visar 
förekomsten av öppna riksintressen och tillhörande påverkansområden i Luleå 
kommun. 

 

Figur 7: Redogör öppna riksintressen och tillhörande påverkansområden i Luleå kommun.  
Källa: Försvarsmakten (Geo SE) 2018. 
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5.3.2 Sunderby sjukhus: Lokalisering och utbyggnad  
 
Sunderby sjukhus invigdes år 1999 och det är lokaliserat omkring 15 km från Luleå 
centrum. Sedan tiden då sjukhuset invigdes har nya lokala krav uppkommit för den 
verksamhet som bedrivs vid sjukhuset, men även sett till dess funktion som ett 
närsjukhus för Boden. Därtill har läkarutbildning kommit att förläggas vid sjukhuset 
och en etablering av specialiserad sjukvård som tidigare inneburit patientresor till 
och från Umeå. När sjukhuset uppfördes utformades det efter rådande förhållanden 
som ställde krav på en kompakt design vilket innebar begränsade möjligheter för 
utbyggnation i framtiden. Detta var skälet till Landstingsstyrelsens beslut från år 
2008 om att se över Sunderby sjukhus kapacitet med hänsyn till de förändrade 
förhållandena. Detta resulterade i en utvecklingsplan som färdigställdes år 2009 
(med efterföljande revidering år 2013) Utvecklingsplan Sunderby Sjukhus 2013 
(Luleå kommun 2017). Se Figur 8 för lokaliseringen av planområdet i Luleå 
kommun. 

 
Figur 8: Redogör lokaliseringen av planområdet för Sunderby sjukhus i Luleå kommun.  
Källa: Wallman, M 2019b. 
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I dagsläget är Sunderby sjukhus högsta byggnadshöjd 36 meter, vilket motsvarar sex 
våningsplan och omkring 45 meter över havsnivån. Befintlig detaljplan tillåter dock i 
dagsläget maximalt fyra våningshöjder inom området för detaljplan eftersom att 
området ligger inom stoppområde för höga objekt från Luleå-Kallax flygplats. 
Utredningen menar på att om det tillåtna våningsantalet revideras från fyra till sex 
våningar kan en kompakt och effektiv vårdverksamhet uppnås genom utbyggnad. 
Genom att bygga på höjden istället för på ett horisontellt plan kan flödena mellan de 
olika avdelningarna inom sjukhusområdet förbättras vilket då skulle leda till ett mer 
effektivt nyttjande av resurser och främja en mer patientsäker vård (Luleå kommun 
2015a). Identifierade expansionsmöjligheter för Sunderby sjukhus framgår i Figur 9. 

 
Figur 9: Redogör identifierade expansionsmöjligheter av Sunderby sjukhus.  
Källa: Luleå kommun 2015c. 

5.3.3 Ärendets nuvarande status 
 
Luleå kommun beslutade 2015-09-28 om att anta ändring av detaljplan 146 avseende 
Sunderby Sjukhus. Detta beslut överklagades 2015-10-26 av Fortifikationsverket å 
Försvarsmaktens vägnar till Länsstyrelsen (Fortifikationsverket 2015). Länsstyrelsen 
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avslog denna överklagan och Fortifikationsverket överklagade då detta beslut till 
mark- och miljödomstolen i Umeå. Domstolen avslog denna överklaga men beviljade 
prövningstillstånd och ärendet överlämnades 2016-03-15 till regeringen. Regeringen 
beslutade 2017-11-30 att upphäva Länsstyrelsens beslut och lämnade ärendet i retur 
för ny bedömning av Länsstyrelsen. Länsstyrelsen valde återigen att avslå 
Fortifikationsverkets överklagan (Luleå kommun 2018). Länsstyrelsen beslutade 
2018-12-21 att på nytt tillåta ändringen av detaljplan 146 avseende del av Sunderbyns 
sjukhus. Detta beslut kom i sin tur att överklagas 2019-01-10 av Fortifikationsverket 
till mark- och miljödomstolen i Umeå med yrkandet att ärendet skall överlämnas till 
regeringen för prövning på nytt (Fortifikationsverket 2019).  

5.4 Planhandlingar  
 
Detta avsnitt utgår från planhandlingar och offentliga dokument som fastställer det 
ramverk som råder vid fysisk planering av mark- och vattenområden. Dels för 
kommunal planering och dels för Försvarsmaktens planering av riksintressen för 
totalförsvarets militära del.  

5.4.1 Kommunal planering av riksintressen  
 
För ett område som utpekats som ett riksintresse gäller särskilda regler vid planering 
eller genomförande av åtgärder i dess närhet. Huruvida åtgärder kan genomföras 
beror på dess kompabilitet med riksintresset. Den kommunala planeringen är 
underställd krav på att redovisa hur denna ämnar ta hänsyn till befintliga 
riksintressen och dessa skall vara redovisade i kommunens aktuella översiktsplan, 
vilket regleras i 3 kap. 4-5 § PBL. Runtomkring det specifika området sträcker sig ett 
influensområde vilket definieras enligt de behov som krävs för att säkerställa att 
riksintresset värnas mot skadliga åtgärder. Riktlinjer skall upprättas för 
markanvändning samt lokalisering och utformning av byggnader och verksamheter 
inom influensområden. För att Försvarsmakten skall kunna bedöma åtgärders 
eventuella inverkan på riksintressen inom kommunen förutsätts det därmed att dessa 
är utförligt beskrivna och väl definierade. Som myndighet ansvarar Länsstyrelsen för 
att bidra med underlag för planering av riksintressen samt att övervaka hur den 
kommunala planeringen beaktar dessa. Länsstyrelsen kan enligt 11 kap. 11 § PBL 
besluta om att upphäva kommunala beslut som inte uppfyller kraven på 
hänsynstagande till ett riksintresse. I sin tur kan kommuner välja att överklaga 
Länsstyrelsens beslut (Adolfsson & Boberg 2015). 

5.4.2 Försvarsmakten och fysisk planering för riksintressen 
 
Försvarsmakten är sektorsmyndighet för riksintressen för totalförsvarets militära del, 
vilket innebär att myndigheten skall remitteras och konsulteras vid planärenden som 
berör dess utpekade riksintressen. Därtill är det enbart Försvarsmakten som har 
möjlighet att bedöma huruvida en åtgärd innebär skada på ett riksintresse för 
totalförsvarets militära del, då det enbart är myndigheten själv har tillgång till sådan 
information som omfattas av försvarssekretess. Försvarsmakten identifierar och 
beslutar om riksintressen och områden av vikt för totalförsvarets militära del. 
Försvarsmakten äger inte självständigt de fastigheter som myndigheten nyttjar för 
sina behov. Detta gör Fortifikationsverket, som även förvaltar statens 
försvarsfastigheter och säkerställer att övriga försvarsmyndigheter har markområden 
och lokaler som motsvarar deras verksamhetsbehov. Följaktligen ska även 
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Fortifikationsverket remitteras och bjudas in till samrådsförfaranden vid 
planärenden som berör myndigheten (Försvarsmakten 2019b). 

5.4.3 Tillståndsprövning av miljöfarlig verksamhet   
 
Det faktum att en verksamhet eller åtgärd definieras enligt miljöbalkens 
bestämmelser som miljöfarlig betyder inte nödvändigtvis att denna är skadlig för 
miljön eller människors hälsa. Dock innebär definitionen att miljöbalkens regelverk 
för miljöfarlig verksamhet skall användas vid bedömning av verksamheten i fråga. I 9 
kap. miljöbalken regleras miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Dessa regelverk 
måste dock tolkas och brukas tillsammans med annan relevant lagstiftning såsom de 
allmänna hänsynsreglerna samt hushållningsbestämmelserna och de 15 nationella 
miljökvalitetsmålen. Miljöfarlig verksamhet definieras som nyttjandet av fasta 
installationer eller egendom där verksamhetsdriften kan resultera i utsläpp till 
vatten, luft eller mark samt om verksamheten kan medföra risk för menlig eller 
störande inverkan på människors hälsa och miljön. Exempelvis avses bullrande 
industriell verksamhet, jordbruk, lagring av farliga kemikalier, deponier, 
anläggningar för kärnkraft m.fl.  (Naturvårdsverket 2003). 
 
