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Yttrande över Riksintresseutredningens betänkande
beslut för hållbar utveckling (SOU 2015:99)

Planering och

Skogsindustriernas yttrande
Skogsindustriernaanser att systemet med riksintressen behöver sesöver. Det är inte rimligt att mer än
halva Sverigesyta omfattas av ett utpekat riksintresse . Speciellt med tanke på det som utredningen också
påpekar, att hushållningsbestämmelsernaofta missuppfattas som en sorts allmänna skyddsbestämmelser
som kan innebära inskränkningar i brukandet.
Skogsindustriernavälkomnar förslaget att övervägandenkring markanvändning ska göras utifrån en
helhetssynoch ser positivt på ansatsenatt mark - och vattenområden kan användastill flera ändamål
samtidigt. Det är vidare positivt att utredningen förtydligar att riksintressen är ett stöd i
samhällsplaneringenoch inte ett skydd i traditionell mening och att formuleringar om att åtgärder inte får
medföra påtagligt skada på riksintressen byts ut mot att riksintressena ska tillgodoses. Skogsindustrierna
anser att det är viktigt att det tydliggörs att skogsbruk som är pågåendemarkanvändning inte får
försvåras av att ett område definier as som riksintresse.
Skogsindustriernaär positiva till de delar av förslaget som syftar till att säkerställa att riksintressen pekas
ut i en tydligare processmed enhetliga kriterier. Att alla beslut måste vara tydligt motiverade och kunna
härledas till bakomliggandekriterier. Det är grundläggandeatt markägaren är med redan från början i
processen,d.v.s.redan då sektorsmyndigheten tar fram riktlinjer för det aktuella riksintresset.
Skogsindustriernaanser att ett nytt system med riksintressen måste avse nationellt särskilt betydelsefulla
intressen inom väl avgränsadeområden som är av unik betydelse.
Skogsindustrierna är tveksamma till förslaget att införa ett nytt begrepp, mark - och vattenområde av
”väsentligt allmänt intresse”. Det finns risk att områden som idag är av riksintresse överförs till en ny
skyddsform med oklar definition och otydliga kriterier.
Skogsindustriernahyser oro att förslaget inte kommer att medföra att den totala ytan av utpekade
riksintressen kommer att minska och anser därför att alla ansvariga myndigheter bör få ett löpande
uppdrag att se över och årligen minska antalet och arealen riksintressen på ett sätt som liknar uppdragen
om regelförenkling. Riksintressesystemetmåste förenklas, inte göras krångligare. Boverket bör gesett
samordnande ansvar och ocksåhantera ett register för riksintressena.
För Skogsindustrierna

För SverigesTräbyggnadskansli

Linda Eriksson
Ansvarig svensk skogspolitik

Anders Josephsson
Ansvarig kommunikation och public affairs

Skogsindustrierna / Box 55525 / 102 04 Stockholm / tel 08-762 72 60 / www.skogsindustrierna.se

