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1 Inledning 
 
I 3 kap. miljöbalken (MB , SFS 1998:808) finns grundläggande bestämmelser för hushållning 
med mark- och vattenområden. Bestämmelserna är i första hand avvägningsregler och anger 
vilka intressen som har särskild betydelse för samhällsutvecklingen och därför särskilt ska 
beaktas, för att en god hushållning med mark- och vattenområden ska uppnås, när 
markanvändningsfrågor ska avgöras.1 Hushållningsbestämmelserna i 3 kap. ska, liksom de 
särskilda områdesspecifika hushållningsbestämmelserna i 4 kap., tillämpas vid prövning av 
frågor enligt vad som anges i 2 kap. 6§ MB i de fall som gäller ändrad användning av mark- 
eller vattenområden. 
 
I 3 kap. 2§ miljöbalken (MB, SFS 1998:808) föreskrivs: 
 
”Stora mark- och vattenområden som inte alls eller endast obetydligt är påverkade av 
exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder 
som kan påtagligt påverka områdenas karaktär.” 
 
Bestämmelsen innebär att vid eventuell exploatering av mark- och vattenområden som är 
opåverkade eller endast obetydligt påverkade, bör det noga övervägas om inte 
verksamheten hellre bör förläggas till ett sådant område som redan är påverkat av 
exploatering. En avvägning ska därvid göras mellan det skyddade intresset och 
motstående intressen.2  
 
 

2 Bakgrund 
 
Under 1960-talet utfördes ett omfattande utredningsarbete angående en genomgripande 
förnyelse av planinstituten i den då gällande byggnadslagstiftningen.3 Förslag till riktlinjer, 
som sedermera godtogs av riksdagen, för hushållning med mark och vatten och till former för 
en fortlöpande fysisk riksplanering redovisades i prop. 1972:111 Hushållning med mark och 

vatten, bilaga 2.4 Genom att naturens rekreationsvärde hade kommit att tillmätas allt större 
betydelse och naturens känslighet för ingrepp uppmärksammats allt mer – samtidigt som 
strukturförändringar inom industri och ny teknik innebar ökade anspråk på begränsade 
naturresurser – uppkom ett behov av att ökad i utsträckning planmässigt hushålla med och 
överblicka resurserna i ett riksperspektiv.5 De föreslagna riktlinjerna utformades dels 
avseende planeringen av vissa verksamheter, dels avseende hushållningen med 
naturresurserna i vissa delar av landet, det vill säga geografiskt orienterade riktlinjer.6 
Nuvarande bestämmelser i 3 kap. 4-9§§ MB och 4 kap. MB förefaller utgöra en motsvarighet 
till de tidigare verksamhetsanknutna respektive geografiskt orienterade riktlinjerna.  
 
Hushållningsbestämmelsen avseende stora opåverkade områden – nuvarande 3 kap. 2 § MB – 
infördes när lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m. (NRL) tillkom år 1987.7 

                                                 
1 Prop. 1997/98:45 Del 2, s.28-29. 
2 Prop. 1997/98:45 Del 2, s.30. 
3 Prop. 1972:111 bilaga 2, s.1f. 
4 Ds. Bo 1984:3. s273. 
5 Prop. 1972:111 bilaga 2, s.128-129. 
6 Prop. 1972:111 bilaga 2, s.140ff, s.159ff. 
7 Prop. 1985/86:3, s.45ff. 
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NRL tillkom i samband med Plan- och bygglagen (PBL, SFS 1987:10) som hade till syfte 
bland annat att decentralisera ansvaret för planläggning och för den lokala miljön till 
kommunerna, så att staten endast skulle ingripa mot kommunens antagna planer om vissa i 
lagen angivna intressen inte blivit tillgodosedda. Därmed behövde sådana statliga intressen 
avseende mark- och vattenområdens användning, som tidigare omfattats av riksdagens 
riktlinjer i den fysiska riksplaneringen, regleras i lag.8  
 