Regeringen är ålagd ansvar att pröva huruvida vissa former av nya verksamheter 
skall tillåtas, vilket fastställs i 17 kap. miljöbalken. Denna tillståndsprövning är 
obligatorisk för sådana verksamhetsformer som är viktiga ur ett brett 
samhällsperspektiv men som kan innebära risk för menlig inverkan på människors 
hälsa eller omfattande påverkan på omgivningen och ingrepp i naturmiljön. Efter 
regeringens prövning överlämnas ärendet till ordinarie myndighet för 
tillståndsprövning (vanligtvis Länsstyrelsen) som upprättar utförliga villkor för 
verksamhetsdriften. Verksamhetsutövare kan frivilligt välja att ansöka om tillstånd 
för miljöfarlig verksamhet som då prövas av Länsstyrelsen, som i sin tur kan göra 
bedömningen att verksamheten i fråga omfattas av krav på prövning av regeringen 
(Naturvårdsverket 2003).  

5.5 Forskningsintervjuer  
 
Svaren från respondenterna har behandlats och analyserats i enlighet med den metod 
som redogörs i avsnitt 4.3.4 Tolkning av empiri. Avsnittet beskriver bl.a. hur 
respondenterna anonymiserats och hur fyra övergripande teman valdes ut, dessa 
ligger till grund för hur informationen presenteras i följande avsnitt.   

5.5.1 Intervju med Umeå kommun 
 
Intressekonflikter mellan Umeå kommuns fysiska planering och riksintressen för 
totalförsvarets militära del kretsar främst kring detaljplanering och bygglov i direkt 
anslutning till riksintresset vid I20-området och dess påverkansområde. Under 
intervjun framkommer det att sedan 2015 har Försvarsmakten preciserat sina 
riksintresseanspråk, med följden att påverkansområden har reviderats. Detta kan 
komma att leda till ökade intressekonflikter för planering av bebyggelse i nära 
anslutning till påverkansområdet.  Detta har varit fallet vid planerad exploatering i 
den närliggande byn Tjälamark, där en politisk prioritering syftade till att möjliggöra 
för bostadsbyggande. Denna ambition hamnade i konflikt med påverkansområdet 
från Försvarsmaktens riksintresse vid I20-området, vilket enligt Försvarsmakten ej 
ansågs kompatibelt med störningskänslig bebyggelse. Vidare nämns det under 
intervjun att den kommunalt ägda marken på I20-området i dagsläget nyttjas för en 
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del alternativa användningar, detta har mer eller mindre varit fallet sedan år 1998 då 
kommunen förvärvade marken med syftet att kunna exploatera området för 
bostadsbebyggelse. Vilket inte har kunnat ske som en följd av bullerpåverkan inom 
påverkansområdet från Försvarsmaktens riksintresse vid området. Under intervjun 
nämns det att en statlig utredning, Bostadsbyggande på statens fastigheter, är under 
framtagande som skall undersöka förutsättningarna för liknande situationer i ett 
nationellt perspektiv. Dess resultat blir därför av vikt för kommunens framtida 
arbete.   
 
Kontextuella faktorer påverkar även hur Umeå kommun bedriver fysisk planering i 
förhållande till Försvarsmakten och dess riksintressen. Respondenten påpekar att i 
den utredning som Umeå kommun bedriver med Försvarsmakten har det uppdagats 
att Försvarsmakten har ett uttalat intresse av att vara lokaliserade i ”strategiska 
städer”. Med detta menas att städer som utvecklas och har ett visst utbud blir 
attraktiva för Försvarsmakten, då myndigheten har en personalomsättning av bl.a. 
officerare som stationeras på en plats i ett antal år för att sedan stationeras på annan 
ort. Med detta följer krav på arbetstillfällen och visst utbud av service och tjänster för 
medflyttande familjemedlemmar, vilket inte alltid finns i tidigare garnisonsstäder 
runtom i Sverige. Försvarsmakten har alltså ett egenintresse i hur vissa utvalda 
städer utvecklas. Därmed ökar vikten av att undersöka hur pass väl det går att 
kombinera Försvarsmaktens verksamhet med civil bebyggelse och planering, då 
städer som upplever tillväxt och befolkningsökning skulle medföra ett ökat flöde av 
människor även i anslutning till militära installationer.  
 
Planeringsförfarandet som Försvarsmakten använder sig av skiljer sig enligt 
respondenten tämligen ofta från sättet som kommunal planering bedrivs. Exempelvis 
hanteras stora delar av Försvarsmaktens arbete med ärenden som rör fysisk 
planering från Högkvarteret centralt i Stockholm, vilket skapar utmaningar för 
kommunens arbete med ärenden som berör Försvarsmakten. När Umeå kommun 
skulle initiera utredningen för att undersöka möjligheten till tätortsutveckling på 
I20-området tillsammans med Försvarsmakten krävdes det att statliga utredare 
formellt ansökte om tillstånd för deltagande i utredningen högre upp i 
Försvarsmaktens organisation. Därtill upplevde respondenten att Försvarsmakten 
vid den inledande fasen av samarbetet gick in med ett förhållningssätt som inte var 
”lösningsorienterat”. Utan att Försvarsmakten snarare ställde sig kritiska till syftet 
med utredningen och menade på att det kanske inte var lönt att undersöka. 
Respondenten menade på att detta kan tolkas som att utredningen går utanför 
Försvarsmaktens huvudsakliga syfte och vardagliga arbetsuppgifter inom fysisk 
planering, vilket belyses ur nedanstående citat:  
 

”Och det beror ju lite på vad deras uppdrag är för någonting, att sätta sig 
med kommun och vara kreativa kanske inte ligger så nära i förhållande 
till deras uppdrag, det är i alla fall min tolkning.” (KU) 

 
Därtill medför försvarssekretess stundtals svårigheter då påverkansområden 
kopplade till riksintressen kan relatera till sekretessbelagd militär verksamhet. I 
dessa fall kan dimensioneringen av påverkansområden inte redogöras, vilket får 
följden att det kan vara problematiskt för kommunen att förhålla sig till vissa 
anspråk. Men det påpekas även att Umeå kommun och Försvarsmakten genomför 
kontinuerliga träffar för informationsutbyte en gång i halvåret, vilket ses som både 
positivt och produktivt ur kommunens perspektiv.   
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Förhållningssättet till hur Försvarsmakten bedriver sitt arbete med fysisk planering 
är inom Umeå kommun något delad. Respondenten menar att Försvarsmakten i viss 
utsträckning varit inkonsekvent vid utpekande av sina riksintressen, specifikt 
tillhörande påverkansområden. I fallet för I20-området medför påverkansområdet en 
bullerpåverkan från skjutbanor och annan militär verksamhet inom området. I vissa 
fall har Försvarsmakten varit något inkonsekvent gällande vilka riktvärden som råder 
samt vid redogörelse för hur dessa har utarbetats. Respondenten framhåller att om 
Umeå kommun skall kunna bedriva någon sorts planering i anslutning till 
påverkansområdet krävs det att angivna värden gäller och att dessa är tydligt 
utpekade, vilket alltså inte alltid varit fallet. Vilket exemplifieras i citatet nedan: 
 

”Till exempel söderut5 mot det område som vi är intresserade av för 
tätortsutveckling så är det finkalibrigt som är dimensionerande. Då kan 
det vara ibland att ett riktvärde är 65 decibel, eller så tar man ett annat 
riktvärde som nattbuller, vilket är 55 decibel, så ritar man lite, vi 
betraktar det som att det är lite godtyckligt utritat.” (KU).   

 
Dock upplever respondenten en förbättring sett till hur Försvarsmakten har fört 
dialog och hur de har involverat kommunen sedan år 2015.  Myndigheten har i högre 
grad har givit kommunen faktiska möjligheter att yttra sig vid utpekande av 
riksintressen. Dessförinnan har kommunen stundtals upplevt relativ liten möjlighet 
att framföra sina ställningstaganden, så detta utgör en önskvärd förbättring sett från 
kommunens perspektiv. Respondenten nämner även att Försvarsmakten har i 
samband med tidigare möten påpekat att av regeringen fattade beslut inom 
lagstiftning påverkar myndighetens verksamhet och att det saknas förståelse för 
detta. Att miljölagstiftningens utveckling innebär stora utmaningar för 
Försvarsmaktens möjligheter att bedriva sin verksamhet och avsevärt begränsar 
myndighetens möjlighet för att få nya miljötillstånd för miljöfarlig verksamhet. Detta 
förhållande kan även skapa låsningar som gör att Försvarsmakten blir mycket 
restriktiv mot kommunala åtgärder som kan innebära en omprövning av rådande 
miljötillstånd. Detta kan få följden att nya etableringar eller omlokaliseringar av 
Försvarsmaktens verksamhet omöjliggörs, vilket sett ur ett militärt och bredare 
samhällsintresse skulle kunna vara önskvärt i vissa fall. 

