
EN FALLSTUDIE I
HUR LANDETS 
KOMMUNER HANTERAR 
BEVARANDEVÄRDA 
NATUROMRÅDEN I 
FÖRHÅLLANDE 
TILL SVERIGES 
MILJÖKVALITETSMÅL.

BEVARANDEVÄRD
NATUR I EN
SVENSK KONTEXT

AHLIN F & WAHLBOM T





Institutionen för fysisk planering 
Blekinge tekniska högskola 

Bevarandevärd natur 
i en svensk kontext 

En fallstudie i hur landets kommuner hanterar bevarandevärda  
naturområden i förhållande till Sveriges miljökvalitetsmål. 

Kandidatarbete 15 hp 

Ahlin, F. & Wahlbom, T. 





Datum 2019-06-19 
Läroverk Blekinge tekniska högskola 

Institutionen för fysisk planering 
Högskolepoäng 15 hp 
Kurskod FM1473  
Kursnamn Kandidatarbete 
Termin VT2019 
Titel  Bevarandevärd natur i en svensk kontext 
Studenter Filip Ahlin & Theodor Wahlbom 
Handledare  Patric Karlsson 
Examinator Abdellah Abarkan 



Kandidatarbete 15 hp 
Institutionen för fysisk planering 
Ahlin, F. & Wahlbom, T. 

Sammanfattning 
Detta arbetet utgår från en teori som grundar sig i begreppet “hållbar utveckling” som accepterades i 
och med Brundtlandrapporten under senare delen av 80-talet. Denna teori kommer fungera som en 
infallsvinkel för hur vi förhåller oss till dagens kunskap och forskning i ämnet, vilket vidare påverkar 
vårt förhållningssätt till uppsatsens ämne.  

Forskningsöversikten utgår framförallt från Lars Emmelin och Peggy Lermans forskningsrapport 
Styrning av mark och miljö, där målstyrning i förhållande till Sveriges miljökvalitetsmål lägger 
grunden för den breda förståelsen för målen som system och begrepp. Forskningsöversikten följs upp 
av en områdesöversikt vilken inleds med Ekosystemansatsen av Naturvårdsverket, där tolv 
vägledande principer i arbetet mot ett hållbart nyttjande med naturresurser presenteras. Vi följer sedan 
upp Naturvårdsverkets rapport med att beskriva vad myndigheterna Boverket, Jordbruksverket, 
Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen verkar för rent deskriptivt i ämnet. 

Vi följer upp områdesöversikten med ett omfattande avsnitt om styrdokument där vi beskriver hur till 
exempel avtal, planer och program har påverkat och format dagens planering från Rio de Janeiro 1992 
till Agenda 2030. Anledningen till detta är att beskriva hur stora delar av händelseförloppet har gått 
till från dess begynnelse till där vi är idag - vilket resulterar i de globala målen och således Sveriges 
16 miljökvalitetsmål.  

Vår analysdel utgår från att jämföra de översiktsplaner som Gävle, Åre och Lund kommun har 
sammanställt via tre fallstudier där specifika fall med olika förutsättningar ligger till grund för 
analysen och slutsatsen. Resultaten presenteras avslutningsvis i en slutsats där vi genom en tabell 
(Bild 9) visar på för- och nackdelar med kommunernas arbete i förhållande till våra forskningsfrågor 
och syftet för uppsatsen. 

Terminologi 
Agenda 21 Handlingsprogram för arbetet med miljö och utveckling 
Agenda 2030 Handlingsprogram för arbetet med miljö och utveckling 
Biologisk mångfald Variationsrikedom bland levande organismer i alla miljöer 
EU Europeiska unionen 
FN Förenta nationerna 
FÖP  Fördjupad översiktsplan 
MB Miljöbalk (MB 1998:808) 
PBL Plan- och bygglag (PBL 2010:900) 
SOU Statens offentliga utredningar 
ÖP Översiktsplan 
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Disposition 
Inledning 
I kapitlet Inledning presenteras arbetets bakgrund, syfte, problemformulering, kunskapsläge och 
metod. I delen som behandlar problemformulering finns uppsatsens forskningsfrågor medan 
kunskapsläget beskriver den samlade kunskapen som finns att tillgå inom området bevarandevärd 
natur. I kapitlet presenteras även uppsatsens urval och avgränsning samt kritik mot fallstudien och den 
kvalitativa innehållsanalysen. 
 