Erfarenheterna från den fysiska riksplaneringen och tillämpningen av riktlinjerna lades till 
grund för den nya lagen (NRL) och riktlinjerna upphörde att gälla i samband med att NRL 
trädde i kraft år 1987. Genom reformen blev översiktplanen ett verktyg för att belysa 
samhällets syn på vilka allmänna intressen som kan komma att vägas in vid framtida beslut 
om användningen av mark- och vattentillgångarna. Genom detaljplan eller områdes-
bestämmelser kan tillämpningen av intressebestämmelserna bestämmas med bindande verkan 
för framtida sådana beslut.9 
 
I samband med miljöbalkens tillkomst år 1999 arbetades reglerna från 2 kap. lagen (1987:12) 
om hushållning med naturresurser m.m. (NRL) in balkens 3 kap. utan ändring i sak. 2 kap. 2§ 
NRL fördes oförändrad in i 3 kap. 2§ MB.10 Enligt propositionen till miljöbalken (prop. 
1997/98:45) är förarbetsuttalanden till NRL alltjämt relevanta.11 
 
 

3  Begreppet stora opåverkade områden  
 
3.1 Generella riktlinjer avseende tolkningen av begreppet 
 
Införandet av bestämmelsen om stora opåverkade områden motiverades av intresset att bevara 
stora områden som inte skärs sönder av trafikleder eller kraftledningar eller är påverkade av 
buller och andra miljöstörningar.12 Generella kriterier för bedömningen av huruvida ett 
område ska anses vara ”stort” och ”opåverkat” saknas dock i lagstiftning och i förarbeten. 
Bedömningen av huruvida ett område omfattas av begreppet i enlighet med 3 kap 2§ MB 
beror delvis på förhållandena i den aktuella regionen. I förarbetena till NRL anförs att 
skyddsintresset av sådana områden beror på vilken utveckling som skett i regionen vad gäller 
ianspråktagande av landsbygdsområden för urbana ändamål och på efterfrågan vad gäller 
friluftsaktiviteter m.m.13  
 
Skyddet av större, sammanhängande landsbygdsområden motiveras både av värdet för jord- 
och skogsbruket, av värdet för människor som är verksamma på landsbygden och av 
bevarandet av handlingsfriheten i det framtida resursutnyttjandet. Större, sammanhängande 
landsbygdsområden avses skyddas mot ekologiska påfrestningar, bullerstörningar och 
störningar på landskapsbilden. I mer tätbefolkade delar av landet kan stora, sammanhängande 
strövområden som är lämpliga för naturupplevelser och friluftsaktiviteter omfattas av 
begreppet.14 
 

                                                 
8 Prop. 1985/86:3, s.8. 
9 Prop 1985/86:3, s.9-10. 
10 Prop. 1997/98:45 Del 1, s.239ff. 
11 Prop. 1997/98:45 Del 2, s.28-29. 
12 Prop. 1985/86:3 s.49. 
13 Prop. 1985/86:3, s.155. 
14 Prop. 1985/86:3, s.49. 
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Enligt förarbetsuttalanden bör ingrepp om möjligt lokaliseras till områden som redan är 
påverkade av exploateringsverksamhet. Som exempel på lämpliga områden anges områden i 
anslutning till befintlig samlad bebyggelse, till befintliga industri- och arbetsområden och 
korridorer i landskapet som redan har tagits i anspråk för trafikleder eller ledningar. Områden 
som redan är påverkade av exploateringsföretag omfattas inte av skyddet. Även områden, som 
är påverkade av andra ingrepp som har sådan påverkan på ett område att skäl saknas för att 
området ska åtnjuta skydd i enlighet med bestämmelsen, undantas.15 
 
