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SAMMANFATTNING 

Miljöhänsyn i detaljplanering tillämpas antingen via den ordinarie planprocessen eller via 
miljöbedömningar enligt Miljöbalken. Denna uppsats har ämnat att undersöka hur de två olika 
metoderna för miljöhänsyn i detaljplanering tillämpas och vilken påverkan de respektive 
metoderna  i sin tur har på den fysiska planeringen och det politiska målet om en hållbar 
utveckling. Uppsatsen grundar sig i utgångspunkten att en integration av miljöaspekter i 
planeringen är ett önskvärt tillstånd och att miljöbedömningar och annan miljöhänsyn innebär 
en integrering av miljöaspekter som markerar vägen mot integration. Diskussionen bygger på 
stridigheter mellan två paradigm - miljövård och planering, prioriteringar och samspel mellan 
de båda i strävan mot gemensamma övergripande mål.  
    Uppsatsen visar på ett behov av utvecklat samspel mellan översiktlig planering och 
detaljplanering, samt mellan ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter. Även ett behov av 
mer aktivt hänsynstagande till miljön vid detaljplanering uppdagas. Hur detta ska ske är för 
vidare forskning att söka svar på. 

 

ABSTRACT 

Environmental consideration within the boundaries of Swedish detailed planning is taken 
either through the standard planning process or Strategic Environmental Assessments as they 
are described by Swedish law. This paper means to examine how the two different methods of 
environmental consideration are put to practice and in turn what affect the specific methods 
have on the spatial planning and the political goal of a sustainable development. The basis for 
this paper is that an integration of environmental consideration is a desired state, whilst 
Strategic Environmental Assessments and other forms of environmental consideration are 
integrating aspects; the road towards integration. The two paradigms, environmental 
protection and planning, marks the frame for the discussion; priorities and interaction between 
the two in the strive towards common comprehensive goals.  
    The paper points towards a need of a developed interaction between comprehensive 
planning and detailed planning, a developed interaction between ecological, social and 
economical aspects of a sustainable development and a more active consideration towards the 
environment in detailed planning. How this is supposed to come about is for further research 
to explore. 

 

NYCKELORD 

Fysisk planering. Miljö. MKB. Miljökonsekvensbeskrivning. Miljöbedömning. Hållbar 
utveckling. Detaljplanering. Strategisk miljöbedömning. Integrering. Integration. 
Samhällsplanering. Hänsyn.  
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1. INLEDNING 

Att integrera miljöaspekter i den fysiska planeringen är en utgångspunkt för att det politiska 
målet om en hållbar utveckling ska kunna uppnås. Detta stämmer för planering på 
översiktlig nivå såväl som detaljnivå (prop. 1997/98:145). Vid integrering av miljöaspekter 
i den fysiska planeringen finns det för vissa planer ett lagstadgat krav om upprättande av en 
miljökonsekvensbeskrivning (SFS 1998:808 6 kap. 11 §). Men även om det inte finns ett 
lagstadgat krav på en miljöbedömning så är det nödvändigt att hänsyn alltid visas till miljön 
(Boverket 2000). Hur detta görs inom detaljplaneringen är det upp till varje enskild 
kommun att sköta inom den ordinarie planprocessen. Kommunal fysisk planering lyfts fram 
som ett viktigt styrmedel för att Sveriges miljökvalitetsmål ska kunna uppnås (Boverket & 
Naturvårdsverket 2000; Naturvårdsverket 2015a). 
    Miljökonsekvensbeskrivningar (MKB1) tillämpas oftast för att förutsäga miljöpåverkan 
av ett projekt (verksamheter och åtgärder), men under senare år har liknande 
miljöbedömningar börjat tillämpas även för planer och program. För projekt så håller MKB 
ofta en roll inför rättslig tillståndsprövning för verksamheter och åtgärder (Hedlund & 
Kjellander 2007), något som har spillt över i miljöbedömningar för planer. Detta, 
tillsammans med att miljöbedömningar kan visa på bättre alternativ än önskat förslag ur 
miljömässig synpunkt, har bidragit till att miljöbedömningar för detaljplaner ofta syftar till 
att förstärka legitimiteten hos önskat förslag (Emmelin & Lerman 2007) för att 
kommunerna inte vill riskera att arbeta emot sina egna ambitioner. Och då kommunerna 
ansvarar både för att upprätta, granska och godkänna miljöbedömningar för detaljplaner 
finns det inget som hindrar en inriktad miljöbedömning.  
    MKB tillämpning innebär även en tids- och resursåtgång, vilket gör att en 
behovsbedömning tillämpas för att se om projekt och planer bidrar till en betydande 
miljöpåverkan2. En anledning till att MKB tillämpas omfattande för projekt är kumulativa 
effekter, att flera åtgärder som var för sig innebär en måttlig påverkan på miljön, 
tillsammans kan bidra till en betydande påverkan (Hedlund & Kjellander 2007). Dessa 
kumulativa effekter är inte närvarande i detaljplaner  på samma sätt som de kan vara för 
verksamheterna inom detaljplaneområdet (projektet), vilket har bidragit till att 
miljöbedömningar istället tillämpas sparsamt vid detaljplanering. Behovsbedömningar 
tillämpas fortfarande, men de allra flesta visar på att detaljplanen ej bidrar till en betydande 
miljöpåverkan, ofta på grund av att kommunen gör sina egna oberoende bedömningar och 
kommunerna har en tendens att inte se nyttan med miljöbedömningar för detaljplaner. 
    Hur integreringen av miljöaspekter i detaljplaner sker varierar kraftigt beroende på 
innehållet i planen, vilka som arbetar med planen, och framförallt ifall detaljplanen kräver 
en miljöbedömning enligt lag eller inte. Hur man valt att integrera miljöaspekter i 
detaljplanering har även varierat över tid. Många gällande detaljplaner upprättades bland 
annat under en tid då en annan lagstiftning styrde den fysiska planeringen. Och många 
aktörer har varit mitt uppe i den snabba förändring av synen på och lagstiftningen kring 

                                                           
1  Se begreppslista på sida 11 för definiering. 
2  Se begreppslista på sida 11 för definiering 
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miljöfrågor inom den fysiska planeringen.  
    Denna uppsats bygger på antagandet att en integrering av miljöfrågor är ett av flera 
viktiga steg för att den fysiska planeringen ska kunna bidra till en hållbar utveckling. 

 

PROBLEMFORMULERING 

Syftet med att integrera miljöaspekter i detaljplaner är att främja en hållbar utveckling, 
oavsett om detta görs genom en separat miljöbedömning eller integrerat i planprocessen. 
Syftet med miljöbedömningen kan alltså anses vara att vid potentiell markant 
miljöpåverkan (betydande miljöpåverkan) tillämpa 1. ett mer omfattande hänsynstagande 
och 2. en tydligare redovisning av hur hänsyn till miljön har visats i planen; för att säkra 
önskade kvaliteter i miljön och att skapa ett bättre beslutsunderlag. 
     Huruvida en miljöbedömning faktiskt bidrar till en högre nivå av hänsynstagande 
respektive redovisning är inte entydigt. Det finns forskning som lyfter fram vad en "god" 
miljöbedömning innebär (se Boverket 2000; Naturvårdsverket 2009; Westerlund 2006), 
men det finns väldigt lite forskning kring hur miljöhänsyn bör ske under den vanliga 
planprocessen för en detaljplan. Vad är det egentligen som saknas hos det allmänna 
hänsynstagandet till miljön vid detaljplanering som en miljöbedömning enligt lag 
kompenserar för? Även om antalet miljöbedömningar av detaljplaner har ökat (Boverket 
2017) så är det detta allmänna hänsynstagande via planprocessen som tillämpas vid större 
delen av genomförd detaljplanering.  

 

SYFTE 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur en integrering av miljöaspekter sker vid 
arbetet med detaljplanering, både under planprocessen samt vid tillämpning av 
miljöbedömningar enligt Miljöbalken. Samt att analysera och diskutera vilka efterföljder 
olika tillämpningar av detta får på den fysiska planeringen samt det politiska målet om en 
hållbar utveckling. 

 

FRÅGESTÄLLNING  

För att kunna uppnå syftet med uppsatsen har följande frågor identifierats som viktiga att 
besvara. Frågorna A-B kommer att besvaras genom datainsamling och analys av dessa. 
Frågorna C-D kommer är försöka besvaras i en diskussion berörande resultaten från 
datainsamlingen och befintlig kunskap och forskning inom ämnesområdet.  

A. Vad anser kommuner och myndigheter om kravet på miljöbedömningar för vissa 
detaljplaner samt miljöbedömningar som verktyg för hänsynstagande till miljön 
inom ramen för detaljplanering? 
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B. Hur förhåller sig en integrering av miljöaspekter till en integrering av övriga 

aspekter inom en hållbar utveckling vid detaljplanering? 
 

C. Hur påverkas den fysiska planeringen av metoden för integrering av miljöaspekter? 
 

D. Hur förhåller sig olika metoder för integrering av miljöaspekter till det politiska 
målet om en hållbar utveckling? 

 

AVGRÄNSNING AV STUDIEN 

Undersökningen begränsades ursprungligen till planer enligt Plan- och bygglagen, därefter 
skedde en vidare avgränsning till detaljplaner. Det fanns ett intresse att undersöka 
alternativa metoder för integrering av miljöaspekter i planeringen och då översiktsplaner 
alltid kräver en miljökonsekvensbeskrivning (Boverket 2006a s. 16, 43) var det inte möjligt 
att göra den undersökningen för översiktsplaner. Vidare så påverkades denna avgränsning 
av även av tidsramen för uppsatsen. 
    Naturvårdsverket (2009) lyfter fram alternativ som själva kärnan i miljöbedömningar, 
och poängterar den vikt alternativ får ifall syftet med miljöbedömningar ska kunna nås; det 
vill säga att främja en hållbar utveckling. Alternativhantering inom MKB är dock ett så 
pass stort ämne att en inkludering av detta inom undersökningen kan bidra till en avvikning 
från uppsatsens ursprungliga syfte. Alternativ kommer därför att hanteras teoretiskt för dess 
betydande roll inom miljöbedömningar, men en undersökning om hur alternativ hanteras 
har inte genomförts.  
    Ett historiskt perspektiv på miljöaspekter i planeringen utesluts. För att kunna beakta 
nutida planer utan att begränsa urvalet för mycket (få miljöbedömningar görs för 
detaljplaner) så har undersökningen avgränsats till detaljplaner upprättade efter nya Plan- 
och bygglagen som trädde i kraft 2 maj 2011. 
    Existerande bestämmelser om miljöbedömningar tillämpas i hög utsträckning inte, bland 
annat när det kommer till bedömningen av vilka detaljplaner som ska miljöbedömas 
(Naturvårdsverket 2015a). Undersökningen behandlar dock både detaljplaner som 
miljöbedöms och detaljplaner som inte miljöbedöms och jämför dessa med varandra, 
huruvida en rimlig behovsbedömning skett eller inte ligger inte i fokus för uppsatsen. 
    Uppföljning behandlas enbart i begränsad utsträckning, då uppföljning tillämpas efter 
detaljplaneprocessen är över, vilket är utanför ramarna för undersökningen. Det finns dock 
en koppling till hur miljöaspekter hanteras inom detaljplanering, därför utesluts uppföljning 
inte helt ur uppsatsen.  
    På grund av brist på forskning inom allmän miljöhänsyn i detaljplanering  (utanför ramen 
för miljöbedömningar) så är kommuner och dess aktörer den bästa källan för information 
inom detta område. Samtidigt så är detaljplaner för vilka det upprättas en 
miljökonsekvensbeskrivning väldigt få till antalet, vilket gör att forskning istället blir en 
viktig kompletterade informationskälla för dessa planer. Därmed har inte någon större 
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avgränsning av informationskällor gjorts. 
    En lokaliseringsavgränsning har gjorts till större (till medborgarantal sett) län och 
kommuner med motiveringen att dessa bör ha mer erfarenhet inom detaljplanering och 
därmed även miljöbedömningar för detaljplaner på grund av att de får uppleva en mer 
intensiv utveckling. Vidare har denna avgränsning även påverkats av tidsramen för arbetet.  
    Ekosystemtjänster är väldigt viktiga för oss som människor, de har länge tagits för givet, 
men på senare år har de börjat behandlas mer aktivt. På grund av att de först på senare tid 
börjat behandlas inom planeringen, samt hittills bristande kunskap kring kommunalt arbete 
med ekosystemtjänster i planeringen, utesluts detta ur denna uppsats.  
    Även hur centrala begrepp i MKB-sammanhang tillämpas inom olika sektorer, 
kommuner, myndigheter och forskning utesluts. Att dessa begrepp kan användas olika 
inom studerade delar accepteras och anses inte påverka att syftet med uppsatsen ska kunna 
uppnås.  

Hållbar utveckling 

Den fysiska planeringen i Sverige är ett av de verktyg som bidrar till att uppnå det politiska 
målet om en hållbar utveckling (Boverket 2015b). Som begrepp är hållbar utveckling utsatt 
för diskussion kring dess innebörd (Boverket 2015a; Hedlund & Kjellander 2007). Inom 
detta arbete kommer denna diskussion ej behandlas. Begreppet används istället i sin 
övergripande betydelse som den definieras i Miljöbalken: "att nuvarande och kommande 
generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö" (SFS 1998:808 1 kap. 1 §). Målet är 
alltså att skapa en hälsosam och god miljö för nuvarande generationer, utan att påverka 
framtida generationers möjlighet att skapa detta för sig själva. 
    Det som kommer att särskiljas inom begreppet hållbar utveckling i denna uppsats är de 
tre pelare som brukar identifieras inom hållbar utveckling; ekologiska, sociala, ekonomiska 
aspekter (World Commission on Environment and Development [WCED] 1987) Aspekter 
kring hur dessa förhåller sig till och värderas mot varandra, människans roll gentemot 
miljön, teknologiska aspekter och dylikt som bland andra diskuteras av Hopwood, Mellor 
& O'Brien (2005) kommer ej att behandlas inom ramen för detta arbete. Det är dock 
nödvändigt att vara medveten om den komplexitet som finns inom ramen för hållbar 
utveckling. Denna uppsats utgår även ifrån att en hållbar utveckling är en faktisk möjlighet, 
även om det kan behöva definieras i förhållande till andra former av utveckling snarare än 
hållbarhet i den officiella definitionen.  

Miljö som begrepp 

Det finns en viss otydlighet i vad begreppet miljö innebär. Detta har delvis uppstått ifrån att 
miljö i svensk definition ofta knutits till naturen, medan miljö i miljöbedömning och 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) är en översättning från engelskan environment i 
begreppen Environmental Impact Statement (EIS) respektive Environmental Impact 
Assessment (EIA), som även kan översättas till omgivning (Wallentinus 2007). Detta har 
resulterat i att miljö och MKB ofta används synonymt till de ekologiska aspekterna av 
hållbar utveckling. Miljö som det används inom ramen för MKB är dock bredare än så. 
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Bland annat så finns krav på att miljöbedömningar ska ta hänsyn till människors hälsa och 
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AVGRÄNSNING AV EMPIRI 

Mängden empiri som har undersökts har först och främst begränsats med hänsyn till 
uppsatsens tidsram. På grund av den begränsade mängd miljökonsekvensbeskrivningar som 
upprättas för detaljplaner, samt strävan efter en nutida undersökning, har även en 
ursprunglig begräsning gjorts till de sex största (till medborgarantal) länen i Sverige, i 
antagandet att dessa troligtvis ser en större mängd miljöbedömningar för detaljplaner. 
Fokus har varit på de tre storstadsregionerna, med ytterligare tre län som en säkerhetsåtgärd 

EKONOMISK

EKOLOGISK

SOCIAL

MILJÖ

Figur 1. Uppsatsens förhållningssätt till begreppet miljö, definierat utifrån 
förhållningsätt mellan egologiska, sociala och ekonomiska aspekter inom 
hållbar utveckling.
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mot eventuellt uteblivna svar, vilka också fick införliva sitt syfte. Ytterligare tre 
länsstyrelser fanns i åtanke vid ett stort antal uteblivna svar (även dessa i följande 
storleksordning). Länen var Stockholm, Västra Götaland, Skåne, Uppsala, Jönköping och 
Östergötland, med Halland, Örebro och Södermanland som reserv vid uteblivna svar. Inom 
dessa län avgränsades undersökningen vidare till den största kommunen (till 
medborgarantal) inom varje län, med samma motivering. Kommunerna var Stockholm, 
Göteborg, Malmö, Uppsala, Jönköping och Linköping.  
    Avgränsningen till detaljplaner som inkluderat miljöbedömningar och upprättats efter 
nya PBL 2011, kom att innebära en större utmaning än väntat. Det var väldigt få 
detaljplaner inom de kommuner som studerats som upprättats efter nya PBL 2011 och 
samtidigt hunnit vinna laga kraft. De flesta hade påbörjats innan 2 maj 2011 eller är 
pågående processer. För övriga detaljplaner (utan miljöbedömningar) var problemet snarare 
att det fanns så stort antal att välja mellan. Utifrån detta har en mer tillämpat urval gjorts 
utifrån studiens inriktning, där bland annat detaljplaner som ej vunnit laga kraft beaktats av 
olika skäl. Bland annat att de pekats ut av kontaktade länsstyrelser som goda exempel på 
miljökonsekvensbeskrivningar. 