Kunskapsöversikt 
I kapitlet Kunskapsöversikt beskriver vi teorin för uppsatsen som främst utgår från begreppet “hållbar 
utveckling”. I delen som behandlar Forskningsöversikt beskriver vi tidigare forskning i ämnet för att 
sedan sätta det i relation till ämnet i vår uppsats. I delen Områdesöversikt beskriver vi sedan 
ekosystemansatsen och myndigheter. Kapitlet fortsätter sedan med en omfattande del som vi har valt 
att kalla Styrdokument. I denna del beskriver vi hur begreppet “hållbar utveckling” har präglat 
planeringen genom åren. Vi avslutar kapitlet Kunskapsöversikt med att beskriva styrdokument inom 
den översiktliga planeringen. Dessutom beskriver vi delen Skyddad natur i form av Natura 
2000-områden, naturreservat och nationalparker samt vad kommunerna själva anser vara 
bevarandevärd natur.  
 
Analys av specifika fall 
I kapitlet Analys av specifika fall går vi igenom tre specifika fall där vi kopplar hur bevarandevärd 
natur och Sveriges miljökvalitetsmål hanteras i de olika kommunerna genom Fall 1, Gävle, Fall 2, 
Åre och Fall 3, Lund. Vår analys är utförd som en fallstudie med metoden kvalitativ innehållsanalys. 
 
Slutsats 
I kapitlet Slutsats presenterar vi resultaten som vi har uppnått i samband med analysen av de specifika 
fallen i en avslutande diskussion. För att förenkla diskussionen har vi utgått från en tabell (Bild 9) där 
svaren på våra forskningsfrågor och ett antal mer generella kategorier preciseras närmare.  
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Inledning 

Bakgrund  
Naturen har på många olika sätt alltid försett människor med en stor mängd varor och tjänster. Dessa 
tjänster har genom olika typer av miljöpåverkan givit oss människor till exempel luftrening, 
klimatutjämning, vattenrening och så vidare, vilket har haft en betydande påverkan på hur världen ser 
ut idag. Naturen är således en otroligt viktig resurs som måste tas tillvara på då den krävs för att liv 
ska kunna uppstå och för att vi ska kunna leva i harmoni på jorden. Då naturen även, enligt många 
rapporter, går hand i hand med livskvalité såsom friluftsliv, fysisk aktivitet och hälsa krävs en tydlig 
plan för hur man bör bevara och väva in naturens kvaliteter i samhället i stort. På så sätt gynnas 
samhället av insikten om hur naturen och friluftslivet gynnar folkhälsan i takt med att utbrändhet, 
stress och övervikt blir allt vanligare samhällsproblem (Naturvårdsverket, 2006:3). Naturen har 
således många skilda värden vilket tydliggör dess komplexitet och vikt av bevarande. Ur ett estetiskt 
synsätt har naturen stor betydelse för en vacker, tilltalande och i vissa fall också unik landskapsbild 
vilket gynnar såväl den biologiska mångfalden som sociala värden (Naturvårdsverket, 2013:4, 9). 
  
I ett högre perspektiv krävs det således att naturen och dess mångfald av biotoper och landskap 
bevaras och tas tillvara på för att människan ska kunna ta del av dess många fördelar och vinster för 
samhället. Natur är på så sätt något som alltid måste utredas i planering då dess existens bygger på att 
det finns faktorer som är värda att bevara. I takt med att intensivt skogsbruk omvandlar vår natur i 
grunden då biologisk mångfald minskar ökar motsättningarna till hur arbetet går till. Speciellt 
bevarandevärda naturområden kräver således en tydligare reglering i den fysiska planeringen då 
sådana områden är av yttersta vikt för att Sveriges mångfald och livskraft ska kunna fortgå och frodas 
(Naturskyddsföreningen, 2014:4). Planerarens roll i bevarandet och hänsynen av speciellt skyddsvärd 
natur blir på så sätt något helt avgörandet och således intressant i frågan om hur planerare påverkar 
och förhåller sig till naturen gentemot uppsatta mål samt hur dessa ter sig i den översiktliga 
planeringen. 
  