5.5.2 Intervju med Försvarsmakten  
 
Intressekonflikter som frekvent uppstår genom kommunal planering kretsar enligt 
respondenten om ärenden där kommuner bedriver arbete med detaljplan, 
översiktsplan eller bygglov som syftar till att ändra markanvändningen inom 
påverkansområden tillhörande ett av Försvarsmaktens riksintressen. 
Försvarsmakten upplever att antalet intressekonflikter inom området har ökat sedan 
år 2015, det förändrade säkerhetspolitiska läget, politiska beslut och 
samhällsutvecklingen i övrigt ses som sannolika orsaker. Det är tänkbart att sådana 
intressekonflikter fortsätter att öka i framtiden som en följd av totalförsvarets 
planerade tillväxt, eftersom att detta skulle leda till fler potentiella kontaktytor där 
liknande situationer kan uppstå. Försvarsmakten inväntar en ny rapport från 

                                                   
5 Med ”söderut” åsyftar respondenten de delar av I20-området som ligger närmast Umeå centrum, där 
kommunen bedriver en utredning för tätortsutveckling.  
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Försvarsberedningen som kommer att vara vägledande för nästa försvarsbeslut år 
2020, rapporten6 granskar bl.a. behov av utökade eller helt nya riksintresseanspråk.  
 
Kontextuella faktorer är av central vikt för Försvarsmaktens verksamhet, då varje 
enskilt riksintresse är nödvändigt för Försvarsmaktens möjligheter att upprätthålla 
och utveckla det militära försvaret. Samtliga riksintressen utgörs av unika och 
platsspecifika egenskaper som inte går att ersätta, följden blir att detta förhållande 
utgör grunden till hur Försvarsmakten förhåller sig till kommunernas fysiska 
planering. Varje intressekonflikt som uppstår mellan annan aktörs fysiska planering 
och riksintressen för totalförsvarets militära del hanteras utifrån de lokala 
förutsättningarna som råder, d.v.s. från fall till fall. Försvarsmaktens verksamhet 
innebär oundvikligen påverkan för den kommunala planeringen. Det är ett 
förhållande som båda parter måste förhålla sig till, vilket nedanstående citat 
illustrerar:  
 

”Försvarsmakten är medveten om att vår verksamhet kan påverka 
kommunernas planering och att det är en planeringsförutsättning, likt 
många andra, som en kommun kan behöva förhålla sig till. I och med det 
är vi noga med att redovisa aktuellt och korrekt underlag avseende 
riksintresseanspråken.” (FM1).  

 
Planeringsförfarandet som Försvarsmakten nyttjar vid fysisk planering involverar 
dels identifierandet av områden av vikt för totalförsvarets militära del och dels 
beslutar även myndigheten om nya riksintressen. De riksintressen som inte omfattas 
av försvarssekretess redogörs länsvis i Försvarsmaktens riksintressekatalog. Som en 
följd av att den militära verksamheten ofta omgärdas av försvarssekretess är det 
enbart Försvarsmakten som till fullo kan bedöma en åtgärds eventuella inverkan på 
ett riksintresse för totalförsvarets militära del. Försvarsmakten bidrar även vid behov 
med stöd i planeringsfrågor till kommuner, myndigheter och Länsstyrelsen. 
Försvarsmakten har som ambition att i hög grad involvera Länsstyrelsen tidigt vid 
dialog med kommuner gällande sådana planärenden.  
 
Förhållningssättet som Försvarsmakten har till kommunal planering utgår ofta från 
att det vore önskvärt att kommunerna skulle involverade Försvarsmakten tidigare i 
planprocessen, vilket enligt respondenten relativt sällan sker. En tidigare involvering 
skulle kunna innebära att Försvarsmakten kan bidra med underlag kring rådande 
förutsättningar och därmed minimera risken för att planering genomförs i slutändan 
inte är kompatibel med riksintresset i fråga. Detta kan även vara ett sätt att minska 
eller förebygga uppkomsten av sådana intressekonflikter, vilket nedanstående citat 
påvisar:  
 

”En annan utmaning är de korta tidsförhållandena i planeringen. Korta 
tidsförhållanden i kombination med att Försvarsmakten sällan 
involveras tidigt i planeringen ökar risken för att intressekonflikter 
uppstår.” (FM1). 

 

                                                   
6 Försvarsberedningens rapport överlämnades till regeringen den 14 maj år 2019. Rapporten föreslår bl.a. 
etableringen av fyra nya regementen samt en utökning av grundorganisationen sett till personalantal, från de i 
dagsläget omkring 60 000 anställda (detta omfattar även civilanställda och hemvärn) till omkring 90 000 i slutet 
av perioden 2021-2025 (Ds 2019:8).  
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Därtill påpekar respondenten att kommunala översiktsplaner tämligen ofta inte 
tillräckligt väl belyser hur anvisad mark- och vattenanvändning förhåller sig till ett 
riksintresse för totalförsvarets militära del. Med följden att Försvarsmakten inte kan 
bedöma dess påverkan på riksintresset i ett tidigt skede. Kommunala översiktsplaner 
som på ett klart och koncist vis identifierar områden där det föreligger risk för sådana 
intressekonflikter bidrar till att förhindra att det uppstår problematik senare i 
planeringsprocessen. Försvarsmakten påpekar dessutom att miljölagstiftningens 
utveckling tenderar att göra det svårt för myndigheten att få nya miljötillstånd vid 
ansökan om nya eller förändrade tillstånd för miljöfarlig verksamhet. Därmed kan 
det enligt respondenten föreligga ett behov av att undersöka möjligheterna för 
särskilda undantag vid Länsstyrelsens tillståndsprövning. Alternativt att 
tillståndsprövningsprocessen omarbetas så att bedömningar av Försvarsmaktens 
tillståndsansökningar ej enbart sker främst enligt bestämmelser i miljöbalken.  

5.5.3 Intervju med Region Gotland 
 
Intressekonflikter mellan Region Gotlands fysiska planering och riksintressen för 
totalförsvarets militära del har förändrats över tid. Sedan år 2015 har en generell 
ökning av intressekonflikter mellan regionens fysiska planering och riksintressen för 
totalförsvarets militära del skett på Gotland. I dagsläget handlar dessa främst om 
vindkraftsetablering och bostadsbyggande inom påverkansområden vid Visby 
flygplats samt Tofta skjutfält. Det utökade påverkansområdet tillhörande 
riksintresset Tofta skjutfält innebär avsevärda begränsningar för kommunens 
möjlighet att bygga bostäder söder om Visby. Försvarsmakten valde i samband med 
sitt tillbakadragande under tidigt 2000-tal att minska påverkansområdet runt Tofta 
skjutfält, vilket fick följden att bostadsbyggande kunde ske närmare inpå området. 
Det nya påverkansområdets omfattning innebär även att möjligheterna till 
exploatering för permanentbostäder eller fritidsbebyggelse inte enbart begränsas för 
den kommunala planeringen, utan även för enskilda fastighetsägare och andra 
aktörer.  
 
Kontextuella faktorer är av stor vikt vid ärenden då kommunal planering berör 
riksintressen för totalförsvarets militära del på Gotland. Som en följd av det 
förändrade säkerhetspolitiska läget och nationell politik kommer den militära 
verksamheten att öka på Gotland. Detta ledde till att Försvarsmakten beslutade om 
ett nytt påverkansområde med en omfattning som innebär att Visbys 
expansionsområden söderut i riktning mot Tofta kraftigt begränsas. Det är ett 
område som är av hög prioritet för Gotlands ambitioner med framtida 
befolkningstillväxt och bostadsbebyggelse. Detta i kombination med kontextuella 
faktorer kring Visby gör denna begränsning än mer påtaglig, vilket nedanstående 
citat belyser:  
 

”[…] så sträcker sig, såvitt vi kan förstå, det här påverkansområdet ända 
in i Visby och där kommer det att vara konfliktytor, för det är där man vill 
att Visby ska växa helt enkelt. Vi har en begränsning norrut på grund av 
flygplatsen och österut så ligger Visby på ett stort vattenskyddsområde så 
däråt kommer vi inte heller. Nu är det även stopp söderut […]” (KG). 

