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1 Abstract 
In Sweden, detailed development plans (DDPs) go through a screening process to decide 

whether their implementation could cause significant environmental impact or not. The 

criteria in the legislation were studied to see if an environmental impact assessment was 

needed. This study also investigated 26 DDPs from 12 out of 13 of the municipalities in 

Östergötland and how they meet up to the demands in relevant legislation, for example the 

rules for Environmental Impact Assessments. Plans that concerned suburban communities and 

new housing were selected. The environmental issues highlighted in the plan documents were 

compared to selected topics from the GIS data base 'Östgötakartan' to see if the assessments 

made by the municipalities were reasonable judged. The results showed that in 54% of the 

municipalities, the screening processes corresponded with the Environmental Impact 

Assessment criteria. The most common flaws were that neither the national environmental 

goals nor the motivation of the decision was given any significant attention. 

The results of the questions that were sent to the municipalities showed that the working 

procedures vary among the municipalities. 73% of the municipalities used checklists as a 

basis for their assessments, whereas the rest worked in workgroups. Further the results 

indicated that there was a correlation between screening processes which had large flaws, 

according to the legislation criteria, and the lack of a county ecologist. In Sweden there is no 

real monitoring of how the legislation is implanted in the screening processes in different 

municipalities, which means that the processes can have flaws. 

 

Keywords: Screening process (behovsbedömning), detailed development plan, environmental 

assessment (miljöbedömning), Environmental Code, Regulation on Environmental Impact 

Assessment (MKB-förordningen). 



2 

2 Sammanfattning 
Detaljplaner genomgår en behovsbedömning i ett tidigt skede för att avgöra om dess 

genomförande kan medföra en betydande miljöpåverkan eller inte.  I den här studien 

undersöks behovsbedömningar av detaljplaner och vad kommunerna i Östergötland gör i 

förhållande till gällande lagstiftning t.ex. Miljöbalken och förordningen om 

miljökonsekvensbeskrivningar (MKB- förordningen). 26 stycken detaljplaner, samtliga från 

samrådsskedet, har granskats från 12 av 13 av kommunerna i Östergötland.  

 

Urvalet av detaljplanerna avgränsades genom att endast ytterområden och nybyggnationer 

studerades. Detaljplanerna jämfördes med utvalda sakområden från Östgötakartan för att se 

om kommunernas bedömning var rimlig utifrån den verkliga omgivningssituationen. 

Resultaten visade att en stor andel av 54 % av kommunernas behovsbedömningar stämde 

överens med MKB- förordningens kriterier. De vanligaste bristerna som framkom i 

behovsbedömningarna var att varken miljömål eller motiveringen av beslut tillskrevs någon 

större betydelse. 

För att få en bättre inblick i arbete med behovsbedömningar av detaljplaner skickades frågor 

till kommunerna gällande bland annat arbetsmetoder. Resultaten visade att arbetssätten i 

kommunerna varierar, men en stor andel av kommunerna (73 %) använde checklistor.  

Vidare kunde man bland annat se ett samband mellan andelen behovsbedömningar som har 

stora brister, enligt MKB- förordningens kriterier och avsaknad av anställd ekolog i 

kommunen. I Sverige sker ingen egentlig prövning av kommunernas tillämpningar av 

gällande lagregler, vilket innebär att bedömningarna kan bristfälliga eller till och med 

undermåliga. 

Nyckelord: Behovsbedömning, betydande miljöpåverkan (BMP), detaljplan, miljöbalken, 

miljöbedömning, förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar (MKB-förordningen). 
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3 Förklaring av ord och begrepp 
Behovsbedömning: Benämning på den analys som leder fram till ställningstagandet om 

detaljplanen antas medföra en betydande miljöpåverkan enligt de kriterier som anges i bilaga 

4 till förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar (MKB-förordningen).  

Betydande miljöpåverkan (BMP): Bedömning grundad på kriterierna i MKB- förordningens 

bilaga 4 (andra stycket) som säger att genomförandet av detaljplanen innebär en betydande 

miljöpåverkan. Vid betydande miljöpåverkan ska en miljöbedömning genomföras. 

Miljöbedömning: En miljöbedömning ska endast göras om detaljplanens genomförande 

innebär risk för betydande miljöpåverkan. Ett steg i miljöbedömningen är att en rapport, en 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB), upprättas som ett beslutsunderlag för planen. 

Bestämmelser om miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning finns i 6:e kapitlet i 

miljöbalken. 

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB): Skriftlig redogörelse som tas fram inom ramen för en 

miljöbedömning av exempelvis en detaljplan. Miljökonsekvensbeskrivningen ska bland annat 

redovisa den påverkan på miljön som detaljplanens genomförande innebär, inklusive rimliga 

alternativ. 

 

Detaljplanehandling: En detaljplan ska enligt Plan- och bygglagen bestå av en plankarta, 

planbeskrivning, genomförandebeskrivning och samrådsredogörelse och i vissa fall bland 

annat miljökonsekvensbeskrivning (Sandström & Hedlund, 2008). 

4 Bakgrund 
”Kunskapen om hur processen behovsbedömning går till bland svenska kommuner är 

bristfällig men intrycket är att tillvägagångssättet varierar” (Sandström & Hedlund, 2008). 

En svensk kommun har ansvar för att planlägga hur mark och vatten i kommunen ska 

användas. Hur detta ska ske anges i kommunens översiktsplaner som upprättas för hela eller 

delar av kommunen. För en mer detaljerad planering av bebyggelserna i kommunen upprättas 

detaljplaner. Kommunen utformar dessa planer med stöd av Plan – och bygglagen (PBL) och 

utifrån lagstiftning som berörs, främst miljöbalken. I detaljplanen ges en samlad bild av hur 

marken ska användas och på vilket sätt miljön kommer att förändras eller bevaras. 

Detaljplanerna är juridiskt bindande och vill man använda marken till något annat än vad som 

anges i detaljplanerna så måste först en utredning om hur ändringen kommer att påverka 

miljön ske. 

År 2004 infördes kravet på miljöbedömning av planer och program (Kap 6 Miljöbalken). 

Syftet med bestämmelserna var att i ett tidigt skede ta hänsyn till miljöaspekter och främja en 

hållbar utveckling Således ska planeringen utföras på sådant sätt att en betydande 

miljöpåverkan inte uppstår. Initiativtagaren, exempelvis kommunen, gör en behovsbedömning 

och avgöra om det finns risk för betydande miljöpåverkan. Kommunen samråder med 

Länsstyrelsen om behovet av miljöbedömning. 

Alla detaljplaner som har normalt planförfarande ska enligt Plan- och bygglagen 

behovsbedömas (Sandström & Hedlund, 2008). Man skiljer på planer med normalt 

planförfarande och planer med enkelt planförfarande. Enkelt planförfarande innebär att planen 

saknar intresse för allmänheten, har en begränsad betydelse och att den överensstämmer med 
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översiktsplanen inklusive länsstyrelsens granskningsyttrande. I dessa fall behöver en 

behovsbedömning inte genomföras. 

Behovsbedömningen är en analys som leder fram till om en detaljplan med normalt 

planförfarande behöver miljöbedömas eller inte. Detta innebär att om det finns en risk att 

planen kan antas innebära betydande miljöpåverkan så ska en miljöbedömning genomföras, i 

enlighet med bestämmelserna i Plan – och bygglagen, Miljöbalken och förordningen om 

Miljökonsekvensbeskrivningar. Det är dock inte definierat i lagstiftningen hur stor påverkan 

ska vara för att den ska anses vara betydande, utan bedömningen måste vara plats och 

situationsspecifik. Men bedömningen ska trots allt grundas på framför allt de kriterier som 

anges i MKB– förordningens bilaga 4. Kommunen ska även bedöma utifrån givna kriterier 

om en eller flera aspekter kan leda till att planens genomförande medför betydande 

miljöpåverkan. Vidare ska samråd ske med berörda länsstyrelser, kommuner och andra 

myndigheter som berörs av planen, alla ska ges tillfälle att yttra sig (Boverket, 2006). 