Sverige har idag ett generationsmål som på olika sätt arbetar mot att nästa generation ska kunna leva 
på samma villkor som vi gör idag, men där de stora miljöproblemen är lösta (Sveriges miljö, 2018-b). 
Arbetet med att nå miljökvalitetsmålen utgör grunden för Sveriges nationella miljöpolitik. Sveriges 16 
miljökvalitetsmål med specifika preciseringar ska genom diverse miljöfrågor fungera som en 
långsiktig målbild för hur Sverige bör ta sig an miljöarbetet mot ett mer hållbart samhälle. 
Miljökvalitetsmålen är således en vägledning för alla berörda myndigheter såsom länsstyrelsen, 
kommuner och andra aktörer, vilket bör resultera i att det syns i deras arbete mot ett mer hållbart och 
miljöbearbetat samhälle. 
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Syfte 
Att undersöka hur Gävle, Åre och Lund kommun hanterar bevarandevärda naturområden i den 
översiktliga planeringen i förhållande till Sveriges miljökvalitetsmål. 
 

Problemformulering 
Sveriges miljömål arbetar mot att nästa generation ska kunna leva på samma villkor som vi gör idag, 
men där de stora miljöproblemen är lösta. För ett konkret arbete mot en bättre miljöanpassad värld är 
generationsmålet uppdelat i miljökvalitetsmål och etappmål där tydliga syften för respektive mål 
specificeras genom olika riktlinjer. Sedan 1999 har miljömålen funnits i Sverige vilket bör ha 
resulterat i förbättringar ur en miljösynpunkt. Frågan man ställer sig är dock hur väl detta speglas i 
den kommunala politiken och planeringen? Finns det några tydliga mål uppsatta i arbetet med 
översiktsplaner på kommunal nivå i förhållande till de 16 miljökvalitetsmålen? Är dessa mål 
anpassade för alla skalor av planering, det vill säga går det att applicera dem vart man än befinner sig? 
Finns det en storskalighet som gör att den översiktliga planeringen inte kan implementera dessa 
miljökvalitetsmål på ett rimligt sätt, eller hanteras det på samma villkor som andra viktiga 
planeringsfrågor?  
 
I förhållande till miljökvalitetsmålen blir säregna landskap och bevarandevärd natur extra intressanta 
att undersöka då ett urval av de 16 miljökvalitetsmålen hanterar mer precist vad arbetet ämnar att 
utreda, eftersom exempelvis Naturvårdsverket (2018:7) nämner hur sådana områden måste tas på stort 
allvar. Detta kommer således att utgå ifrån att granska den översiktliga planeringen genom 
kommunernas styrdokument för att undersöka hur Sveriges miljökvalitetsmål hanteras i planeringen 
och hur dessa återspeglas i olika typer av bevarandevärda miljöer runt om i Sverige. 
 

Forskningsfrågor 

Hur arbetar kommuner med… 
a) bevarandevärda naturområden i översiktlig planering? 
b) Sveriges miljökvalitetsmål i översiktlig planering? 
c) bevarandevärda naturområden i förhållande till Sveriges miljökvalitetsmål? 
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Kunskapsläget 
Idag finns det en rad olika organisationer och myndigheter som arbetar mot en tydligare styrning av 
mark och miljö samt mer övergripande planering av natur och ekosystemtjänster i förhållande till allt 
mer aktuella klimat- och miljöfrågor. Naturvårdsverket är en av de myndigheter som varit aktiva i 
ämnet och utifrån olika infallsvinklar försökt belysa hur naturresurser och bevarande av speciellt 
bevarandevärda naturområden som naturreservat är något som måste tas på stort allvar 
(Naturvårdsverket, 2008:7). Då Naturvårdsverket även inkluderar Sveriges miljökvalitetsmål i denna 
frågan uppstår en tydlig koppling till hur arbetet mot en mer hållbar planering utgörs av en modell där 
alla frågor om hur arbetet bör gå till alltid blir i förhållande till nationellt uppsatta mål 
(Naturvårdsverket, 2008:7-8). I Naturvårdsverkets rapport Planering av naturreservat - vägledning 
för beskrivning, indelning och avgränsning beskrivs planeringen av speciellt bevarandevärda 
naturområden som något som bör göras i ett landskapsperspektiv där den skyddsvärda miljön ses ur 
ett större perspektiv. Landskapet ska uppfattas som en helhet där alla olika naturtyper fungerar i 
symbios med varandra, vilket på så sätt gynnar den biologiska mångfalden och ger upphov till de 
ekosystemtjänster Sverige och världen behöver för att överhuvudtaget fungera (Naturvårdsverket, 
2008:8 & Naturvårdsverket, 2007:8). Naturens vikt beskrivs således som något ovärderligt vilket 
kräver en tydlig styrning i planeringsarbetet mot ett hållbart klimat i Sverige.  
 