Detaljplaner som studerats 

 Detaljplan för Rosendalsfältet. Stadsutveckling av ett oexploaterat 
område i Uppsala. [laga kraft] 

 Detaljplan för Örlogsmannen 5 och Östen 2 m.fl. Detaljplan som av  
länsstyrelsen utpekats som i behov av en miljöbedömning, där 
kommen valt andra medel för integrering av miljöaspekter. [samråd] 

 Detaljplan för kvarteret SJÖSÄTTNINGEN i Hamnen i Malmö.  
Stadsutveckling av ett obebyggt område i staden. [granskning] 

 Detaljplan för del av Norra Djurgårdsstaden Gasverket Västra m.m. 
(del av Hjorthagen 1:3 m.fl) i stadsdelen Hjorthagen. Utveckling av 
en befintlig stadsdel. [laga kraft] 

 Detaljplan för JÄRNVÄGSTUNNELN VÄSTLÄNKEN; 
TUNNELMYNINGAR, SCHAKT M M. Detaljplan som varit av 
behov för att kunna tillämpa de strategiska delarna av ett större 
järnvägsprojekt. [antagande, överklagad] 

 Detaljplan för Vasastaden för kvarteret Agraffen m.fl. 
(Prisokvarteret). Omvandling av ett industrikvarter till 
bostadskvarter. [laga kraft] 
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BEGREPP 

MKB innehar som fenomen en komplex terminologi; ord som förkortas med samma 
bokstavskombination, olika benämningar inom olika professioner, översättningsproblem 
etc. Därför listas här centrala begrepp och hur de används i denna uppsats. 

MKB - verktyg eller metod för att förutsäga framtida miljöpåverkan 
av en verksamhet, åtgärd, program eller plan. Vilken som avses  
framgår av kontexten. När det behövs specificeras de genom  
plan-MKB och projekt-MKB. 
Miljöbedömning - kopplat till planer och program, avser processen  
som föreligger framtagandet av det slutgiltiga dokumentet, 
miljökonsekvensbeskrivningen. 
Miljökonsekvensbedömning - kopplat till verksamheter och åtgärder,  
avser processen som föreligger framtagandet av det slutgiltiga  
dokumentet, miljökonsekvensbeskrivningen. 
Miljökonsekvensbeskrivning - avser det dokument som en  
miljöbedömning respektive miljökonsekvensbedömning resulterar i. 
Betydande miljöpåverkan, BMP - Används i Miljöbalken (1998:808)  
för att peka på vid vilken grad av påverkan som det krävs en  
miljöbedömning. Betydande miljöpåverkan definieras inte i lagen då  
det beror både på hur stor belastningen är och hur känsliga och  
skyddsvärda miljöer är (Naturvårdsverket 2015 s. 14), bedömningen  
behöver vara plats- och situationsspecifik. 
Behovsbedömning - bedömning av omfattningen av miljöpåverkan från en 
verksamhet, åtgärd, plan eller program bidrar till. Där en betydande 
miljöpåverkan innebär ett behov av en miljöbedömning.  
Nollalternativ (jämförelsealternativ) - en redogörelse för  
miljöförhållandena och miljöns sannolika utveckling om planen eller  
projektet ej genomförs. 
Strategisk miljöbedömning, SMB - En äldre och även föreslagen ny 
benämning på de miljöbedömningar som tillämpas för planer och  
program. 
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2. OMRÅDESÖVERSIKT 

I detta kapitel ges en överblick över den kunskap som ligger till grund för de 
ämnesområden som behandlats inom uppsatsen. En överblick ges även av existerande 
forskning inom området. 

 

KUNSKAPSÖVERSIKT 

Den fysiska planeringens funktion och politiska mål 

Den fysiska planeringen i Sverige är en del av den överliggande samhällsplaneringen. Den 
har som funktion att styra och reglera användning av mark och vatten genom upprättandet 
av fysiska planer (Boverket 2016a). Samtidigt så har samhällsplaneringen ett övergripande 
politiskt mål om att "ge alla människor i alla delar av landet en från social synpunkt god 
livsmiljö där en långsiktigt god hushållning med naturresurser och energi främjas samt där 
bostadsbyggande och ekonomisk utveckling underlättas" (Boverket 2014). Även de 
nationella miljömålen håller en vägledande roll för den fysiska planeringen (prop. 
1997/98:145). 

Den fysiska planeringen skall ses som ett led i en samlad politik för en hållbar 
utveckling. /.../ Med en framsynt fysisk planering finns det möjligheter att i 
betydande utsträckning förebygga och i många fall också eliminera olika 
miljöproblem. 

         (Boverket 2000 s. 7) 

En enighet om mål innebär däremot inte en enighet om hur målen ska uppnås; det 
garanterar inte en sektorsintegration eller en prioritering av åtgärder. Det kan även uppstå 
målkonflikter, kring vilka mål som ska prioriteras (Emmelin & Lerman 2006). 

Från amerikanska EIA till miljöbedömning (plan-MKB) idag 

Environmental Impact Assessment, EIA, och dess slutprodukt Environmental Impact 
Statement, EIS, växte fram i USA omkring 1970. Från EIA utvecklades Strategic 
Environmental Assessment, SEA, i slutet av 1980-talet och började tillämpas i Sverige på 
1990-talet under benämningen Strategisk Miljöbedömning, SMB. Innan dess hade dock 
Miljökonsekvensbeskrivning, MKB, med grund i EIA börjat tillämpas för projekt i Sverige 
på 1980-talet (Hedlund & Kjellander 2007 s. 20-23). Det som idag benämns 
miljöbedömningar eller plan-MKB har utvecklats ifrån SMB, med influenser från projekt-
MKB, EU-direktiv och planeringsteorier (Wallentinus 2007). När MKB först kom till 
Sverige var vi dock inte medlemmar i EU (dåvarande EG), vilket gjorde att MKB 
ursprungligen inte utformades efter EU:s direktiv (Hedlund & Kjellander 2007 s. 22), dessa 
influenser har tillkommit vid senare ändringar. I USA bidrog överklaganden från 
allmänheten till utvecklingen av MKB (Wallentinus 2007). 
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Från reaktivt till proaktivt miljöskydd 

Arbetet med miljöfrågor har gått från ett reaktivt natur- och miljöskydd, det vill säga att 
man försökt åtgärda konsekvenser som upptäckts i efterhand, till ett proaktiv 
förhållningssätt, där miljökonsekvenser försöks undvikas redan innan de uppstått. Med 
detta har utmaningar uppstått i form av avvägningar mellan motstående intressen, arbetssätt 
och perspektiv från olika sektorsintressen och sektorsaktörer som nu måste interagera och 
samverka i strävan mot en hållbar utveckling (Hilding-Rydevik 2007). Länsstyrelsen har 
som uppdrag att agera som sektorssamordnande i relation till den kommunala planeringen 
(Emmelin & Lerman 2006).  

Plan kontra projekt 

En projekt-MKB är inte adekvat att tillämpa för detaljplanering, då denna avser en specifik 
verksamhet/åtgärd, medan detaljplanen styr markanvändningen. Ifall detaljplanen görs med 
en specifik verksamhet eller åtgärd i åtanke kan det bidra till en mindre reglerad plan, då 
verksamheten den upprättades för inte hade speciellt stor påverkan. Kommunen kan dock 
inte neka upprättandet av andra verksamheter i detaljplaneområdet om de inte strider mot 
detaljplanen; verksamheter som i sin tur kan bidra till betydande negativ påverkan på 
miljön. En plan-MKB krävs för att beskriva konsekvenserna av ett maximalt utnyttjande av 
planens rättigheter (Boverket 2000 s. 28). Projekt-MKB är i huvudsak en utvärdering av ett 
projekts miljöpåverkan, snarare än ett styrmedel mot ett bättre miljöskydd 
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planeringsteori

eg/eu (direktiv)

eia sea smb plan-mkb

projekt-mkb

Figur 2. Sammanfattande och förenklande figur över MKB-utvecklingen från amerikanska 
EIA till svenska miljöbedömningar för planer idag.
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plan-MKB där ansvaret ligger helt på kommunen eller myndigheten som upprättar planen 
(Hilding-Rydevik & Emmelin 2013 s. 27f).  

Plan kontra program 

Program används i Plan- och bygglagen (SFS 2010:900 5 kap. 10 §) som referens till ett 
underlag för ett fortsatt planarbete. Då programmet inte är en självständig handling som 
antas av kommunen utan en del av planarbetet finns det inget krav på att ett program ska 
miljöbedömas. Miljöbedömningar följer hela planarbetet, från program till antagande 
(Boverket 2006 s. 17).  

Integrering av processer 

För att uppnå syftet med miljöbedömningar måste arbetet med miljöbedömningen 
integreras med planarbetet (Boverket 2000; Hedlund & Kjellander 2007; Naturvårdsverket 
2009). Om miljöbedömningen ska kunna påverka och utveckla detaljplanen är det viktigt 
att arbetet med miljöbedömningen startar tidigt i processen, bedrivs parallellt med 
planarbetet och sker i samverkan mellan olika kompetenser (Boverket 2000).  

Lagar och förordningar 

Vid integrering av miljöaspekter i detaljplaner så är det 11-18 § 6 kap. i Miljöbalken (SFS 
1998:808) som styr vad som är krav enligt lag. Även andra delar av Miljöbalken kan 
komma att påverka detaljplaner, bland annat i form av allmänna bestämmelser kring 
hushållning av mark- och vattenområden, skyddsbestämmelser för naturområden eller om 
detaljplanen parallellt kräver en miljökonsekvensbedömning för ett projekt inom 
detaljplaneområdet. Miljöbalken styr integrering av miljöaspekter i detaljplaner genom ett 
krav på en miljöbedömning (SFS 1998:808 6 kap. 11 §).  

Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i planen eller 
programmet så att en hållbar utveckling främjas. 

                   (SFS 1998:808 6 kap. 11 §) 

En miljöbedömning krävs för en detaljplan enligt Miljöbalken (SFS 1998:808 6 kap. 11 §) 
om samtliga punkter nedan uppfylls. 

1. planen krävs enligt lag eller förordning  
2. planen ska upprättas av en myndighet eller kommun  
3. genomförandet av planen medför en betydande 

miljöpåverkan  
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Vidare tar Miljöbalken (SFS 1998:808) upp vad en miljökonsekvensbeskrivning måste 
innehålla och hur den ska tillämpas och brukas (SFS 1998:808 6 kap. 12-15 §) samt ett krav 
på en särskild sammanställning. 

När planen eller programmet har antagits ska den beslutande  
myndigheten eller kommunen i en särskild sammanställning 
redovisa  
1. hur miljöaspekterna har integrerats i planen eller programmet, 
2. hur miljökonsekvensbeskrivningen och synpunkter från 
samråd har beaktats, 
3. skälen till att planen eller programmet har antagits i stället för 
de alternativ som varit föremål för överväganden, och 
4. de åtgärder som avses att vidtas för uppföljning och 
övervakning av den betydande miljöpåverkan som 
genomförandet av planen eller programmet medför.  
 

                (SFS 1998:808 6 kap. 16 §) 

 
Hur detaljplanering ska och får tillämpas styrs via Plan- och bygglagen (SFS 2010:900 4-6 
kap.). Även om krav på en miljöbedömning enligt Miljöbalken (SFS 1998:808 6 kap. 11 §) 
ej uppfylls så finns det krav på generellt hänsynstagande till miljön i Plan- och bygglagen 
(SFS 2010:900 2 kap. 3 §). 

3 § Planläggning enligt denna lag ska med hänsyn till natur- och  
kulturvärden, miljö- och klimataspekter samt mellankommunala  
och regionala förhållanden främja  
1. en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande 
utformning  
av bebyggelse, grönområden och kommunikationsleder, 
2. en från social synpunkt god livsmiljö som är tillgänglig och  
användbar för alla samhällsgrupper, 
3. en långsiktigt god hushållning med mark, vatten, energi och  
råvaror samt goda miljöförhållanden i övrigt, 
4. en god ekonomisk tillväxt och en effektiv konkurrens, och 
5. bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet. 
 
                    (SFS 2010:900 2 kap. 3 §) 

 
Förordning (SFS 1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar tar upp att kravet på 
miljökonsekvensbeskrivningar för detaljplaner grundar sig i om myndigheten eller 
kommunen bedömer att detaljplanen medför en betydande påverkan på miljön utifrån 
beaktande av bilaga 4 i förordningen (SFS 1998:905 4 §). 
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Lagrådsremiss miljöbedömningar 

Regeringen lämnade i april 2017 en remiss till Lagrådet rörande en ändring av 6:e kapitlet i 
Miljöbalken och medföljande ändringar i sektorslagstiftning. Sammanfattningsvis handlar 
den om ett förtydligande av miljöbedömningar för planer och projekt, nu föreslaget att 
kallas strategiska miljöbedömningar respektive specifika miljöbedömningar, och en 
prioriteringsordning däremellan. En ny struktur föreslås med förtydligande kring ord och 
begrepp, processen och dokumentinnehåll. Behovet av ett särskilt beslut rörande huruvida 
en strategisk miljöbedömning ska upprättas lyfts fram, detta ska göras tillgängligt för 
allmänheten, men inte kunna översklagas särskilt (Lagrådsremiss 2017). 

Försiktighetsprincipen 

Försiktighetsprincipen finns reglerad i Miljöbalken (SFS 1998:808 2 kap. 3 §) och innebär 
att när det finns en risk för negativ påverkan på människors hälsa och miljö ska 
försiktighetsåtgärder tillämpas för att förebygga, hindra eller motverka att negativ påverkan 
uppstår.  

Miljökvalitetsnormer kontra miljömål 

Sveriges miljömål (Naturvårdsverket u.å.) uttrycker önskvärda miljötillstånd, medan 
miljökvalitetsnormer (Boverket 2006b) är fastställda kvaliteter på mark, vatten, luft eller 
miljön i övrigt som måste nås; lokala avvikelser tillåts inte. Miljökvalitetsnormer kan gälla 
för specifika geografiska områden eller för Sverige i helhet. 

Kommunen och länsstyrelsens roll 

Kommunen sköter och ansvarar för arbetet med detaljplaner och miljöbedömningar för 
dessa (Boverket 2016b). Länsstyrelsen har en samrådande roll och en skyldighet att förse 
planeringsunderlag för miljöbedömningar enligt Miljöbalken (SFS 1998:808 6 kap. 13, 20 
§). Länsstyrelser saknar ofta kompetens inom miljöbedömningar för detaljplaner (Emmelin 
& Lerman 2006 s. 17).  

Allmänna råd 

Boverket (se Boverket 2006) och Naturvårdsverket (se Naturvårdsverket 2009) har båda 
publicerat handböcker med allmänna råd kring hur myndigheter och kommuner kan, bör 
och ska agera för att se till att de följer de bestämmelser som finns i lag och förordning 
angående miljöbedömningar av planer och program. Dessa ämnas komplettera varandra 
(Naturvårdsverket 2009 s. 10). 

Strategiska miljöbedömningar som grund 

Strategiska miljöbedömningar förespråkas ligga till grund för kommande processer, 
inklusive miljökonsekvensbedömningar för projekt (Faith-Ell & Arts 2011; Hedlund & 
Kjellander 2007; Naturvårdsverket 2009). Faith-Ell & Arts (2011) förespråkar även en 
utveckling av partnerskap mellan inblandade aktörer, där de menar att alla aktörer bör 
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blandas in i arbetet med miljöbedömningar, delvis för att bättre täcka in sociala och 
ekonomiska aspekter, med syftet att främja en hållbar utveckling. 