Slutligen ska initiativtagaren, till exempel kommunen, göra ett motiverande ställningstagande. 

(6§ andra stycket MKB– förordningen) 

Den betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen kan antas medföra ska 

identifieras, beskrivas och bedömas och omfattar såväl positiv som negativ miljöpåverkan. Att 

främja en hållbar utveckling innebär inte enbart att förhindra negativ miljöpåverkan utan 

också att genomföra åtgärder som medför positiv miljöpåverkan (Naturvårdsverket, 2009). 

I arbetet med behovsbedömning tillämpas kriterierna i bilaga 4 i förordning om 

miljökonsekvensbeskrivningar (MKB-förordningen). Om detaljplanen däremot tillåter att 

området används för verksamheter som återges i 5 kap. 18 § i PBL (t.ex. industriändamål) ska 

även kriterierna i bilaga 2 i MKB- förordningen tillämpas vid behovsbedömningen 

(Sandström & Hedlund, 2008). Men för de allra flesta detaljplaner och dess ändamål räcker 

det med bedömning enligt bilaga 4, tillsammans med kraven på vad som ska ingå i en MKB 

(Miljöbalken 6 kap 12§) eftersom det underlättar det fortsatta arbetet ifall det visar sig att en 

vidare miljöutredning med en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, behövs (Köster, 2006) . 

 

Behovsbedömning av detaljplaner är intressant såtillvida att det endast är en myndighet, 

kommunen, som har ansvaret för denna process. Ingen egentlig prövning sker av 

kommunernas tillämpningar av gällande lagregler. Vidare tycks arbetssätten vid 

behovsbedömningar av detaljplaner variera mellan kommunerna (Sandström & Hedlund, 

2008). 

5 Mål 
Målet med denna studie var att undersöka hur behovsbedömningen görs i kommunerna i 

Östergötland, samt om utfallet skiljer sig mellan stora, medel och små kommuner. Utifrån 

undersökningens mål formulerade jag fyra frågeställningar (1) hur följer kommunerna kraven 

i miljöbalken, förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar (MKB- förordningen) och 

Naturvårdsverkets handbok vid behovsbedömning av detaljplaner? (2) har kommunernas 

storlek och därmed tillgång till kompetens betydelse för bedömningen av detaljplaner? (3) 

vilka arbetsmetoder används vid behovsbedömning av detaljplaner? och (4) motiveras 

besluten i behovsbedömningen genom exempelvis stöd av miljöbalkens text och förordningen 

om miljökonsekvensbeskrivningar? 
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6 Material och metoder  

6.1 Material och avgränsning av detaljplaner 
26 stycken detaljplanehandlingar har granskats från 12 av 13 kommuner i Östergötland. För 

att jämföra arbetssätten hos kommuner av olika storlek, delades de in i tre grupper (Tabell 1) 

1. Små kommuner: upp till 10 000 invånare 

2. Mellanstora kommuner: 10 000 till 40 000 invånare 

3. Stora kommuner: över 40 000 invånare 

 

På grund av att Motala kommunen bland annat har lika många detaljplaner som de stora 

kommunerna räknades den till dessa.  

 

De granskade detaljplanerna är samtliga från samrådsskedet. Allmänheten och sakägare har 

möjligheten att ge synpunkter på samrådshandlingen under den tid samråd pågår. I detta skede 

är detaljplanerna oreviderade, vilket bäst speglar kommunens egen bedömning. Urvalet har 

även begränsats genom att endast detaljplaner som berör ytterområden och nybyggnationer 

har studerats. Den sistnämnda avgränsningen har gjorts så att detaljplanerna kunde granskas 

utifrån påverkan på omgivningen, exempelvis naturvård och kulturvärden. Mjölby var den 

enda kommun som inte hade någon tillgänglig detaljplan utifrån ovan nämnda avgränsningar. 

De kommuner som däremot inte hade någon detaljplan tillgänglig på hemsidan har kontaktats 

per mail eller telefon, och därefter har detaljplaner skickats. 

 

Även vetenskapliga artiklar har söks i bibliotekskatalogen. De sökmotorer och sökord som 

gav bäst resultat är Scopus (spatial planning, detail development plan), artikelsök 

(detaljplaner) och LIUBSearch (enviromental impact assessment local plan). På internet har 

jag sökt efter handböcker samt liknande rapporter och uppsatser, google. se har använts och 

sökningar på bland annat ”planer och program” och ”allmänna råd planer och program” har 

gjorts. 
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Tabell 1. Kommuner i Östergötland, med invånarantal och antal granskade detaljplaner. 

(Små kommuner: upp till 10 000 invånare; Mellanstora kommuner: upp till 40 000 invånare; 

Stora kommuner: över 40 000 invånare) 

 

Kommunstorlek Invånarantal Granskade 

detaljplaner 

 
   

stora 

Linköping 144 690 6 

Norrköping 129 254 5 

Motala 41 843 4 

mellan 

Mjölby 25 770 0 

Åtvidaberg 11 498 1 

Finspång 20 733 1 

Söderköping 14 042 1 

små 

Valdemarsvik 7 811 1 

Ydre 3 672 1 

Vadstena 7 420 1 

Ödeshög 5 314 1 

Kinda 9 811 1 

Boxholm 5 248 3 

 

Totalt antal 

granskade 

detaljplaner 

 26 

 
   

6.2 Granskning av behovsbedömningar 
Granskningen av detaljplanehandlingarna har gjorts med hjälp av Östgötakartan för att se om 

kommunernas bedömning är rimlig utifrån den verkliga omgivningssituationen. Östgötakartan 

är ett karttittskåp som innehåller GIS-data som producerats på Länsstyrelsen i Östergötlands 

län. Tjänsten innehåller olika planeringsunderlag, olika skikt, som är användbara vid arbetet 

med detaljplaner och översiktsplaner. De olika skikten innehåller bland annat information från 

länsstyrelsen men även andra organisationer och myndigheter som till exempel 

Riksantikvarieämbetet och Skogsstyrelsen. Som bakgrundskartor utnyttjas på Östgötakartan 

Lantmäteriets kartor över tätorter med bland annat; markslag och markanvändning, 

vattendrag, kommunikationer och bebyggelse. De sakområden som har användes i 

undersökningen var naturvård, kultur och samhällsbyggnad, miljöskydd och vatten. Under 

varje sakområde fanns underrubriker som till exempel Miljöskydd: Förorenade områden eller 

Naturvård: Riksintresse Natura 2000. Utifrån sakområden från Östgötakartan gjorde en 

checklista (Bilaga 1) som användes i granskningen av detaljplanerna. De punkter som gav 

träffar på Östgötakartan bockades för på checklistan. 
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Med hjälp av checklistan över Östgötakartan kontrollerades även om kommunerna hade 

angett vilka lagar och förordningar som de tagit hänsyn till, eller vilka miljökvalitetsmål som 

kunde komma att beröras. Slutligen undersöktes även ifall ställningstagandet om betydande 

miljöpåverkan (BMP) motiverades. Genom att alla detaljplaner har granskats utifrån samma 

sakområden blir undersökningen likvärdig. 