 
Planeringsförfarandet som nyttjas tenderar enligt respondenten att variera mellan 
kommunal planering och Försvarsmaktens planering för markanvändning. 
Försvarsmakten upplevs vara en aktör som inte har till uppgift att göra avvägningar 
mellan olika intressen vid beslut som kretsar kring dess riksintressen. Respondenten 
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menar att myndigheten enbart förhåller sig till dess egna intressen, vilket står i stark 
kontrast till den kommunala planeringen som kretsar kring just sådana avvägningar, 
vilket belyses av nedanstående citat:  
 

”[…] när det gäller Tofta skjutfält så är bedömningen att det inte har varit 
jättebra dialog. Och där viker sig inte försvarsmakten en tum, och har 
visat väldigt lite förståelse för de andra intressen som finns i området runt 
Tofta skjutfält. Det är min känsla och upplevelse. ” (KG). 

 
Detta förhållande kan till viss del vara orsakat av den starka ställning som 
Försvarsmakten åtnjuter enligt lagstiftning gällande riksintressen. Denna fastställer 
att riksintressen för totalförsvaret är ett överordnat intresse som vanligen skall ges 
företräde vid konkurrerande markanvändningsanspråk. Därtill framkom det under 
intervjun att externa faktorer innebar att den militära återetableringen och 
upprustningen på Gotland skedde hastigt. Med följden av att aspekter såsom lokal 
förankring hos allmänheten och inom kommunen försvårades genom korta svarstider 
för yttranden under remiss och samrådsförfarandet. Vidare påpekas det faktum att 
Försvarsmakten själva producerat underlaget till de påverkansområden och 
bullerberäkningar som myndigheten sedermera presenterade till Länsstyrelsen för 
tillståndsprövning. Enligt respondenten vore det ur kommunens synpunkt önskvärt 
med stöd och medling från en oberoende aktör med försvarsexpertis vid bedömning 
av ärendet.  
 
Förhållningssättet inom Region Gotland är delat. Å ena sidan ställer de sig positiva 
till en militär återetablering på Gotland både sett till lokal och nationell 
försvarspolitik men även sett till de arbetstillfällen och inflyttningar som detta 
innebär för Gotland. Men respondenten menar å andra sidan att omfattningen av det 
nya påverkansområdet medför alltför stora begräsningar för den regionala och lokala 
planeringen. Därtill hävdar kommunen att det planeringsförfarande som nyttjats inte 
nödvändigtvis det bästa för att skapa goda relationer mellan Försvarsmakten och 
Region Gotland. Önskvärt vore från kommunens sida en mer inkluderande 
planeringsprocess, där påverkansområdet kunde ha dimensionerats så att båda 
aktörers intressen kunde tillgodoses. Det påpekas under intervjun att vid tidigare 
projekt kring vindkraftsetablering på ön har kommunen och Försvarsmakten bedrivit 
kollaborativa planeringsprojekt tillsammans med andra aktörer som har genererat 
positiva resultat. God dialog och gemensam utformning i planärendet sågs som 
bidragande faktorer till detta positiva utfall.  

5.5.4 Intervju med Fortifikationsverket Region Norr  
 
Intressekonflikten som Fortifikationsverket identifierade sett till Luleå kommuns 
arbete med ändring av detaljplan för Sunderby sjukhus kretsade kring det faktum att 
ändringen skulle innebära skada på Försvarsmaktens riksintresse för Norrbottens 
flygflottilj. Sjukhusområdet ligger inom dels stoppområdet för höga objekt (där 
objekt över 20 meter avses) och dels inom påverkansområdet från flygplatsen. Enligt 
respondenten skulle ändringen av detaljplan medföra att den maximalt tillåtna 
byggnadshöjden inom hela detaljplaneområdet ändras till 45 meter över havet 
(motsvarande 35 meter över marknivån). Detta skulle motsvara den högsta punkten 
på befintlig sjukhusbebyggelse inom området. Om nya byggnader får uppföras till 
denna höjd skulle detta innebära att de kommer att utgöra nya höga objekt inom 
stoppområdet och därmed inverka menligt på riksintresset (genom att försvåra 
nyttjandet av Kallax flygflottilj), vilket framgår av nedanstående citat:  
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”Nya byggnader inom detaljplaneområdet med denna höjd kommer att 
medföra att de utgör nya höga objekt inom stoppområdet, vilket vi menar 
innebär påtaglig skada på riksintresset.” (F1). 

 
Kontextuella faktorer är av stor vikt för Försvarsmaktens verksamhet nationellt och 
lokalt. Fortifikationsverket vidhåller att Luleå kommun inte har beaktat dessa 
aspekter vid dess revidering av detaljplan för Sunderby sjukhus. Kallax flygflottilj är 
av stort värde för Försvarsmaktens förmåga att bedriva verksamhet vid en av de två 
kvarvarande insatsflottiljerna samt för att kunna bedriva pilotutbildning på 
enhetsflygplanet JAS 39 Gripen. Därtill föreligger ett stort behov av att kunna 
genomföra realistiska krigsövningar med lågflygningar och manövrar som kräver 
hindersfrihet i området (Fortifikationsverket 2015).  
 
Planeringsförfarandet som Luleå kommun har nyttjat går enligt Fortifikationsverket 
i strid med plan- och bygglagen samt miljöbalken. Respondenten menar att 
revideringen av detaljplanen inte har skett med hänsynstagande till statens intressen, 
i förlängningen genom Fortifikationsverket och Försvarsmaktens behov i området. 
Fortifikationsverket yrkade på att enligt rådande lagstiftning skall ett riksintresse för 
totalförsvarets militära del ges företräde om det konkurrerande anspråket utgörs av 
ett allmänt intresse, vilket alltså inte har skett (Fortifikationsverket 2015).  
 
Förhållningssättet som Fortifikationsverket har i frågan är delat, både 
Fortifikationsverket och Försvarsmakten har sedermera accepterat att Luleå 
kommun reviderar detaljplan för att möjliggöra utbyggnad av befintlig 
sjukhusbyggnad inom detaljplaneområdet (från fyra till sex våningar). Skälet är till 
detta är att befintlig sjukhusbebyggelse redan uppgår till denna höjd och redan 
betraktas som ett högt objekt. Vilket medför att fortsatt utbyggnad av sjukhuset inte 
skulle medföra nya hinder för Försvarsmaktens verksamhet. Det som 
Fortifikationsverket och Försvarsmakten opponerar sig mot i dagsläget är att 
ändringen av detaljplan syftar till att tillåta uppförandet av nya byggnader inom hela 
detaljplaneområdet till denna högre höjd. Detta skulle försvåra Försvarsmaktens 
verksamhet vid Norrbottens flygflottilj och därmed innebära en påtaglig skada på 
detta riksintresse. Den situation som nu råder med konkurrerande intresseanspråk i 
området hade kunnat undvikas om detaljplanen istället fastställt byggnaders 
utformning genom att reglera detta via bestämmelseregler för maximalt tillåten 
byggnadshöjd för befintlig sjukhusbebyggelse (Fortifikationsverket 2019).  

5.5.5 Intervju med Luleå kommun 
 
Intressekonflikter som kretsar kring den kommunala planeringen och 
Försvarsmaktens riksintressen utgår i Luleå kommun oftast från ärenden som rör 
bygglov och detaljplaner inom stoppområden och bullermattor från Luleå-Kallax 
flygplats. Vidare är det enligt respondenten svårt att bedöma huruvida antalet 
intressekonflikter har ökat sedan år 2015, däremot har Försvarsmakten blivit 
tydligare gällande sina anspråk för riksintressen och dess påverkansområden, vilket 
nedanstående citat belyser:  
 

Så dem har blivit tydligare om att vi har höjd beredskap i dag och vad det 
betyder för flygplatsen och för oss som bor och verkar i närområdet. Det 
ligger fortfarande inom vad de har som tillåtna gränser i sitt 
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miljötillstånd, men de är villigare att berätta om att det kan bli så att det 
kommer att bullra väldigt mycket mer […] (KL). 