Att förutsäga miljöpåverkan 

Emmelin (2007) menar att miljöbedömningar i grunden handlar om att förutsäga vilken 
påverkan en plan eller program kommer ha på miljön. Dessa förutsägelser är dock ofta 
behäftade med en stor osäkerhet och även fel, vilket ökar behovet av granskning och 
uppföljning. Förutsägelserna brukar dock presenteras som säkrare än de är och både 
granskning och framförallt uppföljning är en markant bristvara vid miljöbedömningar för 
planer. För behovsbedömningar och följaktligen miljöhänsyn i den ordinarie planprocessen 
ligger precisionskraven för förutsägelsen på en låg nivå. Men ifall försiktighetsprincipen 
inte ska sakna konkret mening så krävs en stringent argumentation ifall det hävdas att en 
plan inte innebär en betydande miljöpåverkan. Planer styrs genom restriktioner, vilket gör 
det lättare att utläsa vad som inte får ske än vad som faktiskt kommer att ske. Osäkerheter 
kan vara tydligt redovisande i underlagsmaterial, men tenderar att försvinna  när det 
slutgiltiga beslutsdokumentet arbetas fram. Hur osäkerheter hanteras kan påverka hur 
behovet av alternativ uppfattas (Hilding-Rydevik & Emmelin 2013 s. 39). 

Användning av konsulter 

Till skillnad från miljökonsekvensbedömningar för projekt så behandlar miljöbedömningar 
för planer mer övergripande och komplexa frågor, vilket kan bidra till en reducerad 
möjlighet och behov av extern konsulthjälp (Naturvårdsverket 2009 s. 24). Ansvaret för 
miljöbedömningar ligger alltid på kommunen, vilket innebär att de behöver ha tillräcklig 
kompetens för att kunna bedöma kvaliteten hos en miljöbedömning även om den upprättats 
av en konsult (Boverket 2006 s. 35). Ifall konsulter medverkar i miljöbedömningen är det 
viktigt att de även medverkar i arbetsgrupper i den ordinarie planprocessen 
(Naturvårdsverket 2009 s. 24). 

Hållbarhetsbedömningar 

 Möjligheten att utveckla hållbarhetsbedömningar istället för miljöbedömningar har 
diskuterats både internationellt och i Sverige (Hedlund & Kjellander 2007 s. 17), det har 
även gjorts försök till detta vid upprättandet av översiktsplaner (Boverket 2015c). 
Miljöbedömningar ska fungera som en del av en hållbarhetsbedömning för en plan 
(Hörnberg Lindgren 2007 s. 172), där de centrala delarna är att ett helhetsperspektiv 
återspeglas, ett öppet och kommunikativt förfarande genereras och granskning och kontroll 
inkluderas. Kontrollen bör dock begränsas till större projekt (ibid. 181). Miljöbedömningars 
fokus på miljö skapar ett behov av kompletterande undersökningar, analyser och 
bedömningar för att syftet om en hållbar utveckling ska kunna uppnås (Hedlund & 
Kjellander 2007 s. 16f).  
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Överklagan av miljöbedömningar 

Det är inte möjligt att överklaga en miljöbedömning för en detaljplan. Däremot så är det 
möjligt att överklaga en detaljplan med grund i att det funnits ett otillräckligt 
planeringsunderlag eller att detaljplanen inte upprättats enligt lagstiftningen (Länsstyrelsen 
i Skåne län 2007 s. 6; Naturvårdsverket 2009 s. 114f; Naturvårdsverket 2015 s. 16). 
Naturvårdsverket (2015b) föreslår att MKB-dokumentet för planer och program ska ha ett 
förfarande liknande det för projekt-MKB, om att MKB-dokumentet ska erhålla ett 
godkännande av länsstyrelsen eller domstol.   

Kommunala miljöprogram 

Alla studerade kommuner har tagit fram ett program eller en hjälpreda för att bistå 
kommunens miljöarbete (se exempelvis Göteborgs stad 2009;  Linköpings kommun 2017; 
Stockholms stad 2015). Hur visionära och tillämpliga dessa än må vara så är de dock inte 
mer än ett visionärt mål för detaljplaneringen; de hjälper inte till att visa på hur 
detaljplanering praktiskt ska ta sig an miljöaspekter.  

 

FORSKNINGSÖVERSIKT 

När det kommer till miljökonsekvensbeskrivningar så finns det omfattande forskning både 
internationellt och nationellt. För internationell forskning se bland annat tidsskrifterna 
Journal of Environmental Assessment Policy and Management (JEAPM) och Impact 
Assessment and Project Appraisal (IAPA). När det kommer till nationell forskning så berör 
större delen av forskningen miljökonsekvensbedömningar för projekt, men det finns en hel 
del forskning även om miljöbedömningar för planer och program. Forskningen berör även 
till större del teori än praktik samt översiktlig nivå mer än detaljnivå. Se bland annat 
Hilding-Rydevik & Emmelin (2013) för alternativhantering, Åkerskog (2009) om 
integrering av miljöbedömningar i översiktsplanering och Hörnberg Lindgren (2005) för 
miljökonsekvensbedömningar i ett rättsligt perspektiv. Även Naturvårdsverket och 
Boverket arbetar kontinuerligt med att undersöka hur miljöbedömningar för planer 
tillämpas och råda om hur de kan, bör och ska tillämpas. Se Naturvårdsverket (2009), 
Boverket (2006a) samt Naturvårdsverket (2015) för tillämpning av behovsbedömningar vid 
detaljplanering. 
    När det kommer till miljöbedömningar för detaljplaner finns det väldigt begränsat med 
forskning, precis som det finns väldigt begränsat med fall där miljöbedömningar tillämpats. 
Miljöbedömningar för detaljplaner behandlas ofta delvis och avgränsat inom forskning och 
undersökningar, bland annat några av de ovan nämnda referenserna. När det kommer till 
miljöhänsyn vid detaljplanering utanför ramen av miljöbedömningar så finns det en 
kunskapslucka. Detta har knappt behandlats alls inom undersökningar och forskning. 
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3. TEORETISK REFERENSRAM 

I detta kapitel redogörs för de teoretiska perspektiv som har satt ramarna för den förda 
undersökningen, analysen och diskussionen i denna uppsats.  

 

INNEBÖRDEN AV INTEGRERING 

Hilding-Rydevik (2007) redogör för integration som ett önskvärt tillstånd och integrering 
som vägen till detta önskade tillstånd. Slutmålet definieras som att "miljöaspekter uppfattas 
som en naturlig del av planeringsarbetet" (Hilding-Rydevik 2007 s. 191), det vill säga att 
det finns en självklar och legitim roll för miljöfrågor och deras aktörer i planprocessen, 
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planeringen. Miljöbedömningar anses kunna bidra till en integrering av miljöaspekter i 
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TVÅ PARADIGM - MILJÖVÅRD OCH PLANERING 

Emmelin & Lerman (2006) redogör för att miljövård grundar sig i ett naturvetenskapligt 
förhållningssätt om att det går att förutsäga vad naturen tål och vad som är bra för den. 
Därmed kan normer, riktvärden och gränsvärden sättas som i sin tur definierar 
handlingsutrymmet för planering, utveckling och tillväxt. Central expertkunskap blir 
avgörande för att uppnå detta. Planeringen har en grund i styrning av förändring av 
markanvändning, där avvägningar sker mellan olika legitima men inte nödvändigtvis 
förenliga intressen. Ifall alla fått komma till tals och avvägningen grundar sig i den 
representativa demokratin så anses beslutet var av god karaktär. Det finns alltså två 
dimensioner som kan användas för att karaktärisera de två paradigmen. Den ena 
dimensionen behandlar hur legitima beslut bör förankras. Miljöparadigmet förespråkar en 
kalkylerande rationalitet, där beslut grundade på vetenskaplig kunskap är bäst förankrade. 
Medan Planparadigmet förespråkar en kommunikativ rationalitet som syftar till att beslut är 
bäst förankrade genom att de uppnås via kommunikation eller deliberation. Konsensus är 
nyckelordet. Den andra dimensionen är grundad i att beslut kan fattas på en central eller 
lokal nivå. Där diskussionen är ifall en närhet eller utomstående överblick bäst tillåter en 
bedömning av existerande frågor.  

En långsiktigt hållbar samhällsutveckling måste byggas både på lokal makt 
och centralt inflytande.    

         (Boverket 1999 s. 9) 
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Figur 3. Två dimensioner som tillsammans definierar de två paradigmen “miljövård” och 
“planering”. Författarens illustration av Emmelin & Lermans (2006 s. 15) figur.

Figur 4. Diskussionsvis indikering kring problem som uppstår vid beslutsfattande mellan politik och 
expertkunskap. Författarens illustration av Emmelin & Lermans (2006 s. 16) figur.
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4. STRATEGI & METOD 

Här redogörs för de metoder som tillämpats inom uppsatsen, hur de tillämpas, samt 
bakomliggande strategier. Även avfärdade metoder och kritik mot använda metoder 
redovisas. 

 

STRATEGI 

För att kunna göra ett försök att svara på de frågor som ställdes upp i början av uppsatsen 
har ett behov av en metodkombination identifierats. Frågeställningen anses ej kunna 
besvaras utifrån enbart en metod, då alla dessa metoder individuellt har för omfattande 
svagheter (se metodkritik för specifika svagheter). Metodkombinationen avser skapa en 
ökad träffsäkerhet, ge en mer fullständig bild och kompensera starka och svaga sidor hos de 
olika metoderna (Denscombe 2009 s. 151-154). Fokus för uppsatsen har varit de 
frågeformulär som har skickats ut till kommuner, där ett inhämtande av subjektiva data har 
varit målet; i ett försök att skapa insyn i den praktiska tillämpningen av miljöintegrering i 
detaljplaneringen inom kommuner. En kontakt med myndigheter har även skett för att 
bredda dessa data med åsikter hos andra inblandade aktörer, som håller en stödjande roll i 
processen. Detta ansågs vara i behov av kompletterande objektiva data, vilket 
dokumentstudien har ämnat att förse. Slutligen har en jämförelse av inhämtad data med 
litterära publikationer varit central för att uppsatsen ska kunna svara på de frågeställningar 
som varit till grund för diskussion; en möjlighet att väga resultaten mot existerande 
forskning och undersökningar. Detaljplanerna som har studerats är upprättade av 
kommunerna som ursprungligen kontaktades för frågeformuläret. 
    Med en ökad träffsäkerhet menas att resultaten kan genom flera metoder kontrolleras mot 
varandra. Överensstämmande data från olika metoder skapar en mer övertygande känsla av 
att resultaten är riktiga. En mer fullständig bild kan erhållas kring det som studeras när data 
från olika metoder kompletterar varandra. Olika perspektiv ger en mer heltäckande bild av 
området. Det är vanligt att vid metodkombination se till att man kompletterar kvalitativa 
data med kvantitativa data eller vice versa (ibid.). En insikt att de metoder som beaktades 
för undersökningen hade sina starka respektive svaga sidor bidrog vidare till att en 
metodkombination valdes, då alternativa metoder hade möjligheten att kompensera  svaga 
sidor hos en annan, samt att de kunde bidra till att komplettera starka sidor hos en enskild 
metod.  

Fenomenologi 

En fenomenologisk infallsvinkel har varit grunden för de metoder som ämnat att inhämta 
subjektiva data;  frågeformulär och intervjuer. Denscombe (2009) beskriver fenomenologi 
som ett tillvägagångssätt som betonar: 
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 subjektivitet (snarare än objektivitet) 
 beskrivning (snarare än analys) 
 tolkning (snarare än mätning) 
 medverkan (snarare än struktur) 

   
  (Denscombe 2009 s. 109) 

 
 
Fenomenologi behandlar människors uppfattningar/åsikter, attityder/övertygelser och 
känslor/emotioner grundade i deras ackumulerade erfarenheter (Denscombe 2009; Starks & 
Brown Trinidad 2007) och erbjuder en möjlighet att redogöra för komplicerade företeelser 
samtidigt som den lämpar sig väl för småskaliga forskningsprojekt. En "korrekt" förklaring 
av hur fenomenet förhåller sig är inte i fokus för ansatsen, utan snarare en detaljerad 
beskrivning av (inte nödvändigtvis överensstämmande) erfarenheter hos aktörer kopplade 
till fenomenet.  

Fallstudier 

Den subjektiva infallsvinkeln i form av frågeformulär och intervjuer baserade på ett 
fenomenologiskt perspektiv, ansågs vara i behov av en kompletterande objektiv synvinkel. 
Med grund i detta har även dokumentstudier tillämpats inom ramen för metoder. Dessa 
dokumentstudier grundar sig i avgränsade fallstudier av detaljplaner. Avgränsningen av 
fallstudien är till de publicerade dokumenten, snarare än en undersökning av hela processen 
för miljöbedömningen och hanteringen av miljöfrågor. Syftet är att få en överblick av den 
faktiska tillämpning av miljöbedömning och annan form av miljöhänsyn inom kommuner. 
    Fallstudier innebär ett fokus på ett specifikt fenomen, med avsikt att tillhandahålla en 
djupare redogörelse för händelser, förhållanden, erfarenheter eller processer som 
förkommer i det specifika fallet (Denscombe 2009). Inom denna uppsats innebär detta en 
jämförelse av miljöhänsyn via miljöbedömningar respektive den ordinarie planprocessen, 
samt en (i högre grad) objektiv motvikt av den subjektiva data som samlats in från 
frågeformulär och intervjuer.  

 

METOD 

Studien avsedde från början att innefatta frågeformulär både till länsstyrelser och 
kommuner, men vid ett första utkast av frågeformulären till länsstyrelser framgick det 
tydligt att de hade en väldigt begränsad kunskap om kommuners miljöhänsyn i 
detaljplanering och de miljöbedömningar kommunerna upprättar för detaljplaner. En 
respondent hade dock goda kunskaper om miljöbedömningar för planer och genom denne 
erhölls svar som ansågs relevanta för studien. Frågeformulär skickades som ovan nämnt 
även till kommuner och en intervju genomfördes med en representant från 
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Naturvårdsverket i samband med en föreläsning. En dokumentstudie utfördes av 
detaljplaner både med och utan en tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. 

Frågeformulär  

Information från frågeformulär delas vanligtvis in i två kategorier; fakta och åsikter 
(Denscombe 2009). För att komma åt ren fakta som ej fanns publicerad så innehöll 
frågeformulären delvis frågor inom kategorin fakta. Vanligast förekommande var dock 
frågor angående planerarnas åsikter om fenomenet. Hur planerarna själva ser på arbetet 
med miljöfrågor i detaljplanering var i fokus. Frågorna hölls öppna för att kunna hantera 
eventuella komplexitet hos respondenternas svar, samt att undvika en styrning av svaren. 

Tillvägagångssätt 

Frågeformulären strukturerades för öppna svar kring personliga åsikter och tar ej anspråk 
på att vara formella åsikter från kommunerna ifråga, utan åsikter från ett antal planerare 
som har erfarenhet av att arbeta med miljöbedömningar och miljöfrågor inom 
detaljplanering. Svar erhölls från fyra olika kommuner. 
    Kommunerna kontaktades via e-post, där en respondent för frågeformuläret efterlystes. 
För en del kommuner skedde även kontakt via telefon för att hitta de personer som hade 
kunskap och möjlighet svara på de frågor som ställdes. När respons erhölls angående en 
möjlighet att svara på frågeformuläret skickades frågeformuläret (se bilaga 1) via e-post till 
respondenten tillsammans med en kort introduktion till undersökningen, en begreppslista, 
en prioriteringsordning för frågorna och en tidsram inom vilken frågorna behövde besvaras 
för att kunna tillämpas i undersökningen.  

Intervju (föreläsning) Naturvårdsverket 

I anslutning till en föreläsning om miljöbedömningar av planer skedde en personlig 
semistrukturerad intervju (Denscombe 2009) med vederbörande  representant från 
Naturvårdsverket. Intervjun utgick ifrån en ämneslista med ett mindre antal frågor, men en 
flexibel och öppen karaktär vidhölls för att låta respondenten utveckla sina tankar och 
synpunkter. Syftet med intervju var att få kompletterande data kring personliga åsikter om 
miljöbedömningar och miljöhänsyn i detaljplaner, från en aktör inom en myndighet med 
central roll i den svenska miljöpolitiken, motstående personliga åsikter från direkta aktörer 
inom detaljplanering.  