Behovsbedömningar av detaljplaner ska grundas på kriterierna från andra stycket i bilaga 4 i 

MKB- förordningen (Boverket, 2006). För att kontrollera hur många detaljplaner som faktiskt 

stämde överrens med kriterierna, togs baserat på MKB- förordningen ytterligare en checklista 

fram (Bilaga 1). Men eftersom lagstiftningen är otydlig framförallt vad det gäller riktlinjer för 

hur man bedömer ifall detaljplanens genomförande kan medföra BMP eller ej, valde jag att 

granska detaljplanerna utifrån tre klasser (Naturvårdsverket, 2009). Klasserna var baserade på 

hur väl kommunens bedömning stämde överens med MKB- förordningen, och följande 

benämningar användes stämmer; stämmer men brister finns och bedömningen har stora 

brister. Gruppen ”stämmer men brister finns” menar jag uppfyller MKB- förordningens 

kriterier, trots att enstaka brister finns om man ser till hela behovsbedömningen. Exempel på 

vanliga brister är att miljömålen inte beaktas och att besluten motiveras bristfälligt. 

6.3 Kommunernas arbetssätt 
En anställd intervjuades vid Linköpings respektive Motala kommun. Syftet med intervjuerna 

var att få en bättre inblick i arbetet med detaljplaner Vidare har fem stycken frågor skickats ut 

till samtliga kommuner i Östergötland: 

1. Finns det kommunekologer på kommunen i så fall hur många? Jobbar de 

heltid/deltid/annat? 

2. Hur många anställda arbetar med detaljplaner samt vilken utbildning har dessa? 

3. Hur många fastställda planer har ni haft de senaste 5 åren och hur har dessa fördelats 

på personalen dvs. hur många ärenden har man per anställd och år? 

4. Hur går miljöbedömningen av detaljplaner till, använder ni er av en checklista eller 

liknande? Ifall så är fallet skulle vi kunna få ta del av denna? 

5. Hur deltar miljöskyddsansvarig och kommunekolog (eller annan naturvårdsansvarig) i 

planarbetet? 
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7 Resultat  

7.1 Stämmer kommunernas bedömning med kriterierna i MKB- 

förordningen, bilaga 4? 
Figur 1 nedan visar min bedömning av detaljplanernas behovsbedömningar enligt kriterierna 

från MKB- förordningens bilaga 4, hos stora, mellan och små kommuner. I 54 % av fallen 

stämde kommunernas bedömning (Figur 1) . Detaljplanerna var omfattande och hänsyn har 

tagits till många olika faktorer samtidigt som eventuella åtgärder behandlats. Den enda brist 

som förekom i hälften av dessa 54 % var att miljömålen ej behandlades i tillräckligt stor 

omfattning. 

 

I 19 % av de granskade detaljplanerna stämde bedömningen till viss del (Figur 1). De brister 

som förekom var att MKB- förordningens kriterier (Bilaga 2), framförallt från punkt g) som 

behandlar områden som är skyddade enligt lag ej uppfylldes godtagbart. På fyra av fem av 

detaljplanerna som hör till ”stämmer men brister finns” utelämnades en faktor från punk g) 

exempelvis riksintresse naturvård, nationellt värdefullt vatten för fiske eller nyckelbiotoper. 

Det utelämnades även enstaka faktorer som hör till punkt f) som behandlar värdefulla 

områden men som inte är skyddade enligt lag. Den allra vanligaste bristen var trots allt att 

miljömålen inte beaktades, detta hör till punkt b) (se nedan). Bristerna som förekom i dessa 19 

% hade ofta en indirekt påverka på detaljplaneområdet, därför hör de till ”stämmer men 

brister finns”. 

b) Vid beaktande av påverkans totaleffekt bör särskilt uppmärksammas: 
• …. 
• Vad som kan tänkas bli berört av miljöeffekterna och på vilket sätt. Dessa 
effekter bör bedömas såväl var och en för sig som sammantaget. Exempel 
på vad som kan påverkas är sådant som framgår av 6 kap. 12 § andra 
stycket 5–6 miljöbalken d.v.s. relevanta miljökvalitetsmål, biologisk 
mångfald, befolkning, människors hälsa, djurliv, växtliv, mark, vatten, 
luft, klimatfaktorer, materiella tillgångar, landskap, bebyggelse, forn- och 
kulturlämningar och annat kulturarv samt det inbördes förhållandet mellan 
dessa miljöaspekter. 

 
f) Vid bedömningen av vilken betydelse och sårbarhet som det påverkade 
området har på grund av…speciella särdrag i naturen bör: 
• Beaktas om planen eller programmet kan komma att påverka områden eller 
intressen som är värdefulla eller känsliga men som inte har ett formellt 

skydd i lagstiftningen (Naturvårdsverket, 2009). 

 

I 27 % av de granskade detaljplanerna hade bedömningen stora brister (Figur 1). Dessa 

detaljplaner uppfyllde inte kriterierna i MKB- förordningens punkt g) som behandlar områden 

skyddade enligt lag. Några exempel på områden skyddade genom lagstiftning men som ej 

beaktades i detaljplanerna med stora brister var: riksintresse naturvård, särskilt värdefullt 

vatten- natur och fiske samt biotopskydd. 

g) Vid bedömningen av påverkan på områden eller natur som har erkänd nationell, 
gemenskaps- eller internationell skyddsstatus bör: 
• Beaktas intressen och områden som uppbär ett skydd genom lagstiftning, såsom 
t.ex. riksintresseområden enligt 3 och 4 kap. miljöbalken, områden skyddade enligt 7 
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kap. miljöbalken och områden skyddade enligt lagen (1988:950) om kulturminnen 

m.m. (Naturvårdsverket, 2009). 
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Figur 1. Antalet bedömningar av detaljplaner från stora (n=15), mellan (n=3) och små 

kommuner (n=8) som jag bedömde stämde; stämde men brister fanns samt de som hade stora 

brister jämfört med kraven från MKB – förordningens bilaga 4 (andra stycket).  

I MKB- förordningen 6§, står att behovsbedömningen alltid bör utmynna i ett motiverat 

ställningstagande, men granskningen av detaljplanerna visade att 26 % hade en mycket 

bristfälligt motivering. 

7.2 Kommunernas arbetssätt 

7.2.1 Arbetsmetoder, används checklista? 

Checklistan utgör ett underlag för att i ett tidigt skede i planprocessen kunna bedöma om 

planens genomförande kan innebära betydande miljöpåverkan. Checklistan används också för 

att avgränsa vilka typer av miljöpåverkan som behöver beskrivas även om planens 

genomförande inte bedöms innebära betydande miljöpåverkan. Bedömningen i det tidiga 

skedet är dock preliminär och ifall ny information tillförs till planarbetet kan bedömningen i 

checklistan behöva omvärderas.  

 

Majoriteten av kommunerna använde checklista som arbetsmetod, svaren hos de kommuner 

som inte använde checklista tolkades som att de istället arbetade i projektgrupp (Figur 2). 

Inom exempelvis Linköpings kommun använde man checklista för att identifiera de aspekter 

som kunde tänkas beröras. Utifrån checklistan pekade man sedan ut frågor som behövde en 

djupare utredning. Dock upplevdes checklistan som otydlig och svårtolkad varför man på 

Linköpings kommun omarbetar denna för närvarande (Bilaga 4). 
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Figur 2. Andel kommuner som använde checklista i behovsbedömningen samt de som inte 

gjorde det, min tolkning var att deras arbetssätt var projektgruppliknande. 