 
Den kommunala ambitionen med att möjliggöra för en flexibel utbyggnad av 
sjukhusbebyggelse inom hela detaljplaneområdet syftar inte bara till att gynna de 
egna kommunmedborgarna men även sett till ett regionalt perspektiv. Behovet av en 
väl utvecklad sjukvård är ett intresse av vikt och kommunen ansåg att det var befogat 
att pröva detta intresse mot Försvarsmaktens riksintresse. Ändringen i detaljplan 
syftar till att höja den maximalt tillåtna byggnadshöjden för hela detaljplaneområdet 
till en våningshöjd som motsvarar redan befintlig sjukhusbebyggelse. Därmed ansåg 
kommunen att detta i sak inte kunde utgöra en påtaglig skada för Försvarsmaktens 
riksintresse. Därtill skulle uppförandet av nya byggnader ske i nära anslutning till 
befintliga byggnader som kommunen anser borde räknas som sammanhållen 
bebyggelse. Försvarsmaktens ställningstagande var enligt respondenten principiellt 
och det grundades i att befintlig bebyggelse inte utgjorde sammanhållen bebyggelse 
enligt Statistiska centralbyråns definitioner. Därmed skulle varje ny byggnad behöva 
prövas separat mot riksintresset. Detta är av vikt då Försvarsmakten hade informerat 
kommunen om att myndigheten inte skulle invända mot ändringen av detaljplan om 
sjukhusområdet skulle vara kategoriserat som sammanhållen bebyggelse.  
 
Kontextuella faktorer är av betydande vikt för Luleå kommuns fysiska planering, inte 
minst då Försvarsmaktens verksamhet i regionen medför omfattande internationella 
övningar med Nato och andra nordiska länder. Luleå-Kallax flygplats utgör en viktig 
nod i detta internationella samarbete, vilket innebär att den kommunala planeringen 
påverkas av att internationella aktörer övar tillsammans med Försvarsmakten i 
regionen. Till detta medför riksintresset för Luleå-Kallax flygplats att stora delar av 
centrala Luleå faller inom stoppområde för höga objekt. I centrum är denna höjd 45 
meter och i andra delar av kommunen är höjden 20 meter. Omfattande 
bullerutbredningar inom påverkansområdet förekommer vilket medför 
begränsningar för byggnaders utformning.  
 
Planeringsförfarandet som Försvarsmakten har nyttjat är enligt respondenten en 
utmaning för kommunen att förhålla sig till. Kommunen är mån om att hålla en god 
dialog med Länsstyrelsen om vad som kan tänkas vara möjligt i förhållande till olika 
riksintressen för totalförsvarets militära del. I sin tur tenderar Försvarsmakten att 
agera principiellt och enligt respondent är myndigheten ofta restriktiv vid 
dialogprocesser där kommunen söker efter lösningar på eventuella intressekonflikter. 
Respondenten menar på att detta kan vara orsakat av en ovilja att riskera 
prejudicerande domar om ärenden drivs vidare och hamnar i rättslig prövning:  
 

”Försvaret är ju som en, de kan ju yttra sig och vara väldigt hårda i sina 
kravställningar och så vidare, det handlar väldigt mycket för dem om 
principer. Och de är väldigt oroliga för prejudicerande domar, så det är 
svårare att ha ett samtal för att försöka hitta en lösning med dem 
gentemot andra statliga myndigheter.” (KL).  

 
Trots detta valde kommunen att pröva ärendet genom att revidera detaljplanen. 
Kommunen ansåg att detta borde prövas i rättsliga instanser för att få nationellt 
vägledande domar. Respondenten framhåller att för kommunen innebar ärendet i 
sak en mindre justering av detaljplanen men att Försvarsmakten tidigt tog ett 
principiellt ställningstagande utan att först undersöka alternativa lösningar för att nå 
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samförstånd i frågan. Respondenten framhåller vidare vikten av att kommunen ska 
arbeta utifrån en tydlig översiktsplan samt att det är av vikt att Försvarsmakten är 
delaktiga i kommunens översiktsplanearbete och i strategiska frågor.  Genom sådant 
översiktsplanearbete skulle kommunen kunna förhindra förgävesplanering vid 
ärenden som berör riksintressen för totalförsvarets militära del i kommunen.   
  
Förhållningssättet som kommunen har till Försvarsmaktens planeringsförfarande är 
delat, då det har förekommit ett antal samarbeten där positiva utfall har kunnat nås 
genom god dialog och gemensam utformning. Tidigare arbeten har kretsat kring att 
utarbeta ett gemensamt förhållningssätt för kommunalt arbete inom 
påverkansområden från riksintressen gällande vilka ärenden som skulle kunna 
handläggas av kommunen utan att behöva remittera Försvarsmakten. Därtill har 
gemensamma beslut nåtts om att kunna etablera trygghetsbostäder som saknats på 
Bergnäset (ett bostadsområde som ligger inom påverkansområdet från flygplatsen). 
Mer aktuella arbeten utgick från kommunala ambitioner om att kunna bygga högre 
än 45 meter i centrum. Försvarsmakten var enligt respondenten tillmötesgående och 
deltog aktivt i möten med kommunen men gav tidigt klara besked om att dessa 
ambitioner skulle komma att överprövas från myndighetens sida. Försvarsmaktens 
tendenser att vara restriktiv och principiellt agerande skapar enligt respondenten 
därmed låsningar för den kommunala planeringen.    
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6 Analys och diskussion  
 
Studien syftar till att skapa en djupare för de intressekonflikter som identifierats 
mellan å ena sidan kommuners fysiska planering och å andra sidan riksintressen för 
totalförsvarets militära del. Inom undersökningen kretsar dessa främst kring 
etablering av vindkraft, bostadsbyggande i nära anslutning till influensområden 
(även benämnt påverkansområden) samt begränsningar för maximalt tillåten 
byggnadshöjd inom stoppområden för höga objekt. Dessa aspekter är av stort 
intresse för kommuner på lokal nivå men även sett till ett bredare regionalt och 
nationellt perspektiv.  

6.1 Identifierade intressekonflikter 
 
Som tidigare nämnts visar forskning inom området enligt Hersperger et al. (2015) på 
att intressekonflikter som kretsar kring markanvändning ofta utgår från en 
problematik gällande vilka aktörer som involveras i beslutsprocesser. I denna 
undersökning råder denna problematik sett till aktörers möjlighet att förhålla sig 
riksintressen för totalförsvarets militära del, då information kan vara omgärdad av 
försvarssekretess. Därtill kan kommunala tjänstemän vara ovetande om skälen till 
vissa av Försvarsmaktens anspråk för sina riksintressen eftersom att omfattningen av 
påverkansområden i vissa fall inte kan redogöras som en följd av att den militära 
verksamheten är sekretessbelagd (Försvarsmakten 2019c). Riksintressen för 
totalförsvarets militära del är enligt lagstiftning att betrakta som överordnade 
intressen även vid konkurrerande allmännyttiga anspråk (SFS 1998:808). Detta kan 
medföra en problematik sett till lokal förankring hos allmänheten vid beslut som rör 
militär verksamhet när kommunal planering hämmas som en följd av överordnade 
militära riksintressen, vilket kan leda till att en önskvärd samhällsutveckling 
omöjliggörs.  
 
Kommunmedborgare är att betrakta som medborgare på olika plan. Som medborgare 
i Sverige kan dessa individer dela uppfattningen om att Sverige ska ha ett väl 
fungerande försvar, inte minst att den delen av landet ska värnas i händelse av krig. 
Samtidigt kan dessa individer uppleva att deras intressen i den egna kommunen 
förbises, exempelvis genom att deras fastigheter inte kan exploateras för 
fritidsbostäder och turismnäring som en följd av militära anspråk på mark- och 
vattenområden. Därtill föreligger det enligt Bogale, Endo & Taeb (2006) ett behov av 
att betrakta mark- och vattenområden ur ett antal olika perspektiv. Sådana områden 
utgör inte enbart en värdefull resurs för exploatering av kommuner och staten utan 
de kan även ha skiftande socio-kulturella värden för individer och grupper. Värden 
som påverkas i lika hög utsträckning av den fysiska planeringen.  

6.2 Vikten av kontextuella faktorer 
 
Skiftande politiska prioriteringar kan medföra påtagliga konsekvenser för den fysiska 
planering som bedrivs på lokal nivå av kommuner. Detta exemplifieras i fallet med 
försvarsbeslutet från år 2015. Där ett förändrat omvärldsläge medförde ett försämrat 
säkerhetspolitiskt läge för Sverige vilket resulterade i att regeringen och riksdagen 
fattade beslut om att återupprusta det svenska försvaret, öka övningsverksamheten 
för samtliga förband och återetablera en permanent militär närvaro på Gotland 
(Regeringskansliet 2015a). Som en följd av dessa beslut genomfördes en tämligen 
omfattande återetablering på Gotland där krav på en ökad militär verksamhet 
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medförde att Försvarsmakten ansökte om utökade miljötillstånd för Tofta skjutfält. 
Då planprocessen skedde hastigt med korta svarstider i samrådsförfarandet upplevde 
både kommunala tjänstemän och medborgare på ön att det var problematiskt att ta 
ställning till vilken påverkan detta skulle få lokalt. Detta resulterade i en svag lokal 
förankring i besluten och ledde till att Region Gotland slutligen valde att överklaga 
beslutet. Kommunen menade på att den militära verksamhetens nya omfattning 
utgjorde ett allt för påtagligt hot mot det kommunala planmonopolet och 
kommunens ambitioner för bostadsutveckling och befolkningstillväxt.  
 