Bestämmelsen i 3 kap. 2§ MB är vidare inte avsedd att användas för att styra bebyggelsens 
normala utveckling, t ex viss utvidgning av befintlig bebyggelse, eller för att påverka 
brukningsformerna i jord- och skogsbruket. Vissa typer av opåverkade områden, såsom 
områden på landsbygden som kan vara av betydelse som friområden mellan tätorter eller som 
rekreationsområden, kan vara skyddsvärda även mot mindre ingrepp. Enligt förarbetena kan 
det i sådana och i andra fall vara av betydelse att undvika även smärre ingrepp som, om de 
förekommer i större antal, kan få stor inverkan på det skyddsvärda området, men grunder för 
skydd av sådana områden mot mindre ingrepp, såsom till exempel enstaka byggnader, finns i 
andra av kapitlets bestämmelser.16 
 
 
3.2 Den fysiska riksplaneringen 
 
Bestämmelserna i 3 kap. MB är allmänt hållna till sin utformning och enligt förarbetena till 
miljöbalken ska den fysiska planeringen ge underlag för tillämpningen av bestämmelserna. 
Den fysiska planeringen bedrivs hos kommunerna i samarbete med statliga myndigheter, 
varvid länsstyrelsen fungerar som samordnare av statens intressen avseende användningen av 
mark- och vattenområden inom länet. 17   
 
I förordning (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m. anges vilka 
statliga myndigheter som var och en inom sitt verksamhetsområde har uppsikt över 
hushållningen med mark- och vattenområden. Länsstyrelsen har uppsikt inom länet över 
hushållningen och myndigheterna ska i samverkan med länsstyrelsen följa utvecklingen av 
sådana frågor (1§). Länsstyrelsen ska också ta behövliga initiativ för att bestämmelserna i 3 
och 4 kap. MB ska beaktas i planerings- och beslutsprocesser (3§). Boverket har allmän 
uppsikt över hushållningen med mark- och vattenområden och ska verka för samordning av 
de statliga myndigheternas arbete med underlag för tillämpningen av bland annat 3 kap. MB 
(1§).  
 
Vid tillämpning av bestämmelserna i 3 och 4 kap. MB ska i myndighetsbeslutet anges om den 
prövade anläggningen, verksamheten eller åtgärden går att förena med en från allmän 
synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurserna samt med den för området 
gällande regionplanen eller kommunala översiktsplanen (5§). I 7 § samma förordning och 6 
kap. 21 § 2 st. MB regleras det fall att en kommun ska redovisa till regeringen eller någon 
annan myndighet hur kommunen i sin planering enligt plan- och bygglagen avser att 
tillgodose ett intresse som rör hushållningen enligt 3 och 4 kap. MB. 
 

                                                 
15 Prop. 1985/86:3, s.49-50. 
16 Prop. 1985/86:3 s.156. 
17 Prop. 1997/98:45 Del 2, s.29. 
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Genom inarbetningen av de grundläggande hushållningsbestämmelserna i miljöbalken avsågs 
miljöfrågornas betydelse i planeringen betonas.18 Kommunernas fysiska planer ska enligt 
förarbetena till miljöbalken vara en av de mest betydelsefulla källorna för att bedöma frågor 
om lämplig mark- och vattenanvändning i konkreta ärenden och ska tillhandahållas i enlighet 
med 6 kap. 11 och 12§§ MB.19 Miljööverdomstolen har också slagit fast att en aktuell och 
välunderbyggd översiktsplan har stor betydelse vid bedömning av lämplig lokalisering av 
tillståndspliktig verksamhet.20 
 
Även i förarbetena till NRL uttalades att när det ska utrönas vilka områden som kan beröras 
av bestämmelsen om opåverkade områden är material, som utarbetats av kommuner, 
länsstyrelser och andra statliga myndigheter, i samband med den fysiska riksplaneringen 
användbart. Av särskilt intresse ansågs de översikter vara som upprättats inom länsstyrelserna 
över lokaliseringen av större exploateringsföretag och över utbredningen av s.k. 
bebyggelseinfluerade områden.21 
 