Länsstyrelser 

När länsstyrelserna kontaktades angående frågor om miljöbedömningar för planer blev det 
tydligt att det fanns en bristande kunskap om detta inom länsstyrelserna. När det kom till 
MKB så var det för projekt-MKB som länsstyrelserna hade kunskap, alltså för de MKB där 
de agerar som kvalitetssäkrare. Länsstyrelserna hade även mer kunskap kring 
miljöbedömningar för översiktsplaner än detaljplaner. Två kommuner kunde inte hitta 
representanter för att svara på frågorna, tre representanter kunde svara till viss del och 
enbart en representant hade tillräckligt med erfarenhet om miljöbedömning av detaljplaner 
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för att kunna erbjuda svar på det ursprungliga frågeformuläret. Representanten vid den 
kommun som kunde svara ingående på frågeformuläret fick därmed stå som ensam 
representant för länsstyrelserna, med anmärkningar om vederbörandes åsikter avvek eller 
stärktes av de andra representanterna som erbjöd begränsade svar. Frågeformuläret hade 
ursprungligen en öppen karaktär, även om enbart en respondent aktivt svarade på frågorna 
istället för att formulera mer generella svar. 

Dokumentstudier  

För att få in en (i högre grad) objektiv synvinkel på hur integreringen av miljöaspekter i 
detaljplanering sker, har dokumentstudier tillämpats som supplement till frågeformulären. 
Här undersöks kommuners praktiska tillämpning av miljöhänsyn i detaljplanering. 
Denscombe (2009) identifierar fyra grundläggande kriterier vid utvärdering av skriftliga 
källors validitet; autenticitet, trovärdighet, representativitet och innebörd. Det måste 
säkerställas att dokumentet är äkta och ursprungligt, ifall innehållet är fritt från förutfattade 
meningar och fel, typiskt för sitt slag samt ifall innebörden är tydlig och entydig. Generella 
fördelar med forskning baserad på dokument är tillträde till och beständighet i data samt 
kostnadseffektiviteten. Inom ramen för denna uppsats har dock tillgängligheten inte varit 
helt lätt. Trots en lagskriven rätt om tillträde till dokumenten (SFS 1949:105 2 kap.) så har 
det tagit tid att inhämta all relevant data, då denna inte alltid funnits tillgänglig via 
kommunernas hemsida. Autenticiteten i dokumenten stärks dock av att de är inhämtade 
antingen från kommunernas webbsidor eller i direktkontakt med kommunen. Nackdelar 
med forskning baserad på dokument kan vara källans trovärdighet, att de ofta är sekundär 
data (i meningen att de inte är producerade i samma syfte som undersökningen), samt 
sociala konstruktioner, det vill säga att upphovsmannens tolkningar inte alltid är en bild av 
verkligheten (Denscombe 2009 s. 316f). Denna uppsats har dock inte problemen att behöva 
granska källornas trovärdighet eller att läsa ut vad som är upphovsmannens personliga 
tolkningar, då även dessa kan vara av intresse för undersökningen. Hur upphovsmannen 
valt att redovisa beaktandet av miljöaspekter anses kunna spegla kommunens syn på frågan. 
Det finns dock problem i undersökningen angående hur representativa resultaten är för den 
fysiska planeringen på en generell nivå. Här tas ett avsteg från detta och undersökningen 
hävdar ej kunna ses som ett representativt resultat på en högre nivå. Ifall dokumentens 
innebörd är tydliga eller inte är i sig intressant för undersökningen och medför därmed inte 
ett problem. Dokumentstudien grundade sig i en analys av innehållet i dokumenten där 
förekomsten av identifierade "goda" kvaliteter inom miljöbedömningar har undersökts.  

Tillvägagångssätt 
 
Utifrån Boverkets (2000) lista om "god MKB-sed", Naturvårdsverkets (2009) lista för god 
kvalitet på miljöbedömning, samt Westerlunds (2006) kriterier har en sammanställning 
gjorts för vad som symboliserar en god kvalitet hos miljöbedömningar för planer. 
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 Miljön beaktas i ett tidigt skede (innan reella beslut) 
 Alternativ och nollalternativ för planen redovisas och miljöbedöms 
 Intresserade och berörda medborgare informeras och involveras 
 Utgår ifrån det bakomliggande syftet med  planen 
 Konsekvensåtgärder utreds och redovisas 
 Motiveringar och värderingar redovisas så att planen tillåts att granskas 
 Redovisning kring uppföljning för att kunna se vilken påverkan som 

faktiskt uppstod 
 Osäkerheter redovisas 
 Miljöbedömningen är integrerad i planprocessen 
 Miljöbedömningen behandlar inbördes förhållanden mellan ekologiska, 

sociala och ekonomiska aspekter 
 Direkta, indirekta och kumulativa effekter redovisas 

 

Denna sammanställning låg till grund för hur MKB-dokumenten samt plan-dokumenten 
undersöktes, med syftet att lyfta fram likheter och skillnader mellan den ordinarie 
planprocessen och det extra hänsynstagandet som en miljöbedömning innebär. Punkterna 
har behandlas enligt nedanstående. 
 

Miljön beaktad i tidigt skede 

Redovisning kring hur miljöaspekter påverkat planen har undersökts, samt 
produktionsdatum för miljökonsekvensbeskrivningen, diverse undersökningar och 
redovisad hänsyn i förhållande till planprocessen och reella beslut. 

Alternativredovisning 

Förekomsten av alternativ och nollalternativ till planen i dokumenten noterades. Hur 
hanteringen av alternativ har skett är ej i fokus för undersökningen. 

Medborgardeltagande 

Möjligheten för intresserade och berörda att få ge sina synpunkter på miljöbedömningen 
respektive miljöaspekter i planen, samt redovisning om hur synpunkterna har beaktas i 
planen har undersökts. 

Bakomliggande syfte med planen* 

Boverket (2000) beskriver hur det subjektiva syftet med planer ofta redovisas, och lyfter 
exemplet "att möjliggöra utbyggnad av en ny trafikled" som ett redovisat syfte,  
vars bakomliggande syfte kan vara "att minska störningar och antalet olyckor i befintligt 
trafiknät". Eventuella bakomliggande syften anses enbart vara identifierbara genom 
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spekulation och därför kommer det inte att undersökas ifall miljöaspekter i planerna 
behandlats med ett sådant syfte i åtanke. 

Konsekvensåtgärder 

Ifall ett behov om konsekvensåtgärder identifierats samt ifall föreslagna 
konsekvensåtgärder redovisats. 

Granskningsmöjlighet 

Ifall motiveringar för gjorda val samt värderingar av påverkan finns redovisade, så att 
dokumenten kan utsättas för granskning och därmed uppfylla sin roll som 
beslutsunderlag. 

Uppföljning 

Ifall det finns en redovisning kring hur den påverkan på miljön som planen gett upphov  
till avses följas upp har noterats. 

Redovisning av osäkerheter 

Huruvida det finns en redovisning kring eventuella osäkerheter angående miljöpåverkan  
vid genomförandet av planen har undersökts. En undersökning om en brist på 
redovisning av osäkerheter inneburit en avsaknad av osäkerheter eller en brist på 
redovisning har ej genomförts. 

Integrerade processer 

Ifall och hur miljöbedömningen är integrerad i planprocessen samt ifall det finns aktörer 
som arbetat med både detaljplanen och miljöbedömningen har undersökts. Denna punkt 
behandlas enbart hos de detaljplaner för vilka det upprättats en 
miljökonsekvensbeskrivning. 

Inbördes förhållanden inom hållbar utveckling 

Ifall miljöbedömningen eller andra plan-dokument har behandlat aspekter inom 
miljöbegreppet som det definierats för arbetet, det vill säga ifall överlappningen av 
ekologiska och sociala respektive ekologiska och ekonomiska aspekter har behandlats 
inom planen respektive miljökonsekvensbeskrivningen. 

Direkta, indirekta och kumulativa effekter* 

Huruvida det existerar direkta, indirekt eller kumulativa effekter för planerna i fråga kan  
ej besvaras och därmed anses det ej finnas en motivering att undersöka ifall alla de olika 
effekterna faktiskt redovisats i dokumenten.   

*Behandlas ej i dokumentstudien  
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AVFÄRDADE METODER 

Ursprungligen beaktades personliga semistrukturerade intervjuer som grund för den 
subjektiva undersökningen av aktörers erfarenheter, då de lämpar sig väl för att undersöka 
åsikter hos de intervjuade inom ett specifikt ämne (Denscombe 2009), men vid första 
kontakt med länsstyrelser och kommuner visade det sig att de flesta föredrog att svara på 
frågor skriftligt via e-post snarare än muntligt via telefon. Då tidsramen för arbetet i 
kombination med spridning av valda kommuner inte har tillåtit att genomföra alla 
intervjuerna ansikte mot ansikte valdes öppna frågeformulär via e-post som metod.  
 

METODKRITIK 

Att använda flera olika metoder kan inneböra att uppoffringar måste göras för att skapa 
utrymme för de olika metoderna. Detta kan vara medvetna eller omedvetna uppoffringar. 
Att använda flera metoder kan exempelvis sänka kvaliteten hos de enskilda metoderna 
genom att tid och resurser går åt att tillämpa ett flertal metoder (bland annat då forskaren 
behöver utveckla en skicklighet i att använda alternativa metoder). Även undersökningens 
omfång kan behöva begränsas ifall ett flertal metoder används. 
    Analysen av data kan bli mer givande vid användning av flera metoder, men samtidigt 
blir analysen mer komplicerad. Exempelvis ifall resultaten från de olika metoderna inte 
kompletterar varandra kan det skapa en besvärlig situation där den frågeställning som ställts 
upp blir en utgångspunkt för komplexa svar.  
    Att de individer som tagit del av frågeformuläret har en viss expertkunskap kring 
miljöfrågor inom detaljplanering har varit ett mål för att kunna erhålla svar på de frågor 
som ställs. Detta innebär dock att åsikter som undersökts kring integreringen av 
miljöaspekter i detaljplaneringen kommer från individer som arbetar med just detta. Det 
kan förekomma en stor skillnad i åsikter mellan individer ansvariga för olika moment i 
planeringsprocessen, vilket uppsatsen ej behandlar.  
    För insamlandet av subjektiv data hade intervjuer varit bättre lämpade än frågeformulär 
sett utifrån att frågorna varit mer nyanserade än vad som lämpligen hanteras inom 
frågeformulär (Denscombe 2009), med ett möjligt undantag av att frågeformulären gav 
respondenterna tid att faktiskt fundera över sina åsikter och svar. Frågeformulär lämpar sig 
för ett stort antal respondenter (ibid.), vilket ej har kunnat behandlas inom uppsatsen då den 
öppna utformningen av frågeformuläret har begränsat antalet respondenter som har kunnat 
behandlas på grund av den tidsåtgång sammanställningen av analysen medfört. 
Frågeformulär lämpar sig även bäst när tiden tillåter fördröjningar av bland annat svar från 
respondenterna (ibid.), vilket tidsramen för uppsatsen inte tillåter i större utsträckning.  
    Frågornas omfång kan till viss del avskräcka respondenterna från att svara (ibid. s. 216), 
men efter att ett flertal avgränsningar gjorts av frågorna, ansågs det orimligt att plocka bort 
fler, för undersökningen relevanta frågor, på grund av eventuellt bortfall av svar. 
Undersökningen har ej lagt fokus på kvantitet utan snarare kvalitet; få välformulerade svar 
ansågs kunna ge mer relevanta resultat för uppsatsen än många onyanserade svar. Däremot 
skickades frågeformulären med en prioriteringsordning för svar av frågorna; ifall 
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respondenterna skulle ha svårt att hinna med att svara på alla frågor.   
    Dokumentstudierna behandlar specifika fall utifrån enbart de publicerade dokumenten, 
vilket bidrar till att det är möjligt att studien inte visar på den process som tillämpats i sin 
helhet; en fullständig bild uteblir. Flera källor och metoder hade eventuellt kunnat 
kompensera för detta, men det har inte funnits utrymme för en mer ingående undersökning i 
denna uppsats. Resultaten från dokumentstudierna pekar snarare på hur och vad som väljs 
att redovisas; vad som ansågs vara viktigt att framföra. Det sparsamma omfånget av fall 
som studerats har även gjort att denna uppsats inte kan hävda på några representativa 
resultat på en mer övergripande nivå inom den fysiska planeringen.  
    En nackdel som även ska poängteras är att med en fenomenologisk infallsvinkel så 
kontrasteras den vetenskapliga betoningen på objektivitet, analys och mätning (Denscombe 
2009 s. 121). Vilket innebär att denna uppsats får tas för det den är; en undersökning av 
subjektiva åsikter hos aktörer inom miljöhänsyn och detaljplanering och en begränsad 
undersökning och jämförelse av specifika detaljplaner, där den insamlad data diskuteras 
utifrån existerande forskning och undersökningar.  
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5. RESULTAT 

I detta kapitel redovisas en objektiv återgivning av den data som samlats in via metoderna i 
tidigare kapitel. Detta inkluderar en återgivning av subjektiva åsikter hos aktörer, samt de 
data som inhämtats via dokumentstudien. 

 

FRÅGEFORMULÄR 

Här sammanfattas de svar som erhållits från frågeformulären som skickades till 
kommunalanställa planerare. Svar erhölls från respondenter vid Stockholm, Göteborg, 
Uppsala och Linköping. Vid en av kommunerna gavs ett gemensamt svar från två 
respondenter, vid de andra tre kommunerna var det en respondent som stod för svaren.  

Fakta 

Konsulter 

Konsulter används regelbundet inom undersökta kommuner, på grund av bristande  
resurser. Bristfaktorn varierar mellan tid och kunskap och ibland båda två. En kommun 
lyfter fram ett exempel på en miljöbedömning för en plan, som upprättas enbart av  
anställda vid kommunen och vunnit laga. 

Kostnader 

Kostnaderna för miljöbedömningar tas som regel ut planavgifter, men det händer att 
kommunen står för kostnader för miljöbedömningen, ofta då tillsammans med andra 
instanser (t.ex. Trafikverket). 

Uppföljning 

Som regel så läggs uppföljning av miljöaspekter inom detaljplanering på andra  
instanser inom kommunen, som tar hand om en mer generell miljöövervakning. Det  
finns ibland ett fåtal undantag där särskilda uppföljningsprogram tillämpas, ofta då  
inom detaljplaner som har en koppling till ett projekt. 

Rådgivning 

Vid behov av rådgivning vänder sig kommunerna i första hand till länsstyrelser för  
stöd i det specifika fallet. En kommun nämner experter och en annan Boverket. 

Kompetens 

Aktörerna som arbetar med miljöbedömningar har antingen planerar- eller  
miljökompetens. Individer med miljökompetens bidrar med underlag till planerarna  
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som sedan gör bedömningen. Kommunerna saknar generellt anställda som arbetar  
enbart eller regelbundet med miljöbedömningar för planer. 

Samordning 

Kommunerna i fråga brukar samordna samråd för miljöbedömningar med samråd för 
planen, ibland även med miljökonsekvensbedömningar för projekt med koppling till 
detaljplanen. Det sker ofta en samordning av undersökningar som behövs för 
miljöbedömningar, men övriga konsekvensanalyser brukar ej samordnas med  
miljöbedömningen. En planare lyfter fram att vederbörandes kommun ska börja  
arbeta med bland annat socialt värdeskapande analyser och barnkonsekvensanalyser,  
och att det inte är klart hur dessa kommer att samspela med miljöbedömningar. En annan  
respondent lyfter fram att de har separata rutiner som behandlar sociala aspekter. 

 

Åsikter 

Kravet på miljöbedömning  Citat 

Det råder skilda åsikter kring kravet på 
miljöbedömningar för vissa planer, några anser  
att det är ett nödvändigt krav, men att 
miljöbedömningar som verktyg behöver utvecklas, 
medan en respondent uttrycker sig  
som att miljöbedömningar inte är en  
nödvändighet för detaljplaner. 