7.2.2 Kommunekolog 

Det visade sig vara vanligt förekommande att små kommuner inte hade någon 

kommunekolog. Två av de små kommunerna svarade att de inte hade någon kommunekolog 

men att de istället anlitade konsulter eller köpte in tjänsten från närliggande kommuner. 

Vidare var det oftast små och mellanstora kommuner som hade en deltidsanställd ekolog. I de 

fall där man hade minst en heltidsanställd kommunekolog rörde det sig om medelstora till 

stora kommuner (Figur 3) 

I arbetet med detaljplaner deltog kommunekologer i projektgrupper och var experthjälp vid 

avgöranden som miljöpåverkans omfattning eller andra viktiga naturmiljöfrågor. De utförde 

även naturinventeringar vid behov (Bilaga 4). 
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Figur 3. Antal undersökta kommuner i Östergötland: stora (n=3), mellan (n=4), små (n=4) 

som år 2010 inte hade någon kommunekolog samt de kommuner vars kommunekolog jobbade 

deltid eller heltid 
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7.2.3 Samband mellan avsaknad av kommunekolog och stora brister i 

utförd behovsbedömning 

Under tiden som studien pågick kunde man inte låta bli att ställa sig frågan ifall det fanns 

något samband mellan en korrekt utförd behovsbedömning och anställd kommunekolog 

(Figur 4). I de kommuner som hade en deltidsanställd kommunekolog kunde man inte dra 

någon slutsats då underlaget är för litet. De små kommunerna som däremot inte hade någon 

kommunekolog använde istället miljökontoret som remissinstans i en större utsträckning vid 

arbetet med detaljplanerna.                  A)  B) 

Figur 4 visar att det tycktes finnas ett samband mellan behovsbedömningar med stora brister 

och avsaknad av kommunekolog. Hos de kommuner som hade minst en kommunekolog 

anställd på heltid var antalet felbedömningar lägre än i de kommuner som inte hade någon 

kommunekolog.  

7.2.4 Kommunekologens samt miljöskyddsansvariges deltagande i 

planarbetet 

I de flesta mellanstora kommuner fanns en kommunekolog (Figur 4) som involverades i ett 

tidigt skede i planprocessen. Överlag verkade de mellanstora kommunerna ha ett nära 

samarbete med miljökontoret. I de stora kommunerna arbetade man ofta i projektgrupper när 

det gällde större detaljplaner då flera olika aktörer, bland annat kommunekologer och 

miljöskyddsansvariga. Inom Linköpings kommun exempelvis var det första steget i 

behovsbedömningen att man i grupp diskuterade utformningen, gruppen bestod av många 

olika professioner (Bilaga 4). Vid behovsbedömning av detaljplaner använde man checklista 

som arbetssätt.  För att i slutändan avgöra ifall detaljplanen innebar en betydande 

miljöpåverkan eller inte användes kunskaperna och samarbetet inom gruppen i kombination 

med den ifyllda checklistan (Bilaga 4). Det slutliga beslutet av detaljplanens påverkan gjordes 

av projektledaren och allra sist av plan- och miljönämnden. Varje år bedöms minst två 

detaljplaner medföra betydande miljöpåverkan. 
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Figur 4. Min bedömning av detaljplaner, enligt givna kriterier, från kommuner som A) 

(n=7) inte hade någon kommunekolog anställd och kommuner som B) (n=15) hade minst 

en heltidsanställd kommunekolog. 
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7.2.5 Personal som arbetar med detaljplaner 

Antal personer som arbetar med detaljplaner var, enligt uppgifter från de utskickade frågorna, 

en till två personer i de små kommunerna. I de små kommunerna tycktes det även vara mer 

standard att anlita konsulter då hälften av de mindre kommunerna använde sig av den 

möjligheten. I medelstora till stora kommuner fanns upp till fyra anställda som arbetade med 

detaljplaner (Figur 5). 

 

 
Figur 5. Andel kommuner som antingen anlitade konsult eller hade anställd personal som 

arbetade med detaljplaner. 

För att få en uppfattning om skillnaden mellan små, mellan och stora kommunernas arbete 

handlade en av de utskickade frågorna om hur detaljplanerna årligen fördelas på de anställda. 

Arbetsfördelningen, det vill säga hur många detaljplaner som man har per person och år 

berodde oerhört mycket på planens omfattning och varierade mycket mellan kommunerna 

(Tabell 2). En rimlig arbetsbelastning var ca 2,5 detaljplaner per person och år. Varje anställd 

hade flera planer på gång samtidigt, men dessa befann sig i olika skeden och krävde olika 

mycket tid (Bilaga 4). Om detta gällde generellt för kommunerna i Östergötland kan 

nedanstående slutsatser dras av informationen i Tabell 2. 

Arbetsbelastningen i de små kommunerna vara liten, förutom Ydre som hade en rimlig 

arbetsfördelning. Kinda kommun däremot hade ingen anställd personal, istället anlitade de 

konsulter trots att de hade 10-15 detaljplaner per år. Jämfört med de andra kommunerna borde 

Kinda åtminstone anställa fyra personer. 

Arbetsbelastningen i de mellanstora kommunerna verkade sammantaget vara hög, fyra-sju 

detaljplaner per person och år, bortsett från Finspång som hade mycket låg arbetsbelastning. 

Av de mellanstora kommunerna stod framförallt Åtvidaberg ut. De hade en person som 

arbetade med detaljplaner 5 % av sin tjänst och den personen hade ca sju detaljplaner per år. 

Om de inte misstolkade frågan får man anta att arbetsbelastningen var väldigt hög i 

Åtvidaberg. Slutligen verkade arbetsbördan överlag vara rimlig hos de stora kommunerna. 

Framförallt var arbetsbördan likvärdig i de granskade kommunerna (Tabell 2). 
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Tabell 2. Årlig fördelning av detaljplaner på personalen i kommunerna. 

 

Kommunstorlek Antal 

detaljplaner 

/år 

Anställda 

som arbetar 

med 

detaljplaner 

Medelvärde 

detaljplaner 

per person 

och år 

 

    

stora 

Linköping 25-30 Åtta 3,44 

Norrköping 12-19 Åtta-tretton 1,48 

Motala 10-15 Fyra-Sex 2,5 

mellan 

Mjölby 8-12 Två 5 

Åtvidaberg 7 En* 7 

Finspång 1-2 Tre 0,5 

Söderköping 8 Två 4 

små 

Valdemarsvik - -  

Ydre 3 En 3 

Vadstena 1-3 Två 0,75 

Ödeshög - -  

Kinda 10-15 konsult - 

Boxholm 1 2+ konsult 0,5 

*Personen har 5 % av sin tjänst till att arbeta med detaljplaner. 
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8 Diskussion  

8.1 Stämmer kommunernas bedömning med kriterierna i MKB- 

förordningen, bilaga 4? 
Kommunerna själva bedömde att endast fem av studiens 26 stycken detaljplaner medför BMP 

(Figur 6). Två av dessa handlade om industrier, två om bostadsbebyggelser och en om 

utbyggnad av marinan. Ifall något av nedanstående kriterier uppfylls ska planens 

genomförande alltid antas medföra betydande miljöpåverkan. 

 Om genomförandet innebär att det krävs ett tillstånd för en verksamhet som på ett 

betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område, det vill säga är skyddat 

enligt bestämmelser i miljöbalken. 

 Om planen anger förutsättningarna för kommande tillstånd för åtgärder som anges i 

bilaga 1 eller 3 till MKB-förordningen. 

 

De detaljplaner som avsåg industribyggnationer samt utbyggnad av marinan omfattades båda 

av bilaga 3 i MKB- förordningen och antogs därmed innebära en betydande miljöpåverkan. 

