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Sektorsbeskrivning och kriterier för riksintressen för
totalförsvarets civila del
Sektorsbeskrivning
Totalförsvarets civila delar utgörs av verksamheter utförda av civila aktörer under, eller i
förberedelse för, höjd beredskap. Verksamheterna är nödvändiga för att nå målsättningen
med civilt försvar som innebär att värna civilbefolkningen, säkerställa de viktigaste
samhällsfunktionerna och bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller
krig i vår omvärld.
I de fall verksamheterna är beroende av existerande eller framtida anläggningar som
innebär avsevärda svårigheter att omlokalisera, och de direkt eller indirekt är viktiga för en
betydande del av Sveriges befolkning så är berörda mark- och vattenområden av stor
nationell betydelse.
För att ett specifikt mark- eller vattenområde ska bedömas kunna vara av riksintresse för
totalförsvarets civila delar ska samtliga angivna kriterier vara uppfyllda.

Fem kriterier
Fem kriterier identifierar de geografiska områden som kan vara av riksintresse för
totalförsvarets civila del. Underpunkterna förtydligar syftet med kriteriet och tydliggör vad
som avses. Tillsammans uttrycker kriterierna villkoren för att en anläggning ska räknas
som nationellt intresse och dess omgivande mark- eller vattenområde ska kunna ses som
riksintresse.
1. Verksamheten som bedrivs eller kommer att bedrivas på området är kritisk för att
uppnå någon av målsättningarna för civilt försvar på nationell nivå. Målsättningarna är att
• värna civilbefolkningen,
• säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna,
• upprätthålla en nödvändig försörjning,
• bidra till det militära försvarets förmåga vid väpnat angrepp eller krig i vår
omvärld,
• upprätthålla samhällets motståndskraft mot externa påtryckningar och
bidra till att stärka försvarsviljan,39 Totalförsvarets intressen i
samhällsplaneringen 6. Totalförsvarets civila intressen
• bidra till att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera svåra
påfrestningar på samhället i fred, och
• med tillgängliga resurser bidra till förmågan att delta i internationella
fredsfrämjande och humanitära insatser.
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2. Verksamheten som bedrivs eller kommer att bedrivas på området är av stor nationell
betydelse för att upprätthålla vitala funktioner inom totalförsvaret.
• Verksamheten vid anläggningen är av stor nationell vikt för det civila
försvaret, till exempel genom att det är en eller ett fåtal anläggningar som
stödjer totalförsvaret i hela landet.
• Verksamheten är kritisk för att genomföra eller upprätthålla nationellt
viktiga strukturer eller funktioner på nationell nivå.
3. Verksamheten som bedrivs eller kommer att bedrivas på området utförs av en eller flera
av dessa civila aktörer:
• civil myndighet
• kommun eller region
• privat företag
• frivilligorganisation.
4. Verksamheten som bedrivs eller kommer att bedrivas på området är beroende av
användandet eller tillkomsten av anläggningar som innebär avsevärda kostnader, praktiska
svårigheter eller i övrigt mycket stora nackdelar att omlokalisera.
• Området härbärgerar anläggningar, lokaler och utrustning som inte finns
på andra platser och som det innebär avsevärda svårigheter att omlokalisera.
• Alternativa områdens förhållanden och kvaliteter har mycket stora
nackdelar i förhållande till det nuvarande området.
• Anläggningen är nödvändig för verksamheten på den aktuella platsen, som
innebär att stödja andra delar i totalförsvarets verksamhet som är av
riksintresse eller har avsevärda svårigheter att omlokaliseras.
5. Verksamhetens behov av mark- och vattenanspråk kan komma i konflikt med annan
markanvändning.
• Verksamheten påverkar omgivningen eller är beroende av ytor som
sträcker sig utanför den egna fastigheten.
• Verksamheten som bedrivs på området kan påverkas av eller är känslig för
förändrad mark- eller vattenanvändning i omgivningen.
• Området behövs för att expandera med utökad verksamhet vid höjd
beredskap kring en befintlig verksamhet.
• Området behövs för ny- eller omlokalisering av verksamhet som svårligen
kan placeras på annan plats vid höjd beredskap.
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