Vi tycker att MKB-kravet oftast är 
"Tårta på tårta". Planprocessen är ju 
i sig en utredning och prövning. 
[...]De verkligt stora hindren fångas 
som sagt upp på ett tidigt stadium 
eller inom ramen för det vanliga 
planarbetet.3 

Ambitionsnivå Citat 

Respondenterna är överens om att en alltför 
ingående miljöbedömning kan bidra till förseningar 
och höga kostnader, bland annat genom ett oändligt 
krav på nya utredningar, där utredandet i sig själv 
blir ändamålet, utan att de bidrar till kunskap som 
påverkar det slutgiltiga beslutet. Vidare uttrycker 
sig en respondent att en miljöbedömning enligt lag 
bidrar till ett bättre planeringsunderlag genom att 
bidrar till det politiska målet om hållbar utveckling 
samt till en mer demokratisk process. En mer 
demokratisk process för mer ambitiösa 
miljöbedömningar stärks av ytterligare en 
respondent. En annan respondent lyfter fram att en 
miljöbedömning av högre ambition än lagen kräver, 

En onödigt ambitiös 
miljöbedömning, som t.ex. tar upp 
frågor som i det aktuella fallet inte 
kan bedömas medföra betydande 
miljöpåverkan, kan försvåra 
planeringen genom höga kostnader, 
förseningar i processen och en 
förvirrad demokratisk process.4  
 

                                                           
3 Planarkitekter. 2017. Frågeformulär (e-post) 24 april. 
4 Översiktsplanerare/ekolog. 2017. Frågeformulär (e-post) 18 april. 
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3 Planarkitekter. 2017. Frågeformulär (e-post) 24 april. 
4 Översiktsplanerare/ekolog. 2017. Frågeformulär (e-post) 18 april. 
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i bästa fall kan bidra till att minska osäkerheten 
kring planens miljöpåverkan och en annan uttrycker 
sig att när påverkan är så pass stor att en 
miljöbedömning krävs så kan miljöbedömning i 
stort sett inte vara för ambitiös eftersom påverkan i 
detta fall är väldigt stor. En respondent lyfter fram 
att en mindre ambitiös miljöbedömning riskerar att 
leda till försenande och fördyrande komplikationer, 
även om de kan sänka den ursprungliga kostnaden 
och tidsåtgången. 

Medborgarinflytande Citat 

En respondent anser att allmänhetens möjlighet att 
få ta del av miljöbedömningen är viktig för att de 
ska förstå den påverkan på miljön som kan uppstå, 
samt att de kan bidra med kunskap. En annan syn är 
att det är miljökonsekvensbeskrivningens existens 
som är viktig ej dess innehåll. Det lyfts även fram 
av en respondent att det finns en vanligt 
förekommande synpunkt från allmänheten att en 
plan bidrar till en betydande miljöpåverkan på 
grund av att dess genomförande innebär en 
försämring för individen i fråga, alltså att berördas 
åsikter spelar en roll i avgörandet om BMP. Vidare 
lyfter respondenten fram att det även finns en syn 
på att syftet med miljöbedömningar (hos 
medborgarna) är att visa att planen bidrar till något 
negativt och därför inte kan antas. Att 
miljöbedömningens syfte ofta missuppfattas av 
medborgare stärks av fler respondenter. 
Miljökonsekvensbeskrivningens funktion som 
demokratiskt stärkande lyfts fram av majoriteten av 
respondenterna. 

Självklart är allmänhetens 
möjlighet att ta del av MKB:n 
viktig, både för att allmänheten ska 
förstå vilken miljöpåverkan som 
planen kan leda till och för att 
allmänheten kan bidra med 
kunskap.5 
 
En miljöbedömning som följer 
lagstiftningen ger ett bra 
planeringsunderlag som både bidrar 
till att planeringen leder till 
hållbarhet och till en bättre 
demokratisk process.6 
 

MKB och övrigt hänsynstagande Citat 

Det finns en samstämmighet i att miljöhänsyn tas 
vid upprättandet av alla detaljplaner oavsett om de 
bidrar till BMP och kräver en miljöbedömning. 
Detta har lett till att MKB ofta ses som ett krav på 
extra redovisning snarare än extra hänsynstagande. 
En respondent lyfter dock fram att kravet på en 
extra redovisning leder till ett bättre 
beslutsunderlag. Så långt som det faktiska värdet 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5 Översiktsplanerare/ekolog. 2017. Frågeformulär (e-post) 18 april. 
6 Översiktsplanerare/ekolog. 2017. Frågeformulär (e-post) 18 april. 
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med miljöbedömningar går skiljer sig 
respondenternas åsikter åt, där en respondent anser 
att mervärdet är att de viktigaste miljöfrågorna 
sållas ut medan en annan anser att mervärdet är att 
man kan säga att man genomfört en 
miljöbedömning (alltså uppfyllt lagkraven). Det 
finns en genomgående tendens hos svaren att 
miljöbedömningar sällan bidrar till ny kunskap (i 
alla fall inte kunskap som inte hade uppdagats utan 
en miljöbedömning). En respondent lyfter fram att 
det är positivt att det sker en sammanhållen 
redovisning av påverkan, så att de enkelt kan 
jämföras med varandra. Miljöbedömningar 
förkastas därmed inte helt, men det påpekas att de 
behöver förbättras för att kunna tillämpas effektivt. 
En respondent efterlyser en utveckling i lag om vad 
en BMP innebär och hur uppföljning ska hanteras. 

 
 
 
Vanligt, hederligt planarbetet 
brukar fånga upp samma frågor. 
Vid behov görs specifika 
utredningar som i sin tur påverkar 
planförslaget.7 
 

Konsekvensåtgärder Citat 

Kommunerna har sällan möjlighet att välja 
alternativa lokaliseringar av planområdet, vilket har 
gjort att ifall planprocessen inte resulterat i ett 
alternativ (en utformning) där miljöaspekterna 
håller önskad kvalitet så är det 
skadeförebyggandeåtgärder som är i fokus för 
hänsynstagandet. En respondent påpekar dock att de 
inom kommunen försöker arbete med att undvika 
negativ påverkan innan de arbetar med att minimera 
negativ påverkan. 

en princip vi försöker använda är 
att i första hand inte orsaka skada, i 
andra hand att minimera dem.8 
 
Vi har sällan alternativ 
lokalisering.9 
 

Prioritering av miljöaspekter Citat 

Respondenterna är överens om att det finns en 
prioritering av exploatering, att avhjälpa 
bostadsbrist. Det är dock enhetligt att miljöaspekter 
tillsammans med andra aspekter som har en tydlig 
styrning (t.ex. trafik och tillgänglighet) prioriteras 
över andra aspekter som inte är lika tydligt 
reglerade (sociala och ekonomiska aspekter lyfts 
fram som exempel). Inom den fysiska planeringen 
så finns det en prioritering av aspekter styrda av 
tydliga normer och mått samt lagkrav. En 

Att avhjälpa bostadsbristen är 
naturligtvis ett mycket prioriterat 
mål, men annars behandlas de flesta 
andra aspekter ganska likvärdigt, 
frånsett att de som har just tydliga 
normer och mått (som miljö, trafik 
och tillgänglighet för 
funktionshindrade) har en lite 
starkare ställning än vissa andra.10 
 

                                                           
7 Planarkitekter. 2017. Frågeformulär (e-post) 24 april. 
8 Miljöplanerare. 2017. Frågeformulär (e-post) 26 april. 
9 Planarkitekter. 2017. Frågeformulär (e-post) 24 april. 
10 Översiktsplanerare/ekolog. 2017. Frågeformulär (e-post) 18 april. 
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med miljöbedömningar går skiljer sig 
respondenternas åsikter åt, där en respondent anser 
att mervärdet är att de viktigaste miljöfrågorna 
sållas ut medan en annan anser att mervärdet är att 
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miljöbedömning (alltså uppfyllt lagkraven). Det 
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en BMP innebär och hur uppföljning ska hanteras. 

 
 
 
Vanligt, hederligt planarbetet 
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mål, men annars behandlas de flesta 
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frånsett att de som har just tydliga 
normer och mått (som miljö, trafik 
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7 Planarkitekter. 2017. Frågeformulär (e-post) 24 april. 
8 Miljöplanerare. 2017. Frågeformulär (e-post) 26 april. 
9 Planarkitekter. 2017. Frågeformulär (e-post) 24 april. 
10 Översiktsplanerare/ekolog. 2017. Frågeformulär (e-post) 18 april. 
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respondent lyfter fram att ett krav på 
miljöbedömning ökar prioritering för miljön, medan 
om en plan inte medför en BMP så sjunker 
prioriteringen för miljön och annat hänsynstagande 
tar fokus. 

Det är olyckligt att det inte istället 
är ett krav på 
”hållbarhetskonsekvensbedömning” 
eftersom andra viktiga frågor, 
framförallt sociala frågor, riskerar 
att komma i skymundan.11  

Upprättare (konsult kontra planerare) Citat 

En respondent påpekar en potentiell konflikt mellan 
planerarna och konsulter som arbetar med 
miljöbedömningar. Planerare utgår ofta ifrån 
översiktligt perspektiv inom kommunen, medan 
konsulter utgår ifrån detaljplanens konsekvenser 
enbart på en lokal nivå. Samtidigt så har denne 
aldrig varit med om att en miljöbedömning för en 
detaljplan varit ett hinder för exploatering. En 
respondent lyfter fram att det verkar finnas en tro 
om att kommuner inte får upprätta en 
miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan själva. 
Det lyfts även fram att konsulter ofta tar i stort sett 
hela innehållet i miljökonsekvensbeskrivningen i 
det arbete som kommunen redan utfört. En 
respondent påpekar att det är svårt för kommunen 
att ha en beredskap för miljöbedömningar av planer. 

 
Det är inte ovanligt att MKB-
konsulten tar i stort sett hela MKB-
innehållet från planbeskrivningen 
och dess bifogade utredningar12 
 
 
 
Det är få men ofta stora planer som 
behöver MKB, och sådana görs 
med ganska ojämna mellanrum och 
det är därför svårt att ha beredskap 
för det inom kommunen.13 
 

 
  

INTERVJU (FÖRLÄSNING) NATURVÅRDSVERKET 

Det finns inom kommuner en generell syn på att det inte ska upprättas miljöbedömningar 
för planer. Kommunerna vet ofta vad de vill göra och ser inte nyttan med att tillämpa 
miljöbedömningar. Vid tillämpning av behovsbedömningar och miljöbedömningar (likaså 
den ordinarie planprocessen) för detaljplaner är det viktigt att det råder en balans mellan 
planering och miljö, så att syftet om att skapa en bättre levnadsmiljö och ett hållbart 
samhälle inte går förlorat på grund av att miljöbedömningar inte tillämpas i den 
utsträckning de bör. Det är även viktigt att fokus för miljöbedömningar ligger i processen 
snarare än slutdokumentet. Processen är det viktiga om miljöbedömningen roll som 
hänsynstagande till miljön, demokratisk process och beslutunderlag som uppfyllas.  
    Miljöbedömningar är ett relevant verktyg för miljöhänsyn vid detaljplanering, förutsatt 
att det används korrekt. Det är inte alltid rimligt att tillämpa miljöbedömningar men idag 
tillämpas miljöbedömningar för detaljplaner alldeles för sparsamt. Det höga kvalitetsvärdet 

                                                           
11 Översiktsplanerare/ekolog. 2017. Frågeformulär (e-post) 18 april. 
12 Planarkitekter. 2017. Frågeformulär (e-post) 24 april. 
13 Översiktsplanerare/ekolog. 2017. Frågeformulär (e-post) 18 april. 
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hos miljöbedömningar kan kopplas till möjligheten att redovisa oberoende alternativ. Dessa 
kan i hög utsträckning ha miljömålsuppfyllelse som utgångspunkt, vilket bidrar till ett 
demokratiskt verktyg som samtidigt är miljömässigt proaktiv.  
    Att kommunerna själva upprättar, granskar och godkänner miljöbedömningar för 
detaljplaner kan innebära problem för kvalitetssäkringen hos processen och dokumentet. 
Det är exempelvis inte ovanligt att kulturmiljö inte tas rimlig hänsyn i miljöbedömningar. 
    Det finns en del luckor inom miljöbedömningar som de definieras idag. Här är 
hållbarhetsbedömningar ett intressant koncept, även om det är oklart hur de skulle kunna 
tillämpas. Hållbarhetsbedömningar kan anses vara mer relevanta att tillämpa på översiktlig 
nivå men detta utesluter dem inte från att tillämpas på detaljnivå.  
    Miljöbegreppet inom miljöbedömningar är ofta kopplat till den ekologiska aspekten av 
hållbar utveckling. Här kan en vidareutveckling av begreppet behövas för att inkludera vår 
omgivning och livsmiljö så att miljöbedömningar kan täcka allt de ämnar täcka. Landskap 
är ett begrepp som kan tillämpas för att bidra till detta. 
    Vid tillämpning av miljöbedömningar är det viktigt att det inte sker två separata 
processer. Miljöbedömningsprocessen och planprocessen bör integreras för att önskat 
resultat ska uppnås. Att använda enbart konsulter för att upprätta en 
miljökonsekvensbeskrivning kan leda till att det sker en brist på integrering mellan 
processerna. 
    En rimlig avgränsning är viktigt för miljöbedömningar, så att resurser inte läggs på 
onödiga undersökningar samt att det som behöver beaktas faktiskt beaktas. Det är även 
viktigt för att inte skapa en illvilja mot miljöbedömningar, något som existerar idag 
tillsammans med väldigt omfattande miljökonsekvensbeskrivningar för att garantera att 
slippa bakläxa, vilket gör processen mer taxerande än den behöver vara. En bra integrering 
av miljöaspekter i planer kan även minska behovet av redovisning, då hänsyn tas genom 
hela processen. 
    Det har inletts en samverkan mellan Naturvårdsverket och Boverket om en gemensam 
vägledning vid miljöbedömningar, men vad det kommer att resultera i är ännu oklart.  

 

LÄNSSTYRELSER 

Respondenten upplever att miljöbedömningar inte förbättrar detaljplanerna i sig, då 
miljöbedömningar ej används som det verktyg det borde användas som. Miljöbedömningar 
erbjuder ett ypperligt sätt att se alla aspekter av påverkan, göra relevanta avvägning, hantera 
alternativ och föreslå åtgärder. Majoriteten av detta upplevs dock göras inom ramen för 
planprocessen, innan miljökonsekvensbeskrivning är färdig. Som miljöbedömningar för 
detaljplaner används idag så är det transparensen mot medborgarna som är den största 
fördelen.  
    En tveksamhet lyfts fram angående miljöbedömningar som verktyg för integrering av 
miljöaspekter då detaljplaneringen i sig hanterar de flesta frågorna utan en miljöbedömning. 
Miljöbedömningar upplevs även som väldigt omständiga av kommuner, men respondenten 
fortsätter med att påpeka att detta kan bero på att möjligheten till avgränsning inte utnyttjas 
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tillräckligt.  
    Att miljökonsekvensbeskrivningar inte blir en utgångspunkt för vilken detaljplanen 
utformas, lyfts fram som ett potentiellt problem vid användandet av konsulter.  
    Det finns även överensstämmande synpunkter hos respondenterna att avgränsningen för 
miljöbedömningar är viktig, något som ej hanteras på ett bra sätt för tillfället. Att 
miljöbedömningar för detaljplaner inte krävs så länge som det inte finns ett krav på en 
miljökonsekvensbeskrivning för verksamheter eller infrastruktur som påverkar 
detaljplanen. Samt att miljöbedömningar är ett rimligt verktyg när det hanteras korrekt, 
vilket det ej upplevs göras.  

 

DOKUMENTSTUDIE -  
DETALJPLANER UTAN MILJÖKONSEKVESNBESKRIVNING 

Detaljplan för Rosendalsfältet [laga kraft] 

Förändrade behov hos Uppsala universitet, ökad efterfrågan på bostadsmarknaden och 
förutsättningar för en ny stomlinje resulterade i att Uppsala kommun beslutade att upprätta 
en ny detaljplan för ett tidigare detaljplanerat område med många outnyttjade byggrätter. 

Miljön beaktad i tidigt skede Tidigare planer och undersökningar har legat till 
grund för planförslaget, vilket har introducerat 
miljöhänsyn från början. Planförslag innan 
behovsbedömning snarlikt laga kraft plan, dock har 
vissa hänsynsbestämmelser inkorporerats i planen. 

Alternativredovisning Varken alternativ eller nollalternativ finns redovisade 
i planbeskrivningen. 

Medborgardeltagande Medborgardeltagande kring miljöfrågor sker via 
samråd för detaljplanen. Hur de beaktats framgick ej 
av planbeskrivningen och jag kunde ej få tag i en 
samrådsredogörelse.  

Konsekvensåtgärder God redovisning kring dagvattenhantering. 
Referering till andra åtgärdsprogram. Till viss del 
bristande redovisning. 

Granskningsmöjlighet Till viss del, brister i redovisning av motiveringar 
inom vissa delar. Även värderingarna är på sina håll 
otydliga, men i många fall befintliga. 