En forskningsrapport som tangerar ämnet om styrning och bevarande av naturområden i förhållande 
till statliga krav och riktlinjer är Lars Emmelin och Peggy Lermans Styrning av markanvändning och 
miljö. Rapporten tar upp svårigheter och problem i styrning av mark och miljö som regleras av 
komplicerade regelverk i samspel med en sektoriserad förvaltning. Fokus i rapporten ligger således på 
att lyfta fram och diskutera analyser och slutsatser av rapportens behandlade frågor för att på så sätt 
lyfta komplikationer för organisationer i relationen mellan stat och kommun (Emmelin & Lerman, 
2006:1). Rapporten lyfter också tveksamheter i hur Riksdagens överordnade mål, som i detta fallet är 
miljökvalitetsmålen, kan samordna en mängd olika aktörer, offentliga som privata, på olika nivåer. De 
beskriver hur miljömålen är tänkta att fungera för att skapa konsistens och konsekvens i olika nivåer 
inom planeringen och på så sätt förena den med miljöfrågor. I rapporten beskriver de dock 
motsättningar till att detta skulle fungera då målstrukturen inte kan sägas uppfylla väl etablerade 
kriterier då ett samhälle med många olika aktörer, på olika nivåer, med egna mål kommer se 
svårigheter i att förhålla sig till miljömålens ytterst formella status (Emmelin & Lerman, 2006:6). 
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Metod 
I denna undersökning om hur kommuner hanterar bevarandevärda naturområden i förhållande till 
Sveriges miljökvalitetsmål genom den översiktliga planeringen, kommer en kvalitativ innehållsanalys 
användas för att skapa bra förutsättningar för en omfattande förståelse i ämnet. I detta fallet kommer 
översiktsplaner att granskas och bearbetas utifrån problemformuleringar och forskningsfrågor för att 
på så sätt ge det insamlade materialet en betydelse i förhållande till ämnet och undersökta frågor. Den 
kvalitativa innehållsanalysen kommer utgå ifrån skriven kommunikation i form av översiktsplaner 
som stegvis kommer analyseras med fokus på likheter och olikheter för att på så sätt resultera i ett 
legitimt resultat. Tolkningen av denna granskning kan sedan skapa ett eller flera teman utifrån vad 
som undersöks och hur det förhåller sig till exempelvis forskningsfrågorna. På så sätt kan dessa teman 
knytas ihop och skapa en röd tråd genom arbetet där tydliga frågor besvaras på olika sätt men med en 
gemensam problemformulering och ämne. Analysprocessen kommer således bli av yttersta vikt då 
resultaten strikt kommer bygga på förståelsen för det insamlade materialet. Därför krävs en 
bearbetning av den informationen från analysen för att undersöka vad som är relevant utifrån de teman 
och frågor som arbetet utgår ifrån. (Arving, 2012:2). 
 
För att kunna applicera den kvalitativa innehållsanalysen krävs det att det finns något att undersöka. I 
detta arbetet kommer därför fallstudier att fungera som dokumentanalys av översiktsplaner i 
förhållande till Sveriges miljökvalitetsmål, vilket ska resultera i en jämförelse av hur kommuner 
hanterar bevarandevärda naturområden. Jämförelsen av fallstudier sker under arbetets gång med hjälp 
av forskningsfrågor och begrepp från tidigare forskning i ämnet och kategoriserar på så sätt hur 
analysen kommer gå till i varje översiktsplan. Denscombe (2016:347-348) skriver att forskningsdata 
tenderar att följa fem steg vilka vi har valt att arbeta efter, dessa är: 
 

1. Iordningställande av data 
2. Inledande utforskning av data 
3. Analys av data 
4. Framställning och presentation av data 
5. Validering av data (Denscombe, 2016:348). 

 
Vi började därför med att samla data och katalogisera fakta från olika styrdokument, exempelvis 
översiktsplanen från Gävle kommun. För att sätta riktlinjer för vårt arbete i allmänhet och våra 
individuella delar i synnerhet inledde vi med den gemensamma delen Fall 1, Gävle. I den 
gemensamma delen, som även utgör ramen för den individuella delen, har vi därför valt att söka fakta 
i Gävle kommuns översiktsplan. Anledningen till att börja med ett specifikt fall är att vi vill utreda 
huruvida analysmetoden fungerar, detta på grund av att vi vill undvika riskmomentet med att använda 
oss av en icke fungerande analysmetod för ändamålet. 
 