Sett till ett bredare perspektiv blir det problematiskt för en kommun att bedriva 
fysisk planering som tar hänsyn till många olika perspektiv och intressen när ett 
statligt överordnat intresse näst intill per automatik ges företräde. Den starka 
ställning som Försvarsmakten åtnjuter enligt lagstiftning innebär att myndigheten ej 
måste visa någon större hänsyn till kommunala ambitioner. När detta inte sker kan 
följden bli att kommuner inte kan genomdriva en planering baserad på avvägningar 
mellan olika intressen och kompromisser. Ett sådant förhållande skapar få 
förutsättningar för att involvera allmänheten i fattade beslut, vilket sett till de 
ursprungliga intentionerna med det kommunala planmonopolet, se Boverket (2014), 
utgör ett högst problematiskt förhållande från ett kommunalt perspektiv.  

6.3 Samhällsutveckling och förändrade förhållanden 
 
Samhällsutvecklingen är ej statisk och tidigare förhållanden på lokal, regional och 
nationell nivå förändras. Detta skapar nya förutsättningar som är av vikt när fysisk 
planering bedrivs. För vissa av Försvarsmaktens riksintressen är det troligt att dessa 
inte längre är lika isolerade som när de först inrättades som en följd av 
befolkningstillväxt och trender inom samhällsutveckling. Detta är enligt Schilling 
(u.å.) vanligt förekommande och det leder oundvikligen till ett ökat flöde av 
människor i närhet till dessa militära verksamheter, vilket i sin tur medför påverkan 
för samtliga aktörer. På många platser lär det civila samhället fortsätta att växa 
närmare inpå delar av militära övningsområden och lokaliseringar även i framtiden. 
Detta skapar i sin tur krav på god samordning, planering och dialog mellan 
kommunala planerare och Försvarsmakten. Detta blir av än större vikt då 
Försvarsmakten har uttryckt ambitioner om att lokalisera delar av sin verksamhet i 
”strategiska städer” som erbjuder ett visst utbud och som utvecklas. Om detta skall 
kunna genomföras utan att Försvarsmaktens möjlighet att bedriva sin verksamhet 
hämmas, är det enligt Oren & Newman (2006) av vikt att denna planering bedrivs 
med långsiktighet i åtanke, då även militära behov är föränderliga och påverkas av 
interna samt externa faktorer.  
 
Därtill blir miljölagstiftningen allt striktare gällande bullerpåverkan från 
verksamheter och nyttjande av mark- och vattenområden vilket blir av vikt då delar 
av Försvarsmaktens verksamhet genererar olika former av buller. Detta skall av 
kommunerna hanteras både gällande befintlig bullerpåverkan på befintliga bostäder 
och verksamheter samt vid nya eventuella etableringar. Därtill påverkas även 
Försvarsmakten av miljölagstiftningens utveckling när myndigheten ansöker om 
förändrade eller nya miljötillstånd för sin tillståndspliktiga verksamhet. Enligt 
respondenter från försvarsmyndigheterna ses denna utveckling som svårligen 
kompatibel med Försvarsmaktens verksamhet då myndigheten saknar motsvarighet i 
det övriga samhället. Dessa faktorer kan ses som bidragande orsaker till varför 
Försvarsmakten agerar principiellt och restriktivt mot kommunala åtgärder som sker 
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i nära anslutning till dess riksintressen och påverkansområden. Vidare kan dessa 
förhållanden leda till att Försvarsmakten ansöker om så pass omfattande 
miljötillstånd som möjligt vid lokaliseringar där myndigheten redan bedriver 
miljöfarlig verksamhet. För att på så vis gardera sig mot förändrade behov i 
framtiden och säkerställa myndighetens möjlighet att upprätthålla en god nivå av 
operativ förmåga.  

6.4 Planeringsförfarandet 
 
Kommunikativ planering utgår enligt Fainstein & DeFilippis (2016) traditionellt sett 
från ett behov av att öka allmänhetens deltagande i planeringen av samhället. Sett till 
en svensk kontext handlar detta främst om fysisk planering som bedrivs mellan 
kommunen och dess medborgare. Kontexten i denna undersökning är annorlunda då 
fokus ligger vid fysisk planering mellan Försvarsmakten och respektive kommun. 
Men då kommunernas fysiska planering sker å kommunmedborgarnas vägnar torde 
det vara relevant att beakta det planeringsförfarande som observerats i respektive fall 
utifrån detta teoretiska perspektiv. Resultatet indikerar att det planeringsförfarande 
som nyttjas vid fysisk planering för ärenden som rör riksintressen för totalförsvarets 
militära del är av stor vikt för kommunernas framtida samhällsutveckling. 
Försvarsmaktens primära uppgift är att försvara Sverige. Detta myndighetsansvar 
styr Försvarsmaktens arbete kring sina riksintressen och det syftar till att säkerställa 
att myndigheten har adekvata mark- och vattenområden för att kunna bedriva 
nödvändig verksamhet. Detta faktum lämnar begränsat med utrymme för 
myndigheten att beakta andra intressen i anslutning till dessa riksintressen. Detta 
förhållande gäller även om detta medför omfattande påverkan på kommunal 
planering. 
 
För kommunernas del utgår enligt Kalbro & Lindgren (2018) planeringen just från ett 
behov av att väga olika intressen mot varandra. Kommuner och Försvarsmakten 
bedriver således fysisk planering som påverkar respektive aktör i olika utsträckning. 
Detta har resulterat i att intressekonflikter kring markanvändningsanspråk uppstått i 
de fall som granskats under undersökningen. Vid dessa situationer blir 
kommunikation och dialog av stor vikt för att kunna hantera denna problematik. 
Sådana intressekonflikter kan resultera i låsningar för den ena aktören med följden 
av att långdragna och kostsamma juridiska överklaganden inleds (vilket har skett i 
två av undersökningens tre fall). Enligt Coppens (2014)  finns det dock ett värde i att 
planeringskonflikter uppstår förutsatt att ett kollaborativt planeringsförfarande 
nyttjas. Denna metod kan leda till kreativa lösningar baserade på kompromisser där 
respektive aktörs intressen finns representerade i slutresultatet. Dialog och 
kommunikation är även av vikt sett till de förutsättningar som detta kan skapa för 
långsiktig fysisk planering. Respondenter från både kommunerna och 
försvarsmyndigheterna fäster stor vikt vid hur pass väl kommunala översiktsplaner 
redogör för befintliga riksintressen och vilka förhållanden som råder kring 
tillhörande påverkansområden. Om dessa verktyg och metoder implementeras 
korrekt kan potentiella intressekonflikter mellan Försvarsmaktens riksintressen och 
den kommunala planeringen undvikas. Att förhindra förgävesplanering gynnar 
troligen inte enbart relationen mellan Försvarsmakten och respektive kommun, men 
även skattebetalarna då dessa resurser kan användas till annat.    
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6.5  Framtida forskningsfrågor  
 
Under undersökningen uttrycker Försvarsmakten uppfattningen att 
miljölagstiftningens utveckling är svårligen- eller icke kompatibel med delar av 
Försvarsmaktens verksamhet. Detta medför påtagliga begränsningar sett till 
myndighetens möjlighet att få utökade eller nya miljötillstånd för tillståndspliktig 
verksamhet. Undersökningen indikerar att detta kan vara en bidragande faktor till 
lokala och regionala låsningar vid fysisk planering mellan Försvarsmakten och 
kommunerna. Undersökningen uppmuntrar därmed till att undersöka möjligheterna 
att revidera tillståndsprövningen för Försvarsmaktens miljöfarliga verksamhet. 
Optimalt vore att tillståndsprövningen beaktade ett bredare samhällsintresse där 
bedömningen utgår från relevant lagstiftning utöver miljöbalkens ordinarie 
bestämmelser. Detta kan tänkas skapa större möjlighet för kommunerna och 
Försvarsmakten att förhålla sig till förändrade förhållanden inom samhällsutveckling 
och nationell politik.    
 