Uppföljning  Ej redovisad. Att uppföljning "kommer ske" för 
dagvattenhanteringen nämns. 
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Redovisning av osäkerheter Ingen osäkerhet redovisad. 

Inbördes förhållanden inom 
hållbar utveckling 

Bullerundersökningar finns redovisade. 

 

Detaljplan för Örlogsmannen 5 och Östen 2 m.fl. [samråd] 

Inom ramarna för Jönköping kommuns utbyggnadsstrategi och utvecklingsprogram för 
Södra Munksjön har ett planförslag för omvandling av industrimark till en stadsdel med 
bostäder, service och arbetsplatser tagits fram. 

Miljön beaktad i tidigt skede En tydlig redovisning finns angående miljöhänsyn 
redan i samrådsskedet, inte heller finns det ännu ett 
detaljerat förslag. Miljökonsekvensbeskrivning finns 
för ett program som täcker detaljplaneområdet. 

Alternativredovisning Alternativ redovisas ej, men en motivering till varför 
detta inte görs finns. Nollalternativ finns redovisat. 

Medborgardeltagande Medborgardeltagande kring miljöfrågor sker via 
samråd för detaljplanen. Någon samrådsredogörelse 
finns ännu inte, vilket gör det svårt att se till hur 
synpunkter beaktats. 

Konsekvensåtgärder Ej redovisade. Planen är dock fortfarande i 
samrådsskede. 

Granskningsmöjlighet Motiveringar för gjorde val finns. En tydlig värdering 
av planens påverkan finns ej. 

Uppföljning  Ej redovisade. Planen är dock fortfarande i 
samrådsskede. 

Redovisning av osäkerheter Ingen osäkerhet redovisad. 

Inbördes förhållanden inom 
hållbar utveckling 

Aspekter inom hälsa och säkerhet finns redovisade. 
Även barnperspektiv finns redovisat. 

 

Detaljplan för kvarteret SJÖSÄTTNINGEN i Hamnen i Malmö [granskning] 

Ett obebyggt område som främst använts till parkering ska ge plats för ett bladat 
stadskvarter med bostäder, förskola, kontor och centrumverksamhet. Planförslaget ämnar 
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bidra till att förstärka stadslivet i Västra Hamnen och innehåller bland annat ett 
underjordisk garage.  

Miljön beaktad i tidigt skede Framgår ej. Miljönämnden meddelade brister i 
hänsynstagandet i anslutning till samrådet. 

Alternativredovisning Alternativ redovisas ej. Nollalternativ redovisas ej. 

Medborgardeltagande Samråd hölls enligt bestämmelser, inga åsikter från 
enskilda privatpersoner redovisas (huruvida det 
förekom kan ej besvaras). Mindre kompletteringar i 
förslaget och utvecklad redovisning om 
hänsynstagande skede efter samråd. 

Konsekvensåtgärder Åtgärder diskuteras kring transport, men syftar till 
senare skede än planeringen. I övrigt redovisas inte 
åtgärder. 

Granskningsmöjlighet Planbeskrivningen har en brist på motiveringar som 
inte innehåller värdeord. Värderingar saknas. 

Uppföljning  En otydligt hänvisning till uppföljning av den sociala 
konsekvensanalysen kan urskiljas, vad detta skulle 
innebära framgår ej. 

Redovisning av osäkerheter Redovisas ej.   

Inbördes förhållanden inom 
hållbar utveckling 

Aspekter kring människors hälsa redovisas. I övrigt är 
de sociala aspekterna i fokus. Inbördes förhållanden 
redovisas knappthändigt som bäst. 

 
 

DOKUMENTSTUDIE -  
DETALJPLANER MED MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 

Detaljplan för del av Norra Djurgårdsstaden Gasverket Västra m.m. (del av Hjorthagen 1:3 
m.fl) i stadsdelen Hjorthagen [laga kraft] 

I enlighet med stadens framtidsbild öppnas denna del av Gasverket upp för allmänheten och 
fylls med verksamheter i både befintliga och nya byggnader. Planförslaget innefattar bland 
annat en skola, förskola, idrottshall, scen, museum, kontor och centrumverksamhet. 
Miljökonsekvensbeskrivningen som fanns för detaljplanen var trots laga kraft vunnen 
detaljplan fortfarande markerad som granskningshandling. 
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Miljön beaktad i tidigt skede Miljön tas hänsyn ifrån start genom 
miljökonsekvensbeskrivningen för programmet som 
styr utvecklingen av planområdet. 

Alternativredovisning Alternativ framförs ha existerat i ett tidigare skede, 
men redovisas inte inom 
miljökonsekvensbeskrivningen. Nollalternativ finns 
redovisat. 

Medborgardeltagande Samråd för miljöbedömningen skedde samordnat med 
samråd för detaljplanen. Motiveringar görs för ifall 
och hur synpunkter har beaktats. 

Konsekvensåtgärder Redovisade. 

Granskningsmöjlighet Via alla dokument tillåts en verkningsfull granskning 
genom framförda motiveringar och värderingar. I 
miljökonsekvensbeskrivningen i sig finns det dock 
brister både angående motiveringar och värderingar 
av påverkan. En tydlig värdering av planförslagets 
påverkan på miljömålen finns. 

Uppföljning  Redovisad. 

Redovisning av osäkerheter Utöver vissa noteringar kring att hänsyn bör tas vid 
senare skede redovisas inga osäkerheter. 

Integrerad Samråden för detaljplan och miljöbedömningen 
samordnades och tre stycken från plankontoret 
medverkade vid upprättande av 
miljökonsekvensbeskrivningen. 

Inbördes förhållanden inom 
hållbar utveckling 

Buller och föroreningar analyseras och redovisas. 
Även barnperspektiv finns redovisat. 

 

Detaljplan för JÄRNVÄGSTUNNELN VÄSTLÄNKEN; TUNNELMYNINGAR, SCHAKT 
M M [antagande, överklagad] 

Västlänken är en planerad järnvägssträckning som ska förbinda befintliga järnvägsspår 
mellan Olskroken och Almedal. Fem detaljplaner planeras; två för sträckningen och en för 
varje station (tre totalt). Den studerade miljökonsekvensbeskrivningen gäller för 
sträckningen (alltså för de två tillhörande detaljplanerna) och vid behov de delar av 
miljökonsekvensbeskrivningen som syftar till hela Västlänken. 
Miljökonsekvensbeskrivningen för järnvägsplanen undersöks ej. 
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Miljön beaktad i tidigt skede Miljön tas hänsyn ifrån start, till viss del genom 
miljökonsekvensbeskrivningen för järnvägsplanen. 

Alternativredovisning Alternativ inom den aktuella järnvägskorridoren 
redovisas, järnvägskorridorens lokalisering sattes av 
Trafikverket vid deras undersökningar. Nollalternativ 
redovisas. 

Medborgardeltagande Samråd för miljöbedömningen skedde samordnat med 
samråd för detaljplanen, det upprättades även en 
kompletterad miljökonsekvensbeskrivning till ett 
kompletterande samråd. Tydliga motiveringar och 
redovisningar av hänsynstagande till inkomna 
synpunkter. 

Konsekvensåtgärder Redovisade. 

Granskningsmöjlighet Motiveringar för val och värderingar av påverkan 
redovisas.  

Uppföljning  Redovisad. 

Redovisning av osäkerheter Osäkerhet kring lokalisering av fornlämningar samt 
osäkerhet kring vilken utsträckning ett specifikt 
trädbestånd kommer att kunna bevaras redovisas. 

Integrerad Samråden för detaljplan och miljöbedömning 
samordnades. Samverkan mellan aktörer har ej 
kunnat utläsas. 

Inbördes förhållanden inom 
hållbar utveckling 

Perspektiv kring människors hälsa redovisas, i övrigt 
hänvisas till andra dokument och undersökningar för 
sociala och ekonomiska aspekter. 

 

Detaljplan för Vasastaden för kvarteret Agraffen m.fl. (Prisokvarteret) [laga kraft] 

Ett före detta industrikvarter med dagligvaruhandel ska omvandlas till ett bostadskvarter. 
Detaljplanen ger utöver bostäder även möjlighet för handel och kontor i de nedre 
våningarna, samt en bussgata. En miljökonsekvensbeskrivning uppfördes för denna 
detaljplan och en intilliggande detaljplan.  

Miljön beaktad i tidigt skede Miljökonsekvensbeskrivningen tar upp en samlad 
bedömning att föreslagna åtgärder måste efterlevas 
för att en betydande miljöpåverkan ej ska uppstå. 
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Miljökonsekvensbeskrivningen antogs efter samråd, 
innan utställning, men det står uttryckligen att en stor 
del av arbetet med underliggande analyser utfördes 
under arbetet med att ta fram samrådshandlingar. 

Alternativredovisning Enbart föreslaget alternativ redovisas i förhållande till 
nollalternativet. Kring dessa sker dock en tydlig 
redovisning. En motivering till varför alternativa 
lokaliseringar i Linköping ej anses rimliga för planens 
syfte redovisas. 

Medborgardeltagande Huruvida samråd inkluderat 
miljökonsekvensbeskrivningen eller om det funnits 
ett separat samråd för denna kunde ej utläsas. En 
redovisning om beaktade av synpunkter finns i 
planhandlingarna. 

Konsekvensåtgärder Åtgärder finns tydligt redovisade för varje aspekt som 
behandlats i miljökonsekvensbeskrivningen. 

Granskningsmöjlighet Motiveringar för val och värderingar av påverkan 
redovisas tydligt och genomgående. 

Uppföljning  Hänvisning till generell bevakning och uppföljning av 
miljöaspekter, med utpekade specifika aspekter som 
är viktiga att följa upp i området. 

Redovisning av osäkerheter Osäkerheter redovisas ej. 

Integrerad Miljökonsekvensbeskrivningen upprättades inom 
kommunens Teknik- och samhällsbyggnadskontor 
och genomfördes parallellt med planprocessen. 

Inbördes förhållanden inom 
hållbar utveckling 

Aspekter som berör människors hälsa, säkerhet och 
livskvalitet har en stor del i 
miljökonsekvensbeskrivningen. Vidare sociala 
aspekter och ekonomiska aspekter behandlas utanför 
miljökonsekvensbeskrivningen. 
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6. ANALYS 

I detta kapitel kommer resultaten av empiriundersökningen att analyseras och sammanfattas 
utifrån jämförelse med varandra. Resultat grundande i fakta kommer ej att analyseras utan 
ligga till grund för senare diskussion. Ett försök att besvara frågorna A-B i frågeställningen 
görs här, medan frågorna C-D behandlas i diskussionen.  

 

SUBJEKTIVA ÅSIKTER 

De förekommer spridda åsikter hos planerare kring hur man bör ta sig an miljöbedömningar 
och vilken ambitionsnivå som bör eftersträvas. Vissa verkar arbeta direkt efter lagkrav och 
checka av alla nödvändiga delar, vilket de i sin tur anser säkrar en bra kvalitet hos 
miljökonsekvensbeskrivningen. Men samtidigt lyfts det fram att en ambitiös 
miljöbedömning i bästa fall kan minska osäkerheter kring en detaljplans påverkan på 
miljön, vilket tyder på att detta inte alltid är fallet för miljöbedömningar. Det är dock 
enhetligt att miljöbedömningar är väldigt omständigt att tillämpa, men även att det finns 
goda kvaliteter hos miljöbedömningar för planer. Alla (inklusive respondenterna vid 
myndigheter) verkar var överens om att det finns stora problem med miljöbedömningar, 
men att det är hur miljöbedömningarna tillämpas som är det största problemet. Planerarna 
verkar dock vilja ha miljökonsekvensbeskrivningen utan att behöva gå igenom processen, 
medan respondenten vid Naturvårdsverket menar att det är processen som är den viktiga 
delen i miljöbedömningen.  
    Det finns överensstämmande åsikter hos planerarna om att en demokratisk process i 
planeringen är viktigt och att miljöbedömningar inte bara passar in i detta, utan även bidrar 
till en mer demokratisk process. Huruvida det är något som saknas i den ordinarie 
planprocessen demokratiska process uppdagas inte. Det förkommer individuellt framlyfta 
åsikter om att medborgarna ofta missuppfattar syftet med miljöbedömningar, att de har 
kunskap att bidra med samt att de enbart vill se att en miljöbedömningar har gjorts, hur den 
gjorts är irrelevant. Respondenten vid Naturvårdsverket stärker att miljöbedömningens roll 
i en demokratisk process och respondenten vid länsstyrelsen menar att ifall 
miljöbedömningar tillämpas som de gör idag är transparensen mot medborgarna i stort sett 
den enda fördelen med miljöbedömningar.  
    Respondenterna vid kommuner är överens om att det tas relevant hänsyn till miljön 
oavsett om en miljöbedömning tillämpas eller inte, vilket upplevs ha minskat känslan för 
miljöbedömningars legitimitet. De finns dock mycket som talar för att planerarna anser att 
en miljökonsekvensbeskrivning är bra för planen, men nyttan verkar inte anses vara värd 
besväret. Respondenten vid Naturvårdsverket påpekar att kommuner ej verkar inse nyttan 
med miljöbedömningar för detaljplaner. Respondenterna vid myndigheterna lyfter fram att 
det är viktigt med en rimlig avgränsning vid miljöbedömningar, där respondenten vid 
Naturvårdsverket specificerar att det är viktigt för att inte skapa illvilja mot 
miljöbedömningar, bland annat genom omfattande onödiga undersökningar.  
    Även om det är möjligt att reducera miljöpåverkan av ett planförslag så upplevs det av 
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planerarna ofta som svårt att minimera den, då kommunen ofta har ett förbestämt mål för 
ett specifikt område. Detta bekräftas av respondenten vid Naturvårdsverket.  
    Att motverka bostadsbrist ligger främst för planeringens motiv, vilket kan kopplas till 
sociala och ekonomiska aspekter (även till viss del miljö). Därefter tar dock miljöfrågor en 
relativt hög prioritering, framförallt när miljöbedömningar tillämpas, men även på grund av 
miljökvalitetsnormer och miljömål. De aspekter som regleras via lag eller mätbara värden 
får högst prioritering, medan andra aspekter (framförallt sociala) hamnar i skymundan.  
    Konsulter inblandas i miljöbedömningar regelbundet på grund av brister i kunskap och 
tid, även på grund av en form av praxis. Samtidigt så lyfts det fram fler problem än 
nyttigheter med detta, bland annat angående konsulters brist på kunskap om kommunen 
mål och helhetssyn. Respondenten vid länsstyrelsen lyfter fram att i värsta fall kan 
användandet av konsulter bidra till att miljöbedömningen inte ligger till grund för 
utformningen av detaljplanen på grund av separering av processerna.  

 

DOKUMENTSTUDIER 

Miljön beaktad i tidigt skede 

Att miljöhänsyn visas i tidigt skede grundar sig i många av fallen i existerande kunskap. 
Detta tar i dessa exempel form i tidigare planer samt redan existerande program och  
miljökonsekvensbeskrivningar. Det finns även exempel på detaljplaner både med och 
utan miljöbedömningar som redovisar tydligt hänsynstagande i tidigt skede. Detaljplanen 
utan miljöbedömning pekades dock ut av länsstyrelsen som i behov av miljöbedömning 
och har ett underliggande utvecklingsprogram, vilket kan ha bidragit till ett mer ingående 
miljöhänsynstagande än vad som normalt sett  tillämpas för detaljplaner i kommunen, det 
skulle även kunna vara så att just denna detaljplans innehåll upplevdes kräva ett större 
hänsynstagande än många andra detaljplaner. 

Alternativredovisning  

I de miljökonsekvensbeskrivningar som undersökts har det lyfts fram i två av tre att 
alternativ behandlats i ett tidigare skede. I undersöka miljökonsekvensbeskrivningar 
behandlas dock enbart föreslaget alternativ och nollalternativet. En av tre detaljplaner 
utan miljöbedömning har en redovisning av nollalternativ och en motivering till varför 
alternativ ej behandlas, detta var dock den detaljplan som av länsstyrelsen pekats ut som i 
behov av miljöbedömning. I de andra två detaljplanerna redovisas varken alternativ eller 
nollalternativ. 

Medborgardeltagande 

Planprocessen och miljöbedömningen verkar ha samordnats i alla tre undersöka fall. I alla 
fall i den utsträckning att de har haft gemensamt samråd. Då det ej går att utläsas ifall alla 
inkomma synpunkter faktiskt redovisas är det svårt att avgöra ifall det alltid redovisas hur 
synpunkter behandlats. Förutom de planer där en samrådsredogörelse ej kunnat 
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undersökas har det dock funnits någon form av redovisning av hur synpunkter 
behandlats. 