Med anledning av att tiden för uppsatsen är bestämd på förtid och därmed begränsad behöver 
rapporten i vissa avseenden avgränsas. Vi har därför valt att använda oss av återkommande sökord vid 
granskandet av kommunernas styrdokument i form av översiktsplaner. Syftet med att använda sig av 
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samma sökord i samtliga styrdokument är att dokumenten undersöks på samma villkor. Sökorden vid 
har använt oss av är följande: 
 

● Miljökvalitetsmål 
● Natura 2000-områden, Naturreservat och Nationalparker. 
● Ekosystemtjänster 

 
I kapitlet Slutsats har vi i diskussionen valt att genom en tabell (Bild 9) visa på för- och nackdelar med 
kommunernas styrdokument för att på så sätt öka förståelsen för hur vi har utfört diskussionen. 
Tabellen (Bild 9) är uppbyggd av ett antal kategorier som bygger på våra forskningsfrågor samt bild- 
och textmaterial, vilka fungerar som en mer övergripande kategori. Ett sammanvägt betyg redovisas 
sedan för vardera kommun genom ett betygssystem där en 9-gradig skala (Bild 8) i förhållande till 
varje kategori i sig skapar ett medelvärde. 

Urval och avgränsning 
Det urval av översiktsplaner som kommer reglera omfattningen av detta arbete är plandokument från 
Gävle, Åre och Lunds kommun med intressanta mark- och miljöförhållanden och således också 
bevarandevärda naturområden. Via Boverkets kunskapsbank har vi funnit underlag till de olika 
typerna av säregna landskap som till exempel fjäll-, odlings- och skogslandskap med fokus på att följa 
och undersöka utifrån ett antal valda miljökvalitetsmål. De miljökvalitetsmål vi har valt att fokusera 
på i uppsatsen är följande:  
 

● God bebyggd miljö 
● Ett rikt växt- och djurliv 
● Levande skogar  
● Storslagen fjällmiljö  
● Ett rikt odlingslandskap  

 
I uppsatsen har vi valt att begränsa antalet miljökvalitetsmål som ska behandlas med anledning av att 
arbetet ska beskriva specifika fall där vi sett förutsättningar till säregna landskap och bevarandevärd 
natur. Med bevarandevärd natur avser vi Natura 2000-områden, naturreservat och nationalparker samt 
andra bevarandevärda naturområden enligt de berörda kommunerna. Två miljökvalitetsmål i var 
enskilt fall ska vara av stående slag medans det för var och ett av de specifika fallen kommer att vara 
ett nytt miljökvalitetsmål som beskriver det säregna landskapet för platsen. De specifika fallen delas 
sedan upp och utgör de individuella delarna i arbetet. De specifika fallen är följande:  

 
● Fall 1, Gävle (gemensam del)  
● Fall 2, Åre (Theodor Wahlbom)  
● Fall 3, Lund (Filip Ahlin)  

 
Valet av de specifika fallen ovan grundar sig i vetskap om Sveriges förutsättningar i förhållande till 
landskap och säregen natur. Därav resulterade valen i intressanta områden med hänsyn till Sveriges 
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miljökvalitetsmål. Målen arbetet bygger på blev således Levande skogar, Storslagen fjällmiljö och Ett 
rikt odlingslandskap. Som tidigare nämnt kopplade vi sedan kommuners översiktsplaner till vardera 
miljökvalitetsmål vilket resulterade i; Gävle med dess skogsområden, Åre och dess fjällmiljö och 
Lund och dess odlingslandskap. Utöver dessa tre miljömål kommer arbetet inkludera ytterligare två 
mål som är God bebyggd miljö och Ett rikt växt- och djurliv då detta kan utveckla resonemanget och 
undersökningen ur ett planeringsperspektiv.  

Kritik 
Kritik som ofta uppkommer vid fallstudier med kvalitativ innehållsanalys av olika områden är att den 
ofta inte är trovärdig i de generaliseringar som görs efterhand arbetet fortgår. På grund av detta krävs 
en tydlig och noggrann redovisning av hur vi behandlar det empiriska materialet i uppsatsen, som i 
detta fallet är översiktsplaner och Sveriges 16 miljökvalitetsmål. Tydlighet krävs således också i att 
visa på hur dessa dokument ligger till grund för de slutsatser och diskussioner som presenteras i 
arbetets avslutande kapitel. Ett annat möjligt problem med fallstudier i allmänhet är att tydliggöra 
fallets gränser, vilket kan innebära att svårigheter gällande vilka källor som bör användas och vilka 
som ska lämnas utanför kan uppkomma. Ytterligare en