Undersökningen indikerar även att det från ett kommunalt perspektiv kan föreligga 
ett intresse i att undersöka vilka möjligheter det finns att ålägga Försvarsmakten ett 
utökat ansvar att visa hänsyn till kommunala intressen vid fysisk planering. 
Försvarsmaktens verksamhet får omfattande konsekvenser för kommunal planering 
och kan hämma kommunala strävanden mot att uppnå nationella politiska mål inom 
olika områden. Ett utökat myndighetsansvar för Försvarsmakten kan leda till att 
beslut som fattas kring riksintressen för totalförsvarets militära del är grundade i 
avvägningar som ser till ett bredare samhällsperspektiv (utöver Försvarsmaktens 
egenintressen och nationell säkerhetspolitik). Sådana bedömningar skulle behöva ske 
från fall till fall, för att undersöka dess kompabilitet med det rådande 
säkerhetspolitiska läget och lokal kontext. Oaktat vilka beslut som slutligen tas, utgör 
konsekvenserna för den kommunala planeringen därmed en del i bedömningen.  
 
Det kan vara av intresse att undersöka hur detta planeringsområde har utvecklats 
över tid genom longitudinella studier. Av intresse vore exempelvis att utgå från 
tidsperioden kring höjden av det kalla kriget (från 1970-tal till mitten av 1980-talet), 
då Försvarsmaktens inflytande över svensk samhällsutveckling var som allra störst. 
För att sedan jämföra denna tidsperiod mot efterföljande nedrustning och 
nedskärningar som följde under 1990-talet och under början av 2000-talet, samt att 
undersöka hur dessa förhållanden står sig mot dagens situation. En sådan 
undersökning kan exempelvis belysa hur militärt inflytande inom 
samhällsutvecklingen influerade kommuners utveckling på lokal, regional och 
nationell nivå och kan komma att ge insikter inför framtida utveckling på området, 
vilket kan vara relevant i och med Försvarsmaktens planerade tillväxt.   
 
Dessa förslag till framtida forskning har uppkommit inom undersökningens kontext, 
resultaten skall tolkas därefter. Det krävs mer omfattande undersökningar för att 
testa huruvida de observerade förhållandena råder även utanför de undersökta fallen.  
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Sammanfattning 
 
I samtliga fall har intressekonflikter mellan respektive kommuns fysiska planering 
och riksintressen för totalförsvarets militära del tenderat att öka sedan år 2015, 
antingen gällande antal nya fall eller genom preciserade anspråk för befintliga 
riksintressen. Resultatet från undersökningen tyder även på att detta förhållande kan 
väntas fortsätta även i framtiden, delvis som en följd av Försvarsmaktens planerade 
tillväxt som kan komma att bli tämligen omfattande. Försvarsberedningens senaste 
rapport föreslår etableringen av 4 nya regementen och en personalökning av omkring 
30 000 anställda. Detta ställer höga krav på det planeringsförfarande som nyttjas 
mellan kommuner och Försvarsmakten vid ärenden som berör riksintressen för 
totalförsvarets militära del, då antalet kontaktytor mellan aktörerna kommer att öka i 
antal.  
 
Samtliga respondenter, kommunala tjänstemän såväl som tjänstemän från 
försvarsmyndigheterna, uttrycker att det är av vikt att kommunikation skall ske 
tidigt, med tydlighet och att detta skapar förutsättningar för det fortsatta arbetet 
oaktat vilket resultat som respektive aktör strävar efter. Dialog är alltså av stor vikt; 
hur den sker, när den sker och vilken inställning respektive aktör har till planarbetet. 
Planeringsförfarandet och dess resultat lägger grunden för den fortsatta 
samhällsutvecklingen i undersökningens kommuner, baserat på omfattningen av 
respektive riksintresse och dess påverkansområde. Hur pass väl detta hanteras av 
den kommunala planeringen är därmed av vikt för att en långsiktigt hållbar 
samhällsutveckling skall kunna uppnås sett till sociala, ekonomiska och ekologiska 
perspektiv.  
 
Nationell politik skapar i kombination med externa faktorer och lokala kontexter 
förutsättningar för respektive fall i denna studie. Politiskt fattade beslut på nationell 
nivå inom ett visst område tenderar att få konsekvenser inom andra. Utfallet kan i 
vissa fall bli motsägelsefulla policyinriktningar som är problematiska för planerare på 
lokal nivå att hantera och att detta är ett förhållande som det till viss del kan saknas 
förståelse för inom politiken. Undersökningens resultat indikerar att 
miljölagstiftningens utveckling kan vara icke- eller svårligen kompatibel med 
Försvarsmaktens verksamhet. Detta kan enligt Försvarsmakten hämma 
myndighetens möjligheter att ansöka om nya eller utökade miljötillstånd, dels på 
platser där de sedan tidigare bedrivit verksamhet och dels för lokaliseringar där de 
tidigare inte varit verksamma. Detta kan tänkas vara en bidragande faktor till varför 
många av de kommunala tjänstemännen som intervjuats har upplevt Försvarsmakten 
som en restriktiv aktör, eftersom att prejudicerande domar skulle kunna begränsa 
Försvarsmaktens möjligheter att nationellt hävda sina riksintressen som överordnade 
lokala och regionala intressen.  
 
Oaktat varför det sker, tycks dessa strukturella förhållanden resultera i att 
kommunala ambitioner till stor del får ge vika för Försvarsmaktens anspråk som 
kretsar kring riksintressen för totalförsvarets militära del.    
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Bilaga 1 – Intervjuguide Region Gotland  
 
 

1. Kan du i korta drag beskriva Tofta skjutfält och hur det i dagsläget används?  
 

2. Vilka följder fick Försvarsmaktens tidigare nedrustning på Gotland, dels för 
regionens fysiska planering men även för allmänheten?  
 

3. Vilka är Region Gotlands framtida ambitioner för Tofta skjutfält och dess 
närområde? 
 

4. Om Region Gotlands ambitioner för området kring Tofta skjutfält blir 
verklighet, hur skulle detta påverka Försvarsmaktens verksamhet på Gotland? 

 
5. Vilka är de vanligaste ärenden som Region Gotland bedriver där riksintressen 

för Försvarsmakten berörs?  
 

6. Hur upplever du att Försvarsmakten förhåller sig till regionens fysiska 
planering? 

 
7. Vilka är de största utmaningarna sett till ert arbete, då en intressekonflikt 

uppstår mellan regionens fysiska planering och riksintressen för 
Försvarsmakten? 

 
8. Hur skall dialog föras med Försvarsmakten i ett ärende som berör ett 

riksintresse för Försvarsmakten, eller övrigt försvarsintresse? 
 

9. Hur har dialog förts med Försvarsmakten gällande regionens ambitioner för 
Tofta skjutfält?   

 
10. Har Region Gotland upplevt en ökning av ärenden som utgör en 

intressekonflikt gällande kommunens fysiska planering och Försvarsmakten, 
sedan försvarsbeslutet 2015?  

 
11. Finns det någon uppfattning inom regionen huruvida mängden ärenden som 

berör Försvarsmakten och dess riksintressen kommer att öka eller minska i 
framtiden? 

 
12. Återetableringen av en permanent militär närvaro på Gotland är ett politiskt 

beslut fattat av Regering och Riksdag, detta kommer att få konsekvenser för 
Region Gotlands fysiska planering. Hur hanteras denna problematik av 
staten? Sker någon form av ”kompensation” från statlig sida för de eventuella 
begränsningar som detta kan innebära för Region Gotlands utveckling? 
 

13. Har ni på Region Gotland några önskemål för framtida utveckling inom 
Försvarsmakten, sett till hur de hanterar ärenden som rör intressekonflikter 
mellan kommunal- eller regional fysisk planering och riksintressen för 
Försvarsmakten? 
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14. Finns det någon strategi hos Region Gotland för att utveckla- eller förändra 
den process som ni själva använder vid ärenden som rör intressekonflikter 
mellan regionens fysiska planering och riksintressen för Försvarsmakten? 

 
15. Finns det något ytterligare som du vill tillägga, utöver det som redan har 

berörts eller som jag har frågat om?   
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Bilaga 2 - Intervjuguide Försvarsmakten Högkvarteret 
 
 

1. Kan du i korthet beskriva hur Försvarsmakten bedriver sin verksamhet i 
samhällsplaneringsfrågor som berör riksintressen för totalförsvarets militära 
del?  
 