 
3.3 Tolkning av begreppet i rättspraxis 
 
MÖD 2009:32 rörde tillstånd att uppföra och driva 24 vindkraftverk. Den ansökta 
verksamheten var lokaliserad i ett naturskönt och orört markområde. Kammarkollegiet 
anförde att området var kärnområdet i ett stort opåverkat vildmarksbetonat område. Bolaget 
menade att uppförandet av verken inte skulle innebära en sådan påtaglig påverkan på 
områdets karaktär som avses med bestämmelsen i 3 kap. 2 § MB. Miljööverdomstolen 
fastställde miljödomstolens beslut att lämna tillstånd till den ansökta verksamheten och 
anförde att kommunens översiktplan inte kunde anses utgöra hinder mot tillåtligheten, oaktat 
viss ändring av politiskt ställningstagande i planen under handläggningstiden. Avseende 
intrånget i ett orört markområde framhölls att intresset av att bevara området inte 
formaliserats enligt 7 kap. MB. Inte heller hade det förklarats riksintressant enligt 3 eller 4 
kap. MB. Lokaliseringsutredningen kunde således godtas. Vid en avvägning av om området 
borde bevaras till förmån för naturvårdsintresset och friluftslivet eller om det borde byggas ut 
till förmån för energiutvinningsintresset fann Miljööverdomstolen att intresset av att utvinna 
energi bäst motsvarade en god hushållning och främjade en hållbar utveckling. Naturvärdena 
skulle i stor utsträckning kunna bibehållas även sedan en vindkraftanläggning etablerats.22 
 
 

4 Skyddets räckvidd  
 
Bestämmelsen i 3 kap. 2 § MB blir aktuell att tillämpa avseende nyetablering av större 
anläggningar som medför begränsningar i handlingsfriheten för framtiden och som ger 
upphov till väsentliga störningar eller kan ha en betydande inverkan på landskapsbilden. 
Åtgärden ska ha en bestående negativ inverkan eller tillfälligt en mycket stor negativ 
inverkan på det skyddsvärda intresset.23 I första hand avses nyetablering av industriell 
eller liknande verksamhet, tätorts- och fritidsbebyggelse av större omfattning med därtill 
hörande anläggningar, större trafikleder, större ledningsföretag, gruvor och större täkter, 
                                                 
18 Prop. 1997/98:45 Del 1, s.244. 
19 Prop. 1997/98:45 Del 2, s.29. 
20 MÖD 2006:66. 
21 Prop. 1985/86:3, s.155. 
22 MÖD 2009:32. 
23 Prop. 1997/98:45 Del 2, s.30. 
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terminalanläggningar, upplag och tippar samt farleder och muddringsföretag. Avseende 
verksameter som är beroende av lägesbundna naturresurser, såsom gruvor och större 
täkter av sten, grus, sand eller torv är lokaliseringsmöjligheterna ofta begränsade och 
bestämmelsen bör då, enligt förarbetena, endast tillämpas om det uppenbarligen finns 
realistiska alternativ för att tillgodose regionens behov.24 Även i sådana fall bör dock 
största möjliga hänsyn tas till de berörda skyddsintressena och alternativ i anslutning till 
tidigare exploaterade områden bör tillvaratas i första hand.25 
 
Att områden som avses ”så lång möjligt” ska skyddas mot vissa ingrepp innebär som ovan 
nämnts att vid övervägande av verksamhetsplacering ska en avvägning göras mellan det 
skyddade intresset och motstående intressen. Motstående intressen kan utgöras av 
samhällsekonomiska hänsynstaganden, såsom regionalpolitiska eller sysselsättnings-
politiska intressen, men även berörda enskilda intressen.26  
 
