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Sändlista

Ert tjänsteställe, handläggare

Ert datum

Er beteckning

Tim Jensen, Lunds kommun

2020-03-20

L 2019-001784

Vårt tjänsteställe, handläggare

Vårt föregående datum

Vår föregående beteckning

HKV PROD RPE INFRA FYSPLAN
Emilia Börjesson Skölling, fysplan@mil.se

Yttrande avseende remiss om bygglov för nybyggnad av
enbostadshus, HÄLLESTAD 16:4, Lunds kommun, Skåne
län
Försvarsmakten motsätter sig att bygglov beviljas för nybyggnad av
enbostadshus.
Bakgrund
Inkommen remiss avser en ansökan om bygglov gällande nybyggnation av ett
enbostadshus på en del av fastigheten Hällestad 16:4.
Aktuellt område ligger inom påverkansområde för buller eller annan risk kring
Revingehed skjutfält, vilket är ett utpekat område av riksintresse för
totalförsvarets militära del enligt 3 kap 9 § andra stycket miljöbalken.
Riksintressets värde består i att Revingehed övningsfält har stor betydelse för
Försvarsmaktens övningar för att upprätthålla förmåga till väpnad strid, framför
allt för mekaniserade förband. Inom fältet kan alla förekommande
övningsmoment genomföras med lös ammunition. All skarpskjutning sker på
skjutbanor och fälten har också kapacitet att genomföra samövningar med
flygförband. Sådana övningar kan enbart genomföras på särskilt anordnad mark
som fritt kan disponeras av Försvarsmakten. Det är väsentligt att dessa funktioner
kan skyddas och bibehållas.
Mer information om riksintressen för totalförsvarets militära del samt
beskrivningar av de olika riksintressenas värden finns att läsa i
riksintressekatalogen på Försvarsmaktens hemsida:
www.forsvarsmakten.se/riksintressen.
(LFI)
Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

E-post, Internet

Högkvarteret
107 85 Stockholm

Lidingövägen 24

08-788 75 00

08-788 77 78

exp-hkv@mil.se
www.forsvarsmakten.se/hkv
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Ställningstagande
Försvarsmakten bedömer utifrån vad som framgår av remissen att sökt åtgärd
innebär en tillkomst av ny störningskänslig bebyggelse i form av bostad på
fastigheten. Ett större antal störningskänslig bebyggelse och fler boende inom det
område som utsätts för buller från Revingeheds skjutfält riskerar att på sikt
påtaglig skada riksintresset.
Den påtagliga skadan på riksintresset består i att Försvarsmaktens verksamhet vid
skjutfältet vid kommande prövningar enligt miljöbalken riskerar att få vidkännas
inskränkningar eller förbud, vilket påtagligt kan försvåra utnyttjandet av övningsoch skjutfältet. Vid en tillståndsprövning sker bland annat en avvägning mot de
eventuella störningar som verksamheten avger. Antalet störningskänslig
bebyggelse och antalet boende som påverkas av buller är en betydande faktor som
kan innebära begränsningar i tillståndet. Det är av stor betydelse att sådana
begränsningar av verksamheten inte tillkommer då det innebär minskade
möjligheter för Försvarsmakten att utbilda och öva krigsförband. Därför motsätter
sig Försvarsmakten att bygglov beviljas för rubricerat ärende.
Att bevilja bygglov för sökt åtgärd på den aktuella fastigheten bedöms dessutom
kunna få prejudicerande verkan och medföra påtaglig risk för tillkomst av
ytterligare störningskänslig bebyggelse.

Försvarsmakten önskar få kommande bygglovsbeslut i ärendet.

För frågor i ärendet, kontakta handläggaren enligt ovan.

Gustafsson, Ulrika
Tf Chef sektionen för fysisk planering, Infrastrukturavdelningen
Handlingen är fastställd i Försvarsmaktens elektroniska dokument- och ärendehanteringssystem.
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Länsstyrelsen
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FOI
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bygglov@lund.se
tim.jensen@lund.se

skane@lansstyrelsen.se

Sida 3 (3)