Därför gjordes en miljöbedömning. Det spelar ingen roll om det i slutändan blir någon 

betydande miljöpåverkan eller ej (Boverket, 2006). Detta medförde att endast de detaljplaner 

som avsåg bostadsbebyggelser var intressanta att analysera utifrån hur bedömningen av 

betydande miljöpåverkan går till.  

En av bostadsbebyggelserna antogs medföra BMP för att detaljplaneområdet låg vid Vättern 

som är Natura 2000-område, gränsade till regionala/kommunala intressen samt hade indirekt 

påverkan på nyckelbiotoper, alléer med mer. Den andra bostadsbebyggelsen antogs medföra 

betydande miljöpåverkan framförallt därför att området låg nära en väg och järnväg det vill 

säga att miljökvalitetsnormer riskerade att överskridas. Vidare fanns det intill 

detaljplaneområdet en avfallsanläggning med mer.  

Samtliga fem detaljplaner som kommunerna bedömt som BMP har jag bedömt på samma sätt 

efter utförd granskning. Dock anser jag att ytterligare sju detaljplaner som har stora brister 

borde klassas som betydande miljöpåverkan då flertalet av punkterna i MKB- förordningen 

(Bilaga 2) ej uppfylldes. Således borde enligt min bedömning sammanlagt 46 % av 

detaljplanerna ha antagits medföra BMP (Figur 6). 
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Figur 6. Fördelning av BMP, med en utökad grupp representerad av stapeln som visar det 

totala antalet detaljplaner (12 stycken dvs. fem stycken enligt kommunens bedömning + sju 

stycken enligt min bedömning) som jag anser borde bedömas som BMP enligt givna kriterier.  

Om en miljöbedömning inte genomförs som borde ha genomförts, kan en plan eller ett 

program under vissa förutsättningar överklagas, vilket kan leda till att planen eller 

programmet upphävs (Naturvårdsverket, 2009). 

 

Resultaten visade att sex av sju detaljplaner som hade stora brister även saknade motiv till 

behovsbedömningens ställningstagande. Trots att det i 6§, andra stycket i MKB- förordningen 

står att behovsbedömningen alltid bör utmynna i ett motiverat ställningstagande. En annan 

studie gjord av MKB-centrum och Boverket bekräftar bristerna i hur behovsbedömningar 

redovisas i detaljplaner. De menar att det borde vara ett grundläggande krav att informera 

läsaren på vilken basis ett visst dokument har upprättats (Boverket, 2003).  

Boverket hävdar att när ställningstagande är att en miljöbedömning inte behövs, det vill säga 

vid ej BMP, är det ett uttryckligt krav att skälen för ställningstagandet anges. Slutsatserna kan 

exempelvis sammanfattas under följande rubriker: platsen, påverkan, planen och 

ställningstagande. Att komplettera de ovan angivna rubrikerna med underrubriker bidrar 

självklart till en ännu mer omfattande motivering av ställningstagandet (Boverket, 2006). 

Miljömålen behandlas mycket dåligt i majoriteten av de granskade detaljplanerna. I vissa fall 

stod det utan närmare förklaring i planbeskrivningen att ”Planen bedöms inte stå i motsättning 

till de nationell/kommunala miljömålen”. Trots att majoriteten av länsstyrelser och kommuner i 

landet har omsatt de miljökvalitetsmål som är relevanta för dem till regionala respektive 

lokala mål för att lättare kunna använda dem i sitt arbete togs det alltså dålig hänsyn till de 16 

nationella miljökvalitetsmålen i de granskade behovsbedömningarna. Många myndigheter har 

fört fram miljömålen som en viktig del i arbetet för en hållbar utveckling. Men tyvärr finns 

det inga lagregler att de 16 miljökvalitetsmålen ska beaktas i behovsbedömningen (Sandström 

& Hedlund, 2008). 

Hela 9 av 16 miljömål bedöms inte uppnås inom tidsramen, det vill säga att något måste göras 

(Boverket, 2006). Därför anser jag att en lagstiftning som säger att miljömålen ska beaktas i 

behovsbedömningen är en utmärkt början till att miljömål ska ingå i arbetet med detaljplaner. 

I fåtal granskade detaljplaner där specifika miljömål nämndes gällde det framförallt ”god 

bebyggd miljö”. Den vanligaste metoden för att uppnå miljömålet var att anpassa bebyggelsen 

till befintlig bebyggelse i omgivningen. Syftet med miljöbedömningar är dock att ”integrera 

miljöaspekter i planen och programmet så att en hållbar utveckling främjas”. (6 kap. 11§ MB). 
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Exempelvis borde miljömålen ”frisk luft” och ”begränsad klimatpåverkan” nämnas oftare då 

många detaljplaner som ingick i undersökningen omfattade bostadsbebyggelser och 

regionförstoring, som leder till ökade transporter (Naturvårdsverket, 2009). 

Utifrån undersökningens mål kan jag efter slutförd studie säga att de flesta av 

behovsbedömningarna stämde utifrån miljöbalkens och MKB– förordningens kriterier. Men 

jag anser att det behövs tydligare krav på moment som ska ingå i alla behovsbedömningar. 

Undersökningen har även visat att miljömål och motiveringar av beslut inte verkade 

tillskrivas någon större betydelse vid behovsbedömningen. 

 

De behovsbedömningarna av detaljplaner som ingick i undersökningen var samtliga små 

detaljplaner på lokal nivå. Genomförandet av dessa planer antas medföra en betydande 

miljöpåverkan endast om myndigheten eller kommunen anser det utifrån kriterierna i MKB- 

förordningens bilaga 4. Vidare finns det undantag från kriterierna och dessa gäller just för små 

områden på lokal nivå. Detta är en anledning varför det är svårt att skapa sig en bild av 

kommunernas arbetsmetoder kring behovsbedömning och ifall rätt bedömningar görs. En 

annan anledning är att förhållandevis lite forskning har gjorts för att avgöra hur man på bästa 

sätt infogar viktiga aspekter av miljöpåverkan i den fysiska planeringen (Tang, 2008). 

Sist men inte minst är lagstiftningen otydlig framförallt vad det gäller riktlinjer för hur man 

bedömer ifall detaljplanens genomförande kan medföra BMP eller ej. Att så är fallet beror på 

att bedömningen av betydande miljöpåverkan både beror på hur stor belastningen är och hur 

känsliga och skyddsvärda exempelvis de olika biotoperna, arterna, kulturarven och 

landskapen är som utsätts för belastningen. Därför går det exempelvis inte att generellt säga 

hur stora utsläppen av en viss förorening ska vara för att det ska antas medföra betydande 

miljöpåverkan. Vid den här typen av påverkan måste bedömningen vara plats- och 

situationsspecifik. Den genomförs därför bäst från fall till fall av den som har god kännedom 

om det som kan antas bli påverkat vid genomförandet av en plan (Naturvårdsverket, 2009). 

8.2 Kommunernas arbetssätt 

8.2.1 Besvarade frågor av kommunerna 

73 % av kommunerna använde checklista som arbetsmetod (Figur 2) därför är det viktigt att 

den är omfattande, välstrukturerad och ger utrymme för egna anteckningar och kommentarer. 

De flesta av de granskade checklistorna täckte exempelvis in påverkan på djur, växter, natur, 

människor, mark, vatten luft, klimat, landskap och kulturmiljö. Bedömningen delades oftast in 

i bland annat kulturmiljö och landskapsbild, hälsa och säkerhet och så vidare. 