Konsekvensåtgärder 

Åtgärder är tydligare redovisade i miljöbedömningarna än i planbeskrivningarna för 
detaljplaner utan miljöbedömningar. Detta går dock sannolikt i hand med att dessa 
detaljplaner även har en mer sparsam redovisning av konsekvenser. 

Granskningsmöjlighet 

Miljöbedömningarna håller som regel en större möjlighet för granskning än de 
ensamstående planbeskrivningarna. Även om det förekommer exempel på både positiva 
och negativa aspekter inom ramen för båda. 

Uppföljning 

Uppföljning nämns som regel enbart i miljöbedömningarna, men även där är det ofta via 
referenser till kommunens mer allmänna övervakning. 

Redovisning av osäkerheter 

En redovisning av osäkerheter är i väldigt stor grad frånvarande, den redovisning av 
osäkerheter som förkommer återfinns i miljöbedömningarna. 

Integrerad 

Planprocessen och miljöbedömningen samordnas åtminstone till sådan grad att det hålls 
ett gemensamt samråd. I två av tre fall har det bekräftats att i alla fall några av de aktörer 
som arbetade med planen även arbetade med miljöbedömningen. 

Inbördes förhållanden inom hållbar utveckling 

Det är vanligt förkommande att aspekter kring människors hälsa redovisas i både 
detaljplaner med och utan tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. Även aspekter kring 
människors säkerhet uppdagas vid behov. I övrigt så finns det en frånvaro av aspekter 
inom miljö, som det definieras för arbetet, som ligger utanför den ekologiska aspekten av 
hållbar utveckling. 

 

FRÅGESTÄLLNINGAR 

Vad anser kommuner och myndigheter om kravet på miljöbedömningar för vissa 
detaljplaner samt miljöbedömningar som verktyg för hänsynstagande till miljön inom 
ramen för detaljplanering? 
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Det verkar finnas en gemensam uppfattning om att miljöbedömningar i grunden är ett bra 
verktyg för hänsynstagande till miljön även vid detaljplanering. Däremot så anses det att 
miljöbedömningar inte tillämpas som de bör, även om det inte är entydigt hur de bör 
tillämpas. En utveckling och förtydligande av verktyget efterlyses. Nyttan med 
miljöbedömningar upplevs idag som ej vara värd besväret.  
    Kravet på miljöbedömningar för vissa planer uppfattas olika. Vissa anser att det är 
positivt och rimligt att tillämpa miljöbedömningar för de planer där behovsbedömningen 
visar på ett behov av det, medan andra anser att hänsyn till miljön sker på ett lika adekvat 
sätt genom den ordinarie planprocessen som genom miljöbedömningar.  

Hur förhåller sig integrering av miljöaspekter till integrering av övriga aspekter inom en 
hållbar utveckling vid detaljplanering? 

Förutom vissa aspekter av människors hälsa och säkerhet som har uppnått någon form av 
integration eller standardisering i detaljplanering så är sociala och ekonomiska aspekter 
samt där dessa överlappar med egologiska aspekter till stor del uteslutna ur detaljplanering. 
En del sociala aspekter behandlas ibland inom ramarna av andra undersökningar och 
analyser, men även när detta sker så samspelar de sällan med miljöbedömningarna. Ett 
uppsving av hänsyn till sociala aspekter verkar dock vara på väg. Ifall och hur dessa 
kommer att samspela med miljöbedömningar är oklart. 
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7. DISKUSSION 

Detta kapitel inleds med att ta upp vad studien har visat på och diskutera det i förhållande 
till existerande kunskap och forskning. Sedan följer en diskussion kring hur integreringen 
av miljöaspekter i detaljplanering ser ut idag, hur det kan och bör se ut. Därefter följer en 
utveckling av de teoretiska figurerna som presenterades tidigare i uppsatsen. Utifrån detta 
försöker jag svara på de frågor som ställdes upp i början av uppsatsen.  

 

Det finns ett regelbundet användande av konsulter vid arbetet med miljöbedömningar av 
planer. Något som bidrar med många potentiella problem och i stort sett den enda nyttan 
som kan urskiljas är att det tillåter kommuner att arbeta fortare och billigare. När det antyds 
att kommunerna tillåts arbeta fortare bör det dock anmärkas att detta har en koppling till att 
de kan fortsätta med planarbetet, medan konsulten arbetar fram 
miljökonsekvensbeskrivningen. Något som potentiellt kan bidra till att miljöbedömningen 
inte beaktas under tiden som planförslaget arbetas fram. 

Om konsulter medverkar vid miljöbedömningen är det vikigt att konsulterna 
också deltar i arbetsgrupper i det ordinarie planeringsarbetet och att se till att 
deras arbete integreras med myndighetens eller kommunens arbete med 
planen eller programmet samt det övriga arbetet inom ramen för 
miljöbedömningen.     
               (Naturvårdsverket 2009 s. 24) 

Att använda konsulter för att upprätta miljöbedömningar kan alltså bidra till att 
planprocessen separeras från processen med miljöbedömningen. Något som går emot 
rekommendationer om att planprocessen och miljöbedömningsprocessen bör integreras och 
samspela med varandra (Boverket 2000; Hedlund & Kjellander 2007; Naturvårdsverket 
2009). Självfallet kan en kompetent konsult upprätta en miljökonsekvensbeskrivning av 
god kvalitet, men det bör beaktas hur konsulten och miljöbedömningen spelar an med 
kommunens övriga arbete med planen. Att anställa en konsult och anta att vederbörande 
ensam styr upp en miljöbedömning som uppfyller syftet om att bidra till att nå en god 
livsmiljö och en hållbar utveckling lägger grunden för en miljöbedömning som inte gör 
annat än att sammanställa en miljökonsekvensbeskrivning som redovisar nödvändiga 
aspekter enligt lag; en checklista för att undvika komplikationer.  

Vissa kommuner brister ibland i det ansvar som getts dem genom 
planmonopolet - att det är kommunen som ansvarar för fysisk planering. De 
överlåter ansvaret på konsulterna.  
          (Naturvårdsverket 2015b s. 49) 

Vid användning av miljöbedömningar för att integrera miljöaspekter i detaljplanering, 
snarare än att miljöbedömningar är en integrerad del i av detaljplanering, erhålles två 
separata processer i planeringen, som kräver ett utformat samspel för att binda samman 
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kunskap från de båda processerna. Att hålla de båda processerna separata kan motverka 
arbetet med integrering av miljöaspekter i detaljplaneringen, vilket skulle kunna resultera i 
att det inte tas någon extra hänsyn till miljön även om miljöbedömningar tillämpas. Vilket i 
sin tur motverkar de övergripande målen om hållbar utveckling och goda livsmiljöer. Det är 
samtidigt viktigt vid en integrering av processerna att miljöbedömningar behåller en legitim 
status och inte försvinner i planprocessen. 
    Det har även framgått att kommuner upplever att de inte har den expertis som krävs för 
att upprätta miljöbedömningar för planer då de gör detta väldigt sporadiskt och därför inte 
har en beredskap för det inom de kommunalanställa. Samtidigt har det lyfts fram att 
konsulter som arbetar med miljöbedömningar grundar miljöbedömningen i kommunens 
arbete och därmed arbetar framförallt med att sammanställa MKB-dokumentet, 
miljökonsekvensbeskrivningen. Något som har uttrycks vara av mindre fokus inom ramen 
för miljöbedömningar. De handböcker och allmänna råd som tagits fram av myndigheter 
angående miljöbedömningar för planer är dock omfattande, ofullständiga och inte ens 
samlade, vilket gör det svårt för oinvigda arbetsgrupper att ta sig an miljöbedömningar på 
ett rekommenderat sätt. Framförallt om arbetsgruppen saknar miljökompetens, vilket är 
vanligt bland annat för de som arbetar med behovsbedömningar (Naturvårdsverket 2015a). 
Ett behov av en balans mellan miljö- och planeringskompetens vid miljöbedömning av 
detaljplaner har uppdagats, något som även blir viktigt vid ordinarie planprocesser och 
behovsbedömningar.  

En ledstjärna för att arbeta med miljömål i planeringen är att sträva efter ett 
nära samarbete mellan miljöexperter och planerare i planeringsprocessen. 

                  (Boverket & Naturvårdsverket 2000 s. 3) 