2. Vilka är de vanligaste formerna av ärenden där kommuners fysiska planering 
berör något av Försvarsmaktens riksintressen?  

 
3. Hur skall dialog föras med en kommun som bedriver ett ärende som 

involverar något av Försvarsmaktens riksintressen? 
 

4. Hur förhåller sig Försvarsmakten till hur er verksamhet påverkar 
kommunernas fysiska planering? Ingår detta i er verksamhet eller ska ni 
enbart övervaka och se över sådant som berör något av Försvarsmaktens 
riksintressen?  
 

5. Vilka är de största utmaningarna sett till ert arbete, då en intressekonflikt 
uppstår mellan kommunernas fysiska planering och något av Försvarsmaktens 
riksintressen? 
 

6. Har Försvarsmakten upplevt en ökning av ärenden som kretsar kring 
intressekonflikter mellan kommunernas fysiska planering och något av 
Försvarsmaktens riksintressen, sedan Försvarsbeslutet 2015?  
 

7. Förutspår ni att intressekonflikter mellan kommuners fysiska planering och 
riksintressen för Försvarsmakten kommer att öka eller minska i framtiden?  
 

8. Upplever ni att kommuners planerare har en adekvat kunskapsnivå gällande 
sådan planering som rör något av Försvarsmaktens riksintressen och vad detta 
innebär? 
 

9. Har ni några önskemål för framtida utveckling sett till hur kommuner bedriver 
sitt arbete med sådan planering som berör riksintressen för Försvarsmakten? 

 
10. Finns det någon strategi hos Försvarsmakten för att utveckla eller förändra 

den process som i dagsläget används vid ärenden som rör intressekonflikter 
mellan kommuners fysiska planering och Försvarsmaktens riksintressen? 

 
11. Hur har dialog förts med Umeå kommun gällande deras framtida ambitioner 

för utveckling av I20-området? 
 

12. Har Försvarsmakten i dagsläget gjort något ställningstagande till dessa 
planer? 

 
13. Om Umeå kommuns framtida planer för I20-området genomförs, hur kommer 

detta att påverka Försvarsmaktens verksamhet i Umeå?   
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Kompletterande följdfråga - Försvarsmakten Högkvarteret:  
 

14. Anser ni att miljölagstiftningens utveckling är icke- eller svårligen 
kompatibel med Försvarsmaktens verksamhet vid ansökningar om nya eller 
utökade miljötillstånd för tillståndspliktig verksamhet?   
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Bilaga 3 - Intervjuguide Umeå kommun  
 
 

1. Kan du i korta drag beskriva I20-området och hur det i dagsläget används? 
 

2. Vilka är Umeå kommuns framtida ambitioner för I20-området? 
 

3. Om kommunens ambitioner för I20-området blir verklighet, hur kommer 
detta att påverka Försvarsmaktens verksamhet i Umeå? 

 
4. Vilka är de vanligaste ärenden som Umeå kommun bedriver där riksintressen 

för Försvarsmakten berörs?  
 

5. Hur upplever du att Försvarsmakten förhåller sig till kommunens fysiska 
planering? 

 
6. Vilka är de största utmaningarna sett till ert arbete, då en intressekonflikt 

uppstår mellan kommunens fysiska planering och riksintressen för 
Försvarsmakten? 

 
7. Hur skall dialog föras med Försvarsmakten i ett ärende som berör ett 

riksintresse för Försvarsmakten, eller övrigt försvarsintresse? 
 

8. Hur har dialog förts med Försvarsmakten gällande kommunens ambitioner för 
I20-området?  

 
9. Har kommunen upplevt en ökning av ärenden som utgör en intressekonflikt 

gällande kommunens fysiska planering och Försvarsmakten sedan 
försvarsbeslutet 2015?  

 
10. Finns det någon uppfattning inom kommunen huruvida mängden ärenden 

som berör Försvarsmakten och dess riksintressen, eller allmänna 
försvarsintressen, kommer att öka eller minska i framtiden? 
 

11. Har kommunen några önskemål för framtida utveckling inom Försvarsmakten 
sett till hur de hanterar ärenden som rör intressekonflikter med kommuners 
fysiska planering och riksintressen för Försvarsmakten? 
 

12. Finns det någon strategi hos Umeå kommun för att utveckla eller förändra den 
process som används vid ärenden som rör intressekonflikter med kommunens 
fysiska planering och riksintressen för Försvarsmakten? 

 
13. Finns det något ytterligare som du önskar att tillägga, utöver det som redan 

har berörts eller som jag har efterfrågat?  
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Bilaga 4 - Intervjuguide Fortifikationsverket Region Norr 
 
 

1. Vad är Fortifikationsverkets roll gällande riksintressen för Försvarsmakten? 
 

2. Vilka är de vanligaste ärenden som Fortifikationsverket Region Norr hanterar?  
 

3. Hur skall dialog föras med en kommun som bedriver ett ärende som 
involverar Fortifikationsverket? 

 
4. Hur förhåller sig Fortifikationsverket till kommunernas fysiska planering? 

Ingår detta i er verksamhet eller ska ni enbart övervaka och se över sådant som 
berör Försvarsmaktens riksintressen?  
 

5. Vilka är de största utmaningarna sett till ert arbete, då en intressekonflikt 
uppstår mellan kommunernas fysiska planering och riksintressen för 
Försvarsmakten? 
 

6. Hur har dialog förts med Luleå kommun gällande ändring av detaljplan för 
utbyggnaden av Sunderby sjukhus?  

 
7. Vilket var skälet till att Fortifikationsverket överklagade? 

  
8. Hur uppfattar ni att er verksamhet påverkar Luleå kommun?   

 
9. Har Fortifikationsverket Region Norr upplevt en ökning av ärenden som 

involverar Luleå kommun sedan Försvarsbeslutet 2015?  
 

10. Förutspår ni att mängden ärenden kommer att öka eller minska i framtiden, 
baserat på nuvarande trender?  
 

11. Upplever ni att Luleå kommuns planerare har en adekvat kunskapsnivå 
gällande sådan planering som rör riksintressen för Försvarsmakten och vad 
detta innebär? 
 

12. Har ni några önskemål för framtida utveckling inom Luleå kommun och hur 
de bedriver sitt arbete med planering som rör riksintressen för 
Försvarsmakten? 

 
13. Finns det någon strategi hos Fortifikationsverket för att utveckla eller förändra 

den process som används vid ärenden som rör intressekonflikter med 
kommuners fysiska planering och Försvarsmaktens riksintressen?  
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Bilaga 5 - Intervjuguide Luleå kommun  
 
 

 
1. Vilka är skälen till att Luleå kommun reviderade detaljplan för Sunderby 

Sjukhus? 
 

2. Om ambitionerna för sjukhusområdet blir verklighet, hur kommer detta att 
påverka Försvarsmaktens verksamhet i Luleå? 

 
3. Vilka är de vanligaste ärenden som Luleå kommun bedriver där riksintressen 

för Försvarsmakten berörs?  
 

4. Hur upplever du att Försvarsmakten förhåller sig till kommunens fysiska 
planering? 

 
5. Vilka är de största utmaningarna sett till ert arbete, då en intressekonflikt 

uppstår mellan kommunens fysiska planering och riksintressen för 
Försvarsmakten? 

 
6. Hur skall dialog föras med Försvarsmakten i ett ärende som berör ett 

riksintresse för Försvarsmakten, eller övrigt försvarsintresse? 
 

7. Hur har dialog förts med Försvarsmakten gällande kommunens ambitioner för 
sjukhusområdet? 

 
8. Har kommunen upplevt en ökning av ärenden som utgör en intressekonflikt 

gällande kommunens fysiska planering och Försvarsmakten, sedan 
försvarsbeslutet 2015?  

 
9. Finns det någon uppfattning inom kommunen huruvida mängden ärenden 

som berör Försvarsmakten och dess riksintressen kommer att öka eller minska 
i framtiden? 
 

10. Har kommunen några önskemål för framtida utveckling inom 
Försvarsmakten, sett till hur de hanterar ärenden som rör intressekonflikter 
med kommuners fysiska planering och riksintressen för Försvarsmakten? 
 

11. Finns det någon strategi hos Luleå kommun för att utveckla eller förändra den 
process som används vid ärenden som rör intressekonflikter med kommunens 
fysiska planering och riksintressen för Försvarsmakten? 

 
12. Finns det något ytterligare som du vill tillägga, utöver det som redan har 

berörts eller som jag har efterfrågat? 