För varje aspekt finns det en ruta för ja/kan påverkas och en för nej/påverkas ej och därefter 

plats för kommentarer. Fylls checklistan i med kommentarer, vilket den är avsedd för fås ett 

informativt beslutsunderlag. På en rad som är ca 8 cm ska man kort beskriva ifall exempelvis 

ett riksintresse kan komma att påverkas. Om det visar sig att stor miljöpåverkan kan 

uppkomma ska man självklart utveckla den korta beskrivningen. Men tyvärr har jag i denna 

studie sett exempel när så inte var fallet, vilket självklart inte ger någon rättvis bild av planens 

påverkan. 

Emellertid har jag även sett att en av de mindre kommunerna använde en skala mellan 1 – 4 

för att beskriva effekter på bland annat miljön och hälsan. 1 innebär stor påverkan och 4 ingen 

påverkan, vilket gör effekterna mer lättöverskådliga. Detta system menar jag är bättre 

eftersom man får en uppfattning om graden av påverkan. Denna kommuns checklista innehöll 
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utöver ja, nej – och kommentarrutan även en ruta för beskrivningar. Slutligen fanns en 

utvärderingsruta för frågor med avseende på effekterna av detaljplanens genomförande. 

Ett flertal kommuner använde i checklistan för behovsbedömningen standardformuleringar av 

detaljplanens påverkan. Det vill säga att i den ofyllda mallen för checklistan, som jag fick ta 

del av, stod en färdig formulering om att detaljplanens påverkan inte kommer att vara 

betydande: 

Den aktuella detaljplanen bedöms inte ge upphov till betydande påverkan på miljö, 
hälsa eller hushållning med mark, vatten eller andra resurser. Någon 
miljökonsekvensbeskrivning enligt 5 kap 18 § PBL och Miljöbalken 6 kap. 11-18 § 
bedöms därför inte vara nödvändig. 

Vilket kan tolkas som att det finns förutfattade meningar om behovsbedömningen. En av de 

stora kommunerna hade däremot en stjärnmarkering istället för standardformuleringen av 

detaljplanens påverkan. När underlag fanns för att bedöma om det blir en BMP eller ej fylldes 

det stjärnmarkerade området i. Jag anser att det sistnämnda var ett bättre alternativ. 

Undersökningen visade att i 26 % av de granskade behovsbedömningarnas detaljplaner 

förekom brister i motiveringen till ställningstagande, vilket gör att blir väldigt svårt att få en 

rättvis och överskådlig bild av planens totala effekt. Med utgångspunkt från checklistan bör 

man göra en sammanvägd bedömning samt ett motiverat ställningstagande om genomförandet 

av detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. I samband med detta bör man 

även ta hänsyn till miljömål. En betydande påverkan kan exempelvis anses förekomma när 

etablerade riktvärden, nationella, regionala och kommunala miljömål åsidosätts. Om 

detaljplanen bland annat misstänks bidra till negativ påverkan på riksintressen behöver man 

utföra en miljökonsekvensbeskrivning för att klargöra om så är fallet. 

Behovsbedömningen bör även innefatta risk för olyckor med allvarliga konsekvenser för 

människor och miljö. Även kumulativa och andra samverkande effekter bör uppmärksammas. 

I vissa fall finns det inte någon enskild aspekt som är betydande. Men flera sådana aspekter 

kan sammantaget ge upphov till en betydande miljöpåverkan. Därför ska man alltid motivera 

varför en MKB behöver/inte behöver genomföras. Det är i den samlade bedömning på slutet 

som det avgörs om någon eller några av de aspekter som planen kommer att påverka är av 

betydande karaktär (Köster, 2006).  

Min uppfattning av fördelarna med checklista som arbetsmetod var att behovsbedömningen 

anpassades till den aktuella planen och hänsyn togs till aktuella omständigheter. Andra 

fördelar med checklistor var att bedömningen blev metodiskt, heltäckande och systematiskt 

genomförd. En tredje fördel med checklista var att frågor som kunde behöva vidare utredning 

identifierades lätt under genomgången av checklistan, då ingen aspekt i listan kunde hoppas 

över av misstag. Kommande aktiviteter och beslut underlättades dessutom då det fanns ett 

tydligt beslutsunderlag. 

De kommuner som har gått ifrån att använda checklista, arbetade istället i projektgrupper. 

Fördelen med att arbeta i projektgrupp var att fler personer var med och gav feedback samt att 

varje problem diskuteras i högre grad (Bilaga 4). Att jobba i projektgrupp ställer även högre 

krav på deltagarna då alla måste komma till mötet väl pålästa och vara motiverade för att 

”argumentera för sin sak”. I arbetet med detaljplaner ska alla konsekvenser alltid beskrivas, 

samtidigt som prioriteringar måste ske i varje enskilt fall. Exempelvis kan jordbruksmark 

behöva tas i anspråk för att regionförstoring ska kunna ske (Bilaga 4). En undersökning gjord 

i Nederländerna visade ett exempel på hur oenigheter om landskapets användning kan se ut. 
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Medborgare och företagare menade att landskapet bör erbjuda fler funktioner än 

livsmedelsproduktion ensam, vilket jordbrukarna inte höll med om. Landskapet förväntades 

således ha många funktioner på samma gång. Men endast om användningen av de naturliga 

resurserna bygger på ett heltäckande beaktande till både ekologiska, sociala och ekonomiska 

funktioner kan en hållbar landskapsutveckling främjas (Jolande mfl. , 2009) 

Jag anser att nackdelen med att arbeta i projektgrupp kan vara att man missar något för att 

man inte följer en mall eller ett protokoll som tar upp grundläggande aspekter som hänsyn bör 

tas till. En lösning kan vara att utforma en intern mall eller ett protokoll med aspekter som 

alltid bör tas i beaktande oavsett detaljplanens avseende.  

Majoriteten av kommunerna i Östergötland använder checklista som arbetsmetod vid 

behovsbedömning av detaljplaner. Men man kan inte påstå att varken projektgrupp eller 

checklista som arbetsmetod var bättre än det andra. Varje kommun ska ha rätt att utforma sina 

egna metoder för att på bästa sätt behovsbedöma detaljplaner. Men utifrån undersökningens 

resultat menar jag att metoderna i vissa fall borde förbättras. Det borde finnas bättre direktiv 

med strävan att grunderna i behovsbedömningen ska bli mer likvärdig över 

kommungränserna. Vilket skulle medföra att en detaljplan som avser ungefär samma sorts 

byggnation i samma omgivning och storlek skulle bedömas lika oberoende av vem som utför 

behovsbedömningen. Vidare kvarstår faktum oavsett vilken metodik man än använder att 

värderarens kompetens, egna värderingar och världssyn kommer att influera bedömningen. Ju 

tydligare anvisningar som finns till hur en bedömning skall genomföras, ju troligare är det att 

en viss standard kan upprätthållas i bedömningarna (Köster, 2006). 

Min undersökning visade (Figur 3) att det fanns samband mellan behovsbedömningar med 

stora brister, enligt MKB-förordningens kriterier, och avsaknad av kommunekolog. Jag menar 

att det troligt beror på att stora kommuner hade heltidsanställda kommunekologer men även 

större erfarenheter av behovsbedömning av detaljplaner. (Sandstöm & Hedlund, 2008) 

Resultaten visade att i stora kommunerna som hade kommunekolog bedömdes endast ”stora 

brister” i 20 % av de granskade detaljplanerna till skillnad från de små kommunerna som 

saknade kommunekolog där ”stora brister” förekom i drygt 40 % av detaljplanerna. 