Detta har utpekats som viktigt för att alla de aspekter som bidrar till en bättre levnadsmiljö 
och ett hållbart samhälle beaktas vid detaljplanering så att syftet med miljöbedömningar 
och det övergripande syftet om en hållbar utveckling och god livsmiljö inte försummas. Det 
kan alltså ses som att det kommunen saknar i kompetens är i form av erfarenhet, med en 
bredare tillämpning av miljöbedömningar och gedignare arbete med integrering av 
miljöaspekter i ordinarie planprocessen så erhålles denna erfarenhet snabbt, vilket skulle 
eliminera kommuners behov av att använda sig av konsulter vid arbete med 
miljöbedömningar. Detta skulle ge kommuner en ny beredskap kring miljöbedömningar 
vilket kan minska känslan av omständighet kring miljöbedömningar och vidare lyfta 
miljöbedömningar till att kunna leva upp till sitt syfte. Det är dock viktigt att 
miljöbedömningar hanteras rätt från början, så att de kan frångå den omfattande och 
gagnlösa syn de betraktas med idag; här blir bland annat arbetet med avgränsning väldigt 
viktigt. 
    När det kommer till integrering av miljöaspekter i detaljplanering för planer som inte 
tillämpar en miljöbedömning så är styrning, allmänna råd och forskning väldigt begränsade. 
Detta innebär att vid majoriteten av all detaljplanering så är det upp till varje kommun att 
på egen hand ta fram en metod eller ett verktyg för arbetet med miljöhänsyn. De kan välja 
att inkorporera aspekter kring hur miljöaspekter råds hanteras i miljöbedömningar, men i 
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övrigt så sköter de denna integrering själva.  
    Att kommuner själva kan, mer eller mindre, bestämma när de ska tillämpa en 
miljöbedömning eller inte (då de själva avgör vad som är en betydande miljöpåverkan) kan 
därmed skapa en känsla av att kommuner väljer när de behöver ta hänsyn till miljön 
respektive när de inte behöver ta hänsyn till miljön. Att syftet med miljöbedömningar enligt 
lag är att integrera miljöaspekter i planen så att hållbar utveckling främjas kan också bidra 
till tolkningen att denna integrering inte sker i annat fall. Detta kan bidra till en uppfattning 
att en effektiv integrering av miljöaspekter inte är möjlig inom ramen för den ordinarie 
planprocessen. Något som inte alltid stämmer överens med vad planerare vid kommuner 
anser är möjligt inom ramen för detaljplaneprocessen. Detta skulle kunna bero på att 
kommuner valt att tillämpa mycket av den forskning och allmänna råd kring 
miljöbedömningar i den ordinarie planprocessen, då det finns en brist på hur 
hänsynstagande till miljön ska ske utanför miljöbedömningar. En anledning till att detta 
inte har behandlats ingående skulle kunna vara att en "god" miljöbedömning kan hanteras 
mer generellt, medan god miljöhänsyn på lägre nivå är väldigt plats- och situationsspecifik, 
vilket gör det svårt att sammanställa en god praxis.  
    Det finns även mycket som talar för att miljöbedömningar inte lämpar sig för 
detaljplanering, om de tillämpas i den form de görs idag. En förbättring och ett 
förtydligande kring användningen av miljöbedömningar efterlyses. Likaså en attityd 
förändring kring miljöbedömningar för detaljplaner. Idag så upplevs miljöbedömningar för 
detaljplaner vara väldigt omständigt och utan större nytta; de medför en stor kostnad, som 
riskerar att motsäga kommunens utvecklingsplaner, vilket också resulterat i vinklade 
miljöbedömningar som inte uppfyller syftet om en kvalitetssäkring. Samtidigt har det även 
lyfts fram att miljöbedömningar behöver kompletteras med annat hänsynstagande. Detta 
kompletteringsbehov har uppstått framförallt på grund av att sociala aspekter har hamnat i 
skymundan i planeringen, något som har börjat adresseras mer och mer under senare år. 
Nya analyser blir vanligare och hållbarhetsbedömningar har introducerats både som 
begrepp och i praktiken, dock på översiktlig nivå. Huruvida hållbarhetsbedömningar är 
något som skulle kunna tillämpas även på detaljnivå är fortfarande oklart.  
    Det finns alltså en uppfattning om att miljöbedömningar inte räcker till samtidigt som de 
inte bidrar med något. En omformulering, alternativt förtydligande, kring hur en integrering 
av miljöaspekter i detaljplanering ska hanteras, vare sig detta görs via miljöbedömningar 
eller inte, erfordras. Miljöbedömningar för planer föreslås få en mer legitim roll i 
planeringen, men anses fortfarande inte vara i behov av en rättslig kvalitetssäkring, 
exempelvis i form av att de ska godkännas av  separat myndighet eller att de är möjliga att 
överklaga. Det finns dock även positiva aspekter i detta. Hållbar utveckling eftersträvs 
uppifrån och ner; från globalt till nationellt och regionalt och sedan lokalt perspektiv. En 
miljöbedömning skulle kunna visa att en detaljplan är "ohållbar" på lokal nivå, men det är 
inte nödvändigtvis så att den motverkar hållbarhet på en högre nivå. Det är dock inte 
möjligt att detta tillåts för ett större antal detaljplaner då en sådan hantering inte skulle bidra 
till hållbarhet, det krävs tydlig och god motivering för att tillåta att detaljplaner, om än 
enbart på lokal nivå, motarbetar någon av aspekterna av hållbar utveckling.  
    Alternativ lyfts fram som en stor del av miljöbedömningar och en av anledningarna till 
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att det är ett så pass effektivt verktyg. Ifall detta är sant så vore det intressant att se hur en 
praxis för alternativredovisning i planbeskrivningar skulle kunna bidra med bland annat 
miljöhänsyn i den ordinarie planprocessen. Det skulle nog argumenteras av vissa att detta 
skulle kunna utesluta kravet på miljöbedömningar för detaljplaner helt. Huruvida alternativ 
används regelbundet i planprocessen varierar nog runt om i Sverige, men i många fall vore 
den nog snarare ett krav på redovisning än en förändring i processen. Det är troligtvis 
vanligt med ett kontinuerligt föränderligt alternativ, för vilket en redovisning av motivering 
av gjorda val och uteslutna förslag kan bistå en hantering av alternativ. Syftet med en plan 
bör ej vara så snävt formulerat att det endast finns ett rimligt alternativ eller att möjligheten 
att utveckla olika alternativ begränsas (Hilding-Rydevik & Emmelin 2013 s. 30) 
    Då hållbar utveckling enbart kan definieras i förhållande till annan utveckling så krävs en 
tydlig redovisning i miljökonsekvensbeskrivningen angående alternativ och val som legat 
till grund för lokalisering, utformning och användning, så att ett beslut kan tas angående hur 
föreslagen utveckling förhåller sig till annan utveckling. Ifall enbart ett 
utvecklingsalternativ lyfts fram kan det upplevas som väldigt positivt (även negativt) 
medan ifall den hade ställts mot ett annat alternativ så hade det kunnat upplevas 
annorlunda.  
    När det kommer till hänsyn vid planering för att främja en hållbar utveckling så är miljö 
en av de tre aspekter som ska beaktas. Vissa argumenterar att det är den överordnade, men 
oavsett vilken utgångspunkt som ligger i grunden så ska hänsyn tas även till sociala och 
ekonomiska aspekter. Det finns ett direkt mål om miljöhänsyn, men ett underliggande om 
hållbar utveckling, om miljöbedömningar hämmar socialt och ekonomiskt hänsynstagande 
uppfyller de inte sitt bakomliggande syfte. Miljöbedömningar är i behov av kompletterande 
undersökningar, analyser och bedömningar; dessa har inte behandlats ingående i denna 
uppsats, men jag redogör nedan för några av mina observationer. 
    Ekonomiska aspekter i detaljplanering är ofta svåra att hantera, det handlar framförallt 
om att värdera marken och se hur en förändrad markanvändning påverkar välfärden i 
kommunen, något som alltid bör beaktas och troligtvis görs detta på en kommunal nivå. Det 
finns dock en risk att denna hänsyn till ekonomiska aspekter är i många fall kortsiktig 
(Nilsson & Iversen 2015). Att redovisa en sammanfattning av hela kommunens ekonomiska 
tillstånd vid varje detaljplan kan dock upplevas som extremt. Istället bör fokus kanske vara 
på att försöka förutsäga planens påverkan på kommunens ekonomiska tillstånd under en 
markant framtid; ifall planen kommer att förbättra, försämra eller hålla sig neutral till 
kommunens ekonomiska tillstånd över tid. 
    Sociala aspekter är också något som bör beaktas i större utsträckning inom den fysiska 
planeringen, vilket de också har börjat göras. En förändring vars existens delas av bland 
andra Nilsson & Iversen (2015). Många överlappande aspekter mellan ekologiska och 
sociala aspekter har blivit standardiserade inte bara i miljöbedömningar utan även i den 
ordinarie planprocessen. Exempelvis buller, säkerhet, luft- och vattenkvaliteter och 
dagvattenhantering. När det kommer till mer renodlade sociala aspekter som fortfarande 
kan inneslutas i begreppet miljö (i meningen omgivning och levnadsmiljö snarare än natur) 
så är dessa båda mer relevanta och rimliga att behandla i detaljplanering än ekonomiska 
aspekter. Hur detta ska göras och hur det bör samspela med miljöbedömningar 
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(miljöhänsyn) är dock inte tydligt eller fastställt. Det kan finnas flera anledningar till att 
sociala aspekter inte behandlas i samma utsträckning som ekologiska och vissa 
överlappande aspekter däremellan. Det saknas i större utsträckning lagkrav och normativa 
bestämmelser, det har först nyligen börjat hanteras i större utsträckning inom 
detaljplanering och en brist på kunskap och kompetens dröjer troligtvis.  
    Det sker ett fortsatt arbete med att utveckla och definiera hållbar utveckling, ett arbete 
som aldrig får avstanna. Den dag som det  upplevs att ett svar om vad en hållbar utveckling 
innebär har funnits är den dag som vi slutar att arbete mot en hållbar utveckling. En hållbar 
stadsutveckling kommer troligen aldrig att finnas, men är alltid något som bör eftersträvas. 
En hållbar stadsutveckling är inte statisk, utan innebär till stor del en möjlighet till 
återhämtning (Naturvårdsverket 2015b). Att en definition av hållbar utveckling troligtvis 
aldrig är möjlig, förespråkar att begreppet används som ett övergripande visionärt mål som 
måste definieras plats- och situationsspecifikt.  
    Även om det i stort sett alltid tillämpas miljöbedömningar för översiktsplaner så är 
tillämpningen av miljöbedömningar i den fysiska planeringen sporadisk. 
Översiktsplaneringen sker med stora mellanrum och miljöbedömningar tillämpas sällan för 
detaljplaner. Att sporadiskt tillämpa miljöbedömningar gynnar inte syftet att 
miljöbedömningar ska sträva mot integration av miljöaspekter i planeringen. Ifall det ska 
kunna uppnås en integration av miljöaspekter i planeringen, alltså där hänsyn till miljön ses 
som en självklar del av planeringen så krävs det en beständig tillämpning av 
miljöbedömningar eller annan form av strukturerat hänsynstagande.  
    En utveckling av miljöhänsyn i den fysiska planeringen krävs för att säkra 
miljökvaliteter, men även för att främja helheten; en hållbar utveckling. Ifall detta rimligen 
sker på en översiktlig nivå eller detaljnivå är inte lika tydligt. Troligtvis kommer det att 
behöva ske förändringar inom båda delarna, och ett tydligt samspel däremellan kommer att 
bli centralt. Boverket & Naturvårdsverket (2000) pekar ut att sambanden mellan 
plannivåerna behöver studeras och stärkas för att effektivisera den fysiska planeringen som 
miljöinstrument. Det finns ett behov av en tydlig strategisk översiktsplanering för att en 
effektiv detaljplanering som arbetar mot en hållbar utveckling ska kunna ske.  
    En mer kontinuerligt bearbetad översiktsplan vore ett intressant fenomen att diskutera. 
En översiktsplan som tillåter sig bearbetas för att erhålla den grundläggande kunskap som 
krävs för att gå vidare med en utveckling på detaljnivå, utan att denna kunskap behöver 
försöka tillämpas inom ramen för fysisk planering på detaljnivå. Att sätta upp tydliga ramar 
för den fysiska planeringen och dela in vad som sköts på översiktlig respektive detaljnivå, 
för att sedan låta den översiktliga planeringen styra och komplettera detaljplanering genom 
en tydligare och närmare samordning än idag. Ifall en översiktplan har en längre 
giltighetstid och inte kompletteras kontinuerligt är det sannolikt att det kommer att uppstå 
kunskapsluckor om miljöpåverkan på strategisk nivå för en del av den efterföljande 
detaljplaneringen.  
    Det kan även vara intressant att diskutera att införa en utomstående granskning och 
eventuellt godkännande av miljöbedömningar för detaljplaner, i syfte att sträva mot en 
integration. När en integration av miljöaspekter i detaljplaneringen har skett så kan det 
sedan vara dags att diskutera ifall det fortfarande är nödvändigt med en utomstående 
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granskning, det kanske så småningom inte är något som behöver tillämpas varje gång en 
miljökonsekvensbeskrivning upprättas.  
    Det verkar dock inte finnas en vilja att använda miljöbedömningar eller de resultat 
användningen visar på, vilket minskar både potentialen hos miljöbedömningarnas kvalitet 
samt deras möjlighet att bidra till en integration.   
    Med grund i den teoretiska referensramen om två motstående paradigm (plan och miljö) 
har en utveckling av Emmelin & Lermans (2006) figurer tagits fram som ämnar illustrera 
en potentiell tillämpning och samspelning mellan paradigmen under en planprocess, med 
syfte att sträva mot en hållbar utveckling.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Processen startar i den centrala och kalkylerande kvadranten. Här ligger en grund i form av 
övergripande miljömål och styrning enligt lagar och rådgivning från myndigheter. 
Processen går sedan parallellt vidare till den kalkylerande och lokala kvadranten, respektive 
centrala och kommunikativa kvadranten. Här sker undersökningar, hänsynstagande, 
avvägningar samt sammanvägningar mellan de båda kvadranterna. Det underliggande 
arbetet som krävs för att planen ska kunna hålla den kvalitet som eftersträvas ifall en 
hållbar utveckling ska eftersträvas. Därefter tillämpas den inhämtade kunskapen i den 
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Figur 5. Utveckling av Emmelin & Lermans (2006) figurer ifrån den teoretiska referens-
ramen. En illustration över hur paradigmen kan samspela i planeringsprocessen i strävan 
mot en hållbar utveckling. Figuren är illustrativ och i behov av att utvecklas.
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slutliga kvadranten; kommunikativ och lokal. Det är i denna slutgiltiga kvadrant som 
planen tar form.  
    De fyra kvadranterna är dock inte självstående utan behöver samspela. Det kan 
exempelvis vara nödvändigt att överlappa arbetet med planen och miljöbedömningen eller 
att göra avvägningar mellan mål i miljöarbetet och planeringen. Paradigmen är inte så 
statiska och motstående som de presenteras i figuren, även paradigmen är mer flytande och 
överlappar varandra, vilket ej illustreras i figuren. 
    Den fysiska planeringen har styrande mål, både nationella, regionala och lokala. Att inte 
tillämpa miljöbedömningar innebär att det inte riskeras att undersökningar visar på negativa 
aspekter för miljön hos de planförslag som föredras. Det finns dock mycket som talar för att 
även när miljöbedömningar tillämpas så är det andra mål än miljöhänsyn som till större del 
styr utvecklingen. Den fysiska planeringen påverkas ifall den tillåter sig påverkas, vilket 
den alltid bör ifall den ska sträva mot en hållbar utveckling. 
    Det har funnits vissa data som har pekat på att miljöbedömningar står i vägen för annan 
hänsyn. Detta har långt ifrån bekräftas och att detta ens har lyfts fram kan bero på att 
kommunen ofta har en maximal budget för en plan, vilket inte tillåter att alla 
undersökningar och analyser som egentligen bör utföras kan genomföras. Det har inte heller 
framgått att det tas mer hänsyn till sociala och ekonomiska aspekter i planer där 
miljöbedömningar ej tillämpas.  
    Slutligen vill jag lyfta fram att denna uppsats har haft en teoretisk referensram som inte 
behandlar alla aspekter inom den fysiska planeringen, ännu mindre samhällsplaneringen 
och hållbara utveckling. Bland annat behandlas inte maktbegreppet eller institutioner inom 
planeringen; några av de aspekter utanför uppsatsen avgränsning som även dessa behöver 
beaktas. 
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8. SLUTSATSER 

Det finns för hänsynstagande till miljön vid detaljplanering utanför miljöbedömningar en 
kunskapslucka. Här finns ett behov av vidare undersökningar för att se ifall det bör arbetas 
fram kunskap och råd om hur miljöhänsyn bör tas utanför miljöbedömningar eller om 
miljöbedömningar i sig bör anpassas för att kunna hantera detaljplanering av mindre 
betydande miljöpåverkan utan att innebära ett omfattande arbete som inte bidrar med 
relevant kunskap. Någon av dessa två bör implementeras ifall detaljplaneringen ska kunna 
bidra till en hållbar utveckling på ett effektivare sätt än den gör idag. Vilken av dessa två 
(om inte båda) som bör implementeras är grund för vidare undersökningar, där en 
kartläggning av praktiken kring miljöhänsyn i detaljplaneringen utanför miljöbedömningar 
är ett potentiellt startskede. 
    Även om det skulle ske en utveckling kring miljöhänsyn utanför miljöbedömningar så 
finns det dock ett behov av att utveckla miljöbedömningar, ifall de fortfarande ska hålla en 
relevant roll i framtida planering. Ett förtydligande efterlyses och utvecklingen bör bland 
annat ske kring hur miljöbedömningar ska tillämpas inom hela den fysiska planeringen 
(samspel mellan översiktplanering och detaljplanering) och hur de spelar an till hållbar 
utveckling (sociala och ekonomiska aspekter) behöver utvecklas vidare.  
    En mer aktivt tillämpning av miljöbedömningar skulle kunna bidra till att kommuners 
beredskap såväl som kvaliteten kring dem höjs, detta skulle kunna bidra till att de inte 
uppfattas som lika omfattande som det görs idag och därmed öppna upp för en bredare 
användning av miljöbedömningar, vilket bidrar till strävandet mot en hållbar utveckling. 
    För att uppnå en integration behöver miljöhänsyn i detaljplanering utvecklas, huruvida 
detta bör göras genom miljöbedömningar eller annat hänsynstagande är oklart. Däremot är 
ett behov av ett gedignare och mer aktivt förekommande arbete med miljöhänsyn i 
detaljplanering en nödvändighet för att en integration ska kunna bli en verklighet. Dagens 
sporadiska tillämpning av miljöbedömning hjälper inte effektivt till att bidra till att uppnå 
en integration. Det är dock viktigt att poängtera att även vid uppnådd integration så är 
miljöaspekterna enbart en del av planering mot hållbar utveckling. Hänsyn till andra 
aspekter inom hållbar utveckling ska tas, samt andra eftersträvade mål inom den fysiska 
planering.  
    Vilken metod som används för integrering av miljöaspekter i detaljplanering spelar inte 
lika stor roll som ambitionen kring dessa. Det finns värdefulla aspekter inom 
miljöbedömningar för strävan mot en hållbar utveckling, men många av dessa tillämpas 
även för detaljplaner utan miljöbedömningar. Det krävs en utveckling av samspel mellan 
miljöbedömningar och andra instanser av planeringen.  

Utveckla och förtydliga samspel mellan 

1. miljöbedömningar och detaljplaner 
2. detaljplaner och översiktsplaner (samt miljöbedömningar för dessa) 
3. mellan miljöbedömningar och annat hänsynstagande inom hållbar utveckling.  
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BILAGOR 

BILAGA 1 

Frågor till kommuner 

Integrering av miljöaspekter i detaljplanering 

1. Anser du/ni att en mer respektive mindre ambitiös miljöbedömning (om än enligt lag) 
gynnar respektive hindrar den fysiska planeringen på något vis? Ge gärna exempel på hur 
(t.ex. kostnader, kvaliteter av olika slag, demokrati). 
 

2. Upplever du/ni att allmänhetens möjlighet att granska och få ta del av MKB (ej planförslag) 
är en viktigt del av arbetet med miljöbedömningar? Eller är MKB något som bör skötas helt 
på "expertnivå"? 
 

3. Hänsyn till miljöaspekter ska tas oavsett om en detaljplan kräver MKB eller inte. Upplever 
du/ni att ett krav på MKB snarare är ett krav på redovisning än extra hänsynstagande? 
 

4. Vad anser du/ni är mervärdet med MKB? Dvs. vilken är den faktiska vinsten med MKB? 
 

Miljöbedömningsprocessen 
 

5.   a)  Hur ofta använder ni er av konsulter för att upprätta MKB för detaljplaner? 
  b) Vad är den huvudsakliga anledningen till att ni använder er av hjälp från konsulter 
 vid upprättandet av MKB för detaljplaner? 
  c)  Är det vanligt att byggherrar och fastighetsägare är inblandade i arbetet med 
 miljöbedömningar? 
  d)  Hur bekostas vanligen MKB för detaljplaner? (kommunen, planavgifter) 
 

6.   a)  Uppföljning är något som har en ringa styrning inom lagar och förordningar, vilket 
 lämnar ett stort spelrum för ansvariga kommuner. Hur hanterar ni uppföljning av 
 MKB för detaljplaner inom kommunen?  
  b )  Har du/ni något exempel på en uppföljning av en MKB som visat på annan 
 påverkan är MKB ursprungligt utpekat? Om ja, hur hanterades detta? 
 

7. Scenario: Undersökningar inom ramen för miljöbedömningen för ett utarbetat planförslag 
visar på en potentiell negativ påverkan på miljön. Planförslaget i fråga är väldigt väl 
genomarbetat och har höga kvaliteter inom i stort sätt alla andra tänkbara ramar (t.ex. 
sociala och ekonomiska). Använder ni er i första hand av 1. skadeförebyggande åtgärder 
eller 2. alternativ (t.ex. utformning, lokalisering, användning). 

 
Resultat av MKB 
 

8. Upplever du/ni att MKB kan bidra till att miljöaspekter prioriteras högre än andra intressen 
då dessa ej har samma krav på redovisningsform? Eller hamnar miljöaspekter snarare i 
skymundan för andra aspekter (t.ex. på grund av tryck på exploatering)?  
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9. Upplever du/ni att det är vanligt att planförslag ändras med hänsyn till 

miljöbedömningar/MKB? Dvs. antingen under arbetet med miljöbedömningen eller med 
den färdiga miljökonsekvensbeskrivningen som beslutsunderlag. 
 

Kunskap om MKB 
 

10. När ni söker rådgivning för tillämpning av MKB, vilka vänder ni er främst till? (t.ex. 
myndigheter, experter) 
 

11. Har de som arbetar med era behovsbedömningar och miljöbedömningar vanligtvis en 
planerar- och/eller miljökompetens?  
 

Samordning 
 

12. Hur integrerar ni miljöbedömningar i planprocessen? Håller ni t.ex. gemensamma samråd 
för MKB och plan, har ni anställda som arbetar med både miljöbedömningen och planen? 
 

13. Brukar ni samordna arbetet med miljöbedömningar med andra konsekvensbedömningar? 
(t.ex. miljökonsekvensbedömningar för projekt, hälsokonsekvensbedömningar, 
samhällsekonomiska konsekvensanalyser, riskanalyser) 
 

14. Vid upprättandet av MKB för detaljplaner, använder ni er regelbundet av redan befintlig 
kunskap inhämtad i andra syften än MKB? (Med ursprung i t.ex. kommunen, länsstyrelser, 
intresseorganisationer, universitet och högskolor, allmänheten). 
 

Reflektioner kring integrering av miljöaspekter i den fysiska planeringen 
 

15. Här får ni gärna framföra några allmänna kommenterar eller funderingar kring 
integreringen av miljöaspekter i den fysiska planeringen. Följande frågor erbjuder en 
utgångspunkt för ämnet. Vad anser du/ni om kravet på MKB i planeringen? Är det ett 
rimligt verktyg för att säkra miljökvaliteter i detaljplaner? Vad finns det för begränsningar 
respektive möjligheter med MKB? Finns det  andra verktyg/metoder för att integrera 
miljöaspekter som fungerar lika bra? Ge gärna exempel på vilka dessa kan vara och hur de 
kan användas.  

 


