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Betänkandet SOU 2015:99 Planering och 
beslut för hållbar utveckling 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har deltagit i 
utredningens arbete. MSB yttrar sig därför endast om de förslag och 
ställningstaganden i betänkandet där myndigheten har en annan uppfattning 
än utredningen eller ser behov av att särskilt kommentera frågan utifrån 
myndighetens uppdrag. 

Myndigheten tillstyrker förslaget om att grundvatten som resurs ska kunna 
identifieras som ett riksintresse. Dricksvatten tillhör en platsspecifik resurs 
som endast kan skyddas genom åtgärder inom det mark- och vattenområde där 
resursen bildas eller nyttjas. MSB ser ett stort behov av att säkra både uttag och 
distribution av dricksvatten för stora vattentäkter och ett riksintresseanspråk 
kan därför vara till fördel för att långsiktigt säkerställa skydd av 
grundvattentillgången. 

MSB avstyrket förslaget om ändring i 3 kap 9 § Miljöbalken (MB) och i 7 § 
hushållningsförordningen (1998:896) där det föreslås att MSB, så som MSB 
tolkar bestämmelsen, får i uppgift att på nationell nivå identifiera geografiska 
områden som är av väsentligt allmänt intresse ur ett klimatanpassnings-
perspektiv. Uppgiften ligger inte inom MSB:s uppdrag idag och den kunskap 
och kompetens som krävs för att ta fram väl avvägda beslutsunderlag finns inte 
i myndigheten.   

Det exempel som lämnas i utredningen, att ej bebygga på översvämnings-
känsliga områden, anser MSB även fortsättningsvis ska vara ett kommunalt 
ansvar enligt plan- och bygglagen (2010:900) (PBL). MSB anser att 
lagstiftningen redan i dag uppmanar till diskussion mellan kommuner och 
länsstyrelsen om åtgärder och utformning av bebyggelse i riskutsatta områden 
och gränsdragning av statens intressen. MSB ser inte behov av den föreslagna 
ändringen vad gäller uppdrag till MSB för att identifiera mark- och 
vattenområden för att förebygga effekter av klimatförändring på nationell nivå. 
I de flesta klimatanpassningsprojekt finns olika alternativa lösningar som kan 
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placeras och utformas på olika sätt. Val av lösning bör därför förankras och 
beslutas på lokal nivå.  

MSB tillstyrker förslaget om att länsstyrelsen och kommunen ska kunna 
identifiera geografiska områden av väsentligt allmänt intresse för anpassning 
av samhället till ett förändrat klimat. MSB anser att det är på kommunal eller 
regional nivå det går att identifiera sådana mark- och vattenområden. 

MSB tillstyrker förslaget att kommun och länsstyrelse föreslås kunna 
identifiera geografiska områden av väsentligt allmänt intresse för 
totalförsvaret. MSB anser att det är positivt eftersom förslaget identifierar 
aktörer tydligare än nuvarande skrivning och ansvaret hamnar närmare de 
myndigheter som i dag har ett stort ansvar för totalförsvarets civila delar, dvs. 
framför allt länsstyrelserna. MSB har i nuläget inte identifierat mark- och 
vattenområden som kan vara av riksintresse för anläggningar för totalförsvaret. 
MSB arbetar med att identifiera sådana anläggningar men det hindrar inte att 
kommuner och länsstyrelser tydligare arbetar med frågan på lokal och regional 
nivå. 

MSB tillstyrker förslagen till en uppstramning av systemet, med krav på 
tydligare kriterier och krav på regelbunden uppdatering. Däremot anser MSB 
att fastställandet av kriterier inte bör vara en regeringsfråga utan även 
fortsättningsvis en fråga för respektive myndighet att, efter samråd med övriga 
berörda myndigheter, besluta om dessa kriterier. 

MSB föreslår att författningsförslaget i 3 kap. 20 § MB ändras så att det enbart 
är regeringen som kan pröva ärenden i de fall som väsentliga allmänna 
intressen ställs mot ett område av riksintresse. Prövning av ett sådant 
undantag bör enligt MSB:s uppfattning inte kunna delegeras, utan avsteg från 
systemet bör beslutas av regeringen. 

-------------------------------------- 

I detta ärende har generaldirektör Helena Lindberg beslutat. Cecilia Alfredsson 
har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också 
avdelningschefen Cecilia Nyström och enhetschefen Patrik Perbeck deltagit. 
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