Emellertid visade resultaten på en variation bland de detaljplaner som ingick i gruppen 

”stämmer men brister finns” (Figur 4). Denna grupp menar jag, trots att brister fanns, 

uppfyllde MKB- förordningens kriterier om man ser till hela behovsbedömningen. Den mest 

förekommande bristen hos alla granskade detaljplaner som hör till ”stämmer men brister 

finns”, oavsett om anställd kommunekolog finns, var att hänsyn inte togs till miljömålen.  

Resultaten av min undersökning av kommunernas arbetssätt visade att små kommuner oftare 

anlitar konsulthjälp (Figur 5) till skillnad från stora kommuner som har motsvarande 

kompetens inom den egna organisationen. Det vill säga att kommunernas storlek och tillgång 

till kompetens verkade ha betydelse för behovsbedömningen. 

Ingemar Palm, som under många år har arbetat med frågor kring detaljplaner på Boverket, 

säger att han är bekymrad över att många kommuner inte fullt ut tar sitt ansvar för 

detaljplaneringen utan överlämnar det till privata aktörer. Det gäller även för genomförandet 

av planerna, främst avseende allmänna platser. Han är också rädd för att syftet med 

detaljplaner kan urholkas eftersom det finns en tendens att godta allt större avvikelser från 

detaljplanerna (Jansson, 2008). 

Men även om kommunen anlitar konsulter som genomför hela eller delar av 

behovsbedömningen är det ändå alltid kommunen som är ytterst ansvarig för 
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behovsbedömningen och eventuella miljöbedömningar. Därför är det viktigt att 

detaljplanehandläggaren på kommunen har rätt kompetens och resurser för att kunna avgöra 

om redovisade analyser från anlitad konsult håller kvaliteten. 

8.3 Diskussion av metod och felkällor 
Östgötakartan ger information om detaljplaneområdets förutsättningar samt information om 

vilka intressekonflikter som kan komma att uppstå. Dessvärre är det mycket som saknas i 

Östgötakartan. Till exempel kan man inte se om området är ett skyddsområde för vattentäkt, 

om det finns biotopskyddade åkerholmar, våtmarker eller diken. 

I granskningen av detaljplaner har det förekommit att områden med infrastruktur, till exempel 

vägar av riksintressen så som E4:an nämndes i den aktuella planbeskrivningen men ej 

återfanns på Östgötakartan. I andra exempel på detaljplaner som har granskats förekommer 

det att riksintressen natur- och kulturmiljö, värdefull natur eller skyddsvärda vatten, missades 

trots att alla var med på Östgötakartan. Det kan enbart bero på att man inte använt samma GIS 

– system eller att man utfört en dålig förundersökning. 

Av Östergötlands samtliga 13 kommuner svarade elva på de utskickade frågorna. Enligt 

Mangione (1995 i Sandström & Hedlund, 2008) anses ungefär 70-85 % som bra när det gäller 

andelen inkomna svar. I denna undersökning uppnåddes en svarsfrekvens på nästan 85 % 

vilket anses som fullt tillfredsställande vid denna typ av undersökning. 

En felkälla som har uppkommit under studien är att jag inte frågade ifall de anställda som 

arbetar med detaljplaner jobbar heltid/ halvtid/deltid. Dock gjordes det på frågan om 

kommunen har kommunekolog (Bilaga 3). 

I några fall skickades frågorna till kommunens officiella e-postadress, en eventuell felkälla i 

detta fall var att frågorna skickades vidare till fel tjänsteman som inte hade den kunskap som 

krävdes eller svarade trots att kunskap i ämnet inte fanns. En annan möjlig felkälla var att 

frågorna tolkades fel vilket i sin tur bidrog till felaktigt besvarade frågor. 
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9 Slutsats 
De slutsatser som kan dras av den utföra studien om behovsbedömningar av detaljplaner i 

Östergötlands kommuner är följande:  

 Majoriteten av kommunerna utförde sina behovsbedömningar enligt kriterierna i 

MKB- förordningens bilaga 4.   

 Kommunernas storlek och därmed tillgång till kompetens hade betydelse för 

behovsbedömningen. Det vill säga att de stora kommunerna hade mer erfarenheter av 

att utföra behovsbedömningar. Detta medför att de hade en större andel 

behovsbedömningar som stämmer överens med MKB- förordningens kriterier.  

 De stora kommunerna hade dessutom större tillgång till kompetens inom den egna 

organisationen och behöver till skillnad från de små kommunerna inte anställa 

konsulter för att utföra behovsbedömningar av detaljplaner.  

 Det fanns skillnader i arbetsmetoder bland kommunerna i Östergötland, men 

majoriteten använde ändå checklista vid behovsbedömningen.  

I studien framkom det även att varken miljömålen eller motiveringen av beslut tillskrevs 

någon större betydelse vid behovsbedömningen av detaljplaner. Vidare kunde ett samband ses 

mellan behovsbedömningar som hade stora brister, enligt MKB- förordningens kriterier, och 

avsaknad av kommunekolog. 
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Bilaga 1. Checklista utifrån Östgötakartan som användes vid 
granskningen av detaljplaner i Östergötlands kommuner. 

Kommun: 

      
       

   

Vår bedömning 

  

Deras 

bedömning 

 

Ja Nej Kommentar Ja Nej Kommentar 

Initiativtagare 

      Kommunen 

      Annan 

      

       Östgötakartan 

      Miljöskydd 

      Förorenade områden 

      

       Naturvård 

      Inventeringar 

      Skyddad natur 

      Kommunala Naturvårdsprogram 

      Geologidelen Motalas NVP 

      Riksintresse Natura 2000 

      Riksintresse Naturvård 

      

       Kultur och samhällsbyggnad 

      FMIS 

      Riksintresse kulturmiljövård 

      Fornvård 

      Regional kulturmiljöinventering 

      punkt och yta 

      K-märkta 

      

       Vatten 
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Värdefulla vatten fiske 

      Värdefulla vatten natur 

      Värdefulla vatten kultur 

      

       Överenstämmer med Östgötakartan 

      

       Övrigt 

      Strandskydd 

      Friluftsliv 

      Hälsa och säkerhet 

      Landskapsbild 

      Skyddsområde för vattentäkt 

      

       Lagar och förordningar 

      Hänvisning till miljöbalken och 

      förordningar 

      Hänvisning till miljökvalitetsmål 

      

   

Vår bedömning 

  

Deras 

bedömning 

 

Ja Nej Kommentar Ja Nej Kommentar 

Motiveras beslutet? 

      Har behovsbedömningen en checklista? 

      Finns en sammanfattande redogörelse 

      för hur bedömningen gjorts? 

      Har man anlitat konsulter/experter för att 

      identifiera vilka kriterier som är relevanta? 

      

       BMP 

      Ej BMP 

      

       +                                                                     -                                                                                

Övriga kommentarer 
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Bilaga 2. Kriterier från MKB-förordningen, bilaga 4 (andra stycket) 

som användes vid granskningen av behovsbedömningar. 
 
Kriteriet      Kommentar 

a) anger förutsättningarna för verksamheter eller 

åtgärder när det gäller plats, art, storlek och 

driftsförhållanden eller genom att fördela resurser 

 

 

 

 

 

 

b) Vid beaktande av påverkans totaleffekt bör 

särskilt uppmärksammas: 

•Att positiva och negativa miljöeffekter ej bör 

kvittas mot varandra. 

•Sekundära, kumulativa, samverkande, 

permanenta och tillfälliga effekter på kort, 

medellång och lång sikt. 

•Vad som kan tänkas bli berört av 

miljöeffekterna och på vilket sätt. Dessa effekter 

bör bedömas såväl var och en för sig som 

sammantaget.  