Avvägningen innebär även att ekonomiska lönsamhetsbedömningar ska göras och 
skyddskravet innebär att verksamheter kan få vidkännas ökade kostnader för alternativ 
lokalisering eller särskilda skyddsåtgärder. Den acceptabla storleken av sådana 
merkostnader beror på hur stort allmänintresset av verksamheten är och uttrycket 
innefattar en möjlighet att tillåta verksamheter som är oförenliga med det motstående 
skyddsvärda intresset då rimliga alternativ inte föreligger och det från allmän synpunkt är 
angeläget att en verksamhet kommer till stånd. I förarbetena betonas att ett områdes 
lämplighet från allmän synpunkt ska bedömas i ett långsiktigt perspektiv.27  Enbart 
ekonomiska hänsynstaganden får inte äventyra de skyddsvärda intressena, annat än om en 
samlad bedömning i enlighet med 3 kap. 1§ MB visar att detta främjar en från allmän 
synpunkt god hushållning.28  
 
 

5 Slutsats 
 
De grundläggande bestämmelserna för hushållning med mark- och vattenområden som finns i 
3 kap. MB är avvägningsregler som härstammar från riktlinjerna för den fysiska 
riksplaneringen på 1970-talet och som fastställer vilka intressen som särskilt ska beaktas när 
markanvändningsfrågor ska avgöras. Bestämmelsen om skyddet av stora opåverkade områden 
i 3 kap. 2 § MB anger inte något riksintresse, men innebär att sådana områden som omfattas 
ska skyddas så lång det är möjligt. Avsikten är att ny exploatering ska ske i anslutning till 
områden som redan är utsatta för ingrepp, så att större sammanhängande områden kan bevaras 
opåverkade när det framstår som genomförbart och lämpligt vid en avvägning och bedömning 
av motstående intressen. 
 
Generella kriterier för att fastställa innebörden av begreppet ”stort” i bestämmelsen saknas 
och någon nedre gräns i antal hektar till ledning för tolkningen av densamma finns inte 
angiven i lagtext eller i förarbeten. Några mer precisa riktlinjer för tillämpningen av 
bestämmelsen har inte heller utarbetats i rättspraxis. Det rättsfall som ovan redogjorts för 
(MÖD 2009:32) kan endast sägas befästa vad som slagits fast redan i förarbetena – att 
                                                 
24 Prop. 1985/86:3, s.155-156. 
25 Prop. 1985/86:3, s.50. 
26 Prop. 1997/98:45 Del 2, s.30. 
27 Prop. 1985/86:3 s.61 och s.155. 
28 Prop. 1997/98:45, Del 2, s.30. 
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bevarandet av ett stort opåverkat område ska vägas in som ett skyddat intresse vid 
beslutsfattande i markanvändningsfrågor för att en god hushållning och en hållbar utveckling 
ska främjas.  
 
Istället kan den slutsatsen dras att det rör sig om ett relativt begrepp, vars räckvidd åtminstone 
delvis bestäms av förhållandena i den aktuella regionen. Såväl stora sammanhängande 
landsbygdsområden som jämförelsevis mindre, men ändå sammanhängande strövområden 
lokaliserade i mer tätbefolkade delar av landet torde således kunna omfattas av bestämmelsen. 
I bedömningen av konkreta frågor avseende mark- och vattenanvändning är kommunernas 
fysiska planering avsedd att ge vägledning.  
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KÄLLFÖRTECKNING 
 
Offentligt tryck 
 
Prop. 1972:111 Bilagor 2 och 3  Hushållning med mark och vatten. 
 
Prop. 1985/86:3  Lag om hushållning med naturresurser m.m. 

 
Prop. 1997/98:45   Miljöbalk. 
 
 
 
Ds. Bo 1984:3  Förslag till lag om hushållning med naturresurser  

m.m. 

 
 
 
Rättsfall 
 
MÖD 2005:66 2005-11-01, mål nr M2966-04 
 
MÖD 2009:32 2009-06-16, mål nr M 7051/07 
 
 
 
 
 
 
VIDARE LÄSNING 
 
Prop. 1978/79:213  Redovisning av planeringsskedet i den fysiska  

riksplaneringen. 
 
Prop. 1980/81:183  Fortsatt fysisk riksplanering. 
 
Prop. 1985/86:1  Med förslag till ny plan- och bygglag 

 
 
 


