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Riksintressen
Hur pekas riksintressen ut i Östersunds kommun?  
De centrala statliga myndigheterna ska i samråd med 

bland annat länsstyrelsen lämna uppgift till länsstyrel-

sen om vilka områden som de bedömer är av riksin-

tresse. 

Länsstyrelsen ska arbeta för att riksintressen tillgodo-

ses i kommunala planer och även berätta för centrala 

myndigheter om ytterligare områden bör anges som 

riksintresse. Länsstyrelsen ansvarar också för att 

berätta om ett områdes klassificering eller avgränsning 

behöver omprövas (förordning (1998:896) om hushåll-

ning med mark- och vattenområden m.m.). I kommu-

nens planläggning och prövning av ärenden ska hänsyn 

tas till riksintressena så att de inte påtagligt skadas.

Om kommunen och länsstyrelsen har olika syn på om 

ett riksintresse påtagligt skadas eller inte har länssty-

relsen rätt att upphäva kommunens beslut.

Riksintressen är liksom översiktsplanen inte juridiskt 

bindande. Det är först när myndigheter ska ta beslut 

som avvägningar görs mot allmän lämplighet och mot 

kommunens översiktsplan. 

Elva olika riksintressen 
I Östersunds kommun finns elva olika intressen som är 

av riksintresse: kulturmiljö, friluftsliv, naturvård, skyd-

dade vattendrag, rennäring, vindkraft, väg, järnväg, 

flyg, värdefulla mineraler eller ämnen samt totalför-

svaret. Ett tolfte riksintresse är under framarbetning, 

anläggningar för vattenförsörjning. Minnesgärdes vat-

tenverk kan eventuellt vara aktuellt som riksintresse. 

Ansvarande myndighet Havs- och vattenmyndigheten 

har inte beslutat om dessa riksintressen innan över-

siktsplanen antogs. Kapitelbilagorna ger vägledande 

beskrivning till exempel med värdetexter för de olika 

riksintressena. 

Värdetext Dagsådalens skjutfält 
Dagsådalens skjutfält omfattar cirka 1 800 hektar 

landområde och anskaffades 1943. Jämtlands fält-

jägarregemente (I 5), Norrlands artilleriregemente 

(A 4) samt Jämtlands försvarsområde (Fo22) var då 

verksamma på orten. Sedan försvarsbeslut 2004 har 

verksamheten på Dagsådalen varit inriktad mot hem-

värns- och frivilligorganisationer. Riksintresseområdet 

utgörs av skjutfältet, och den verksamhet som konsti-

tuerar riksintresset innebär påverkan på omgivningen 

genom skottbuller som kan uppfattas som störande 

och i vissa fall även annan påverkan.

Verksamheten är prövad enligt miljöskyddslagen med 

ansökan inlämnad 1993-05-28 och tillståndsbeslut 

meddelat av länsstyrelsen 1996-02-06. Den prövade 

verksamheten omfattar bland annat skjutning med 

fin- och grovkalibrig ammunition samt sprängningar, 
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som påverkar omgivningen utanför skjutfältets gräns 

genom buller. Vid en framtida omprövning av miljö-

tillståndet för fältet är det av mycket stor betydelse 

att ny störningskänslig bebyggelse inte tillåtits i sådan 

närhet av fältet att det uppstår risk för begränsningar 

av verksamheten, det vill säga påtaglig skada på 

riksintresset. Försvarsmakten anser därför att sådan 

bebyggelse inte ska tillåtas inom det angivna området 

för omgivningspåverkan. Krokoms och Östersunds 

kommuner berörs.

Efter riksdagens försvarsbeslut år 2000 har Försvars-

makten genomfört en mycket omfattande omställning 

av sin inriktning från invasionsförsvar till insatsförsvar 

med förmåga att med kort varsel sätta in förband 

enligt direktiv från regeringen. Omställningen har 

medfört nedläggning av ett antal förband och koncen-

tration till ett färre antal förbandsorter. Övergången 

till insatsförsvar innebär dock att de kvarvarande för-

banden har större behov än tidigare av att genomföra 

tillämpade övningar med bland annat skarp ammuni-

tion. Belastningen på befintliga övnings- och skjutfält 

har därmed bibehållits och i vissa fall ökat, trots det 

minskade antalet förbandsorter. Övningar måste även 

framgent kunna genomföras med skarp ammunition 

till förekommande vapensystem med hög skjutsäkerhet 

utan risk för tredje man. Försvarsmaktens huvudupp-

gift enligt riksdagens beslut 2009-06-16 är förmågan 

till väpnad strid (prop. 2008/09:140 Ett användbart 

försvar, bet. 2008/09:FöU10, rskr. 2008/09:292). Öv-

nings- och skjutfält som utgör nödvändiga produktions-

resurser för Försvarsmaktens övningar med förekom-

mande utrustning och vapensystem är därför områden 

av riksintresse. Dagsådalens skjutfält är ett sådant 

område, som nyttjas av olika förband inom Försvars-

makten. Inom fältet kan olika övningsmoment genom-

föras med skarp ammunition från flera skjutområden 

samtidigt med riskområdena belägna inom fältets egna 

gränser. Sådana övningar kan enbart genomföras på 

särskilt anordnad mark som fritt kan disponeras av 

Försvarsmakten.

Det är väsentligt att denna funktion kan skyddas och 

bibehållas. Den nya inriktningen för Försvarsmak-

ten att med kort varsel kunna skicka färdigutbildade 

förband till insatser, bland annat utomlands enligt 

landets internationella förpliktelser, innebär att omfat-

tande övningar som förberedelse i direkt anslutning 

till avtransport måste kunna genomföras vid alla tider 

på året. Fältet innehar så som många andra skjutfält 

stora naturvärden. De skyddsvärda naturvärdena har 

dock i allt väsentligt uppstått som en direkt eller in-

direkt följd av den militära övningsverksamheten med 

mekaniserade förband på de stora öppna ytorna samt 

ett ur försvarsmaktsperspektiv rationellt skogsbruk. 

Fortsatt övningsverksamhet med är i viss mån väsent-

lig förutsättning för bibehållande av de unika naturvär-

dena som gynnas av Försvarsmaktens verksamhet.
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