Exempel på vad som kan påverkas är sådant som 

framgår av 6 kap. 12 § andrastycket 5–6 

miljöbalken d.v.s. relevanta miljökvalitetsmål, 

biologisk mångfald, befolkning, människors 

hälsa, djurliv, växtliv, mark, vatten, luft, 

klimatfaktorer, materiella tillgångar, landskap, 

bebyggelse, forn- och kulturlämningar och annat 

kulturarv samt det inbördes förhållandet mellan 

dessa miljöaspekter. 

 

 

d) Vid bedömningen av riskerna för människors 

hälsa eller för miljön bör: 

• Både sannolikheten för att olika effekter på 

människors hälsa eller på miljön inträffar 

bedömas liksom konsekvenserna om de 

inträffar… 
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e) Vid bedömningen av påverkans storlek och 

fysiska omfattning bör: 

• Uppmärksammas att planen eller programmet 

kan ha effekter på andra områden än planens eller 

programmets geografiska omfattning. 

• Uppmärksammas den påverkan planens 

genomförande kan medföra beroende av 

förhållanden som råder utanför den aktuella 

planen. Det kan exempelvis gälla effekter på 

människors hälsa för de som kommer att vistas i 

det aktuella planområdet där påverkan kommer 

från omgivande områden. 

 

f) Vid bedömningen av vilken betydelse och 

sårbarhet som det påverkade området har på 

grund av intensiv markanvändning, överskridna 

miljökvalitetsnormer, kulturarvet eller speciella 

särdrag i naturen bör: 

• Beaktas om planen eller programmet kan 

komma att påverka områden eller intressen som 

är värdefulla eller känsliga men som inte har ett 

formellt skydd i lagstiftningen. 

 

 

g) Vid bedömningen av påverkan på områden 

eller natur som har erkänd nationell, 

gemenskaps- eller internationell skyddsstatus 

bör: 

• Beaktas intressen och områden som uppbär ett 

skydd genom lagstiftning, såsom t.ex. 

riksintresseområden enligt 3 och 4 kap. 

miljöbalken, områden skyddade enligt kap. 

miljöbalken och områden skyddade enligt lagen 

(1988:950) om kulturminnen m.m. 

 

 

 

 

Slutsats: 
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Bilaga 3. Frågor utskickade till kommunerna. 
1. Finns det kommunekologer på kommunen i så fall hur många? Jobbar de 

heltid/deltid/annat? 

2. Hur många anställda arbetar med detaljplaner samt vilken utbildning har dessa? 

3. Hur många fastställda planer har ni haft de senaste 5 åren och hur har dessa fördelats 

på personalen dvs. hur många ärenden har man per anställd och år? 

4. Hur går miljöbedömningen av detaljplaner till, använder ni er av en checklista eller 

liknande? Ifall så är fallet skulle vi kunna få ta del av denna? 

5. Hur deltar miljöskyddsansvarig och kommunekolog (eller annan naturvårdsansvarig) i 

planarbetet? 
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Bilaga 4. Sammanfattning av intervjuerna av tjänstemän i två 

kommuner 
Nedan följer en sammanställning av mötesanteckningarna från besöket på Linköpings- och 

Motala kommun. Dessa två kommuner är intressant därför att Linköping framförallt använder 

checklista som arbetsmetod vid behovsbedömning medan Motala enbart arbetar i 

projektgrupp.  

På Linköpings kommun börjar man behovsbedömningen genom att i grupp diskuterar 

utformningen.  Gruppen består bland annat av planarkitekter, kommunekologer samt 

representanter från räddningstjänsten och miljökontoret. För att identifiera de aspekter som 

kan tänkas beröras så använder man sig av en checklista. I checklistan finns flera rubriker från 

MKB- förordningens bilaga 4. Utifrån checklistan pekar man sedan ut frågor som behöver en 

djupare utredning. Dock upplevs checklistan som otydlig, och svårtolkad bland de som 

arbetar med behovsbedömningar och därför omarbetar man checklistan för närvarande. 

För att avgöra ifall detaljplaner kommer att innebära en betydande miljöpåverkan eller ej 

används kunskaperna och samarbetet inom gruppen, där många olika professioner ingår, samt 

checklistan. Det slutliga avgörande om detaljplanen antas medföra BMP görs av 

projektledaren och i slutändan beslutar plan- och miljönämnden. Varje år bedöms en till två 

detaljplaner medföra BMP. 

Kommunekologens uppgift är att utföra naturinventeringar samt vara experthjälp vid 

avgöranden som miljöpåverkans omfattning eller andra viktiga naturmiljöfrågor. 

I enstaka fall har man på Linköpings kommun använt Östgötakartan exempelvis vid 

granskning av förorenad mark. Istället för att använda Östgötakartan har kommunen ett eget 

GIS – skikt med egen information om naturvård, kultur och annan data som är specifik för 

kommunen.  

Linköpings kommun jobbar med Agenda 21 som lokal målsättning. Agenda 21 innebär att 

kommunen ska minska transporterna, energianvändningen och att man jobbar mot en 

långsiktig och hållbar utveckling. Man försöker även att jobba med miljömålen som 

regeringen satt upp. I kommunen jobbar man med bland annat miljömålet ”ett rikt 

odlingslandskap” och ”God bebyggd miljö”. 

Enligt Linköpings kommun upplevs miljömålen lätthanterliga i jämförelse med att utföra en 

riskanalys, som är både dyr och tar tid. Riskanalyser görs vanligtvis i översiktsplanen, oftast 

anlitas konsulter för att utföra arbetet. Exempelvis kan en riskanalys göras pga. buller från 

trafik eller andra störande moment. Senare kan man i detaljplanen hänvisa till riskanalysen 

istället för att göra en ny. 

Även i Motala kommun utför man behovsbedömningen tillsammans i en projektgrupp där 

representanter från olika avdelningar och myndigheter sitter med. Kommunen arbetar inte 

utefter en checklista då de upplever checklistorna som stela och oformliga. När man arbetar 

med behovsbedömningen i projektgrupp blir det desto viktigare att alla i gruppen är pålästa 

och insatta i projektet då alla aspekter som kan tänkas uppkomma behandlas endast muntligt. 

Alla konsekvenser ska alltid beskrivas, samtidigt som prioriteringar måste ske. I arbetet med 

detaljplaner avgörs vad som prioriteras högst i varje enskilt fall. Exempelvis kan 

jordbruksmark behöva tas i anspråk för att regionförstoring ska kunna ske, vilket kan medföra 

oenigheter pga. olika prioriteringar. 
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Det finns ingen utanför projektgruppen som ger feedback, men i vanlig ordning går 

länsstyrelsen in med synpunkter eller krav i remissprocessen. Länsstyrelsen med flera andra 

instanser agerar samrådspartner vid beslut om BMP eller ej. Projektgruppen sammanfattar ett 

förslag som man samråder med länsstyrelsen om. Därefter tas ett beslut av plan- och 

miljönämnden ifall utförandet av detaljplanen antas innebära BMP. Årligen bedöms 2 av 20 

fastställda planer medföra BMP. 

Varje detaljplan tar ungefär ett år från början till slut, förutsatt att detaljplanen inte 

överklagas. Varje anställd har omkring fyra till sex detaljplaner samtidigt, dessa kräver olika 

mycket tid, då de oftast befinner sig i olika skeden. Om initiativtagaren är privat 

rekommenderar kommunen att konsult anlitas. Kommunen agerar hur som helst alltid 

projektledare, men det är konsulten som utför behovsbedömningen. I de fall som konsult 

anlitas kan det förkomma att konsulten använder checklista som arbetsmetod, vilket 

kommunen anser är helt ok så länge man har täckt alla aspekter. 

 

 

 

 

 

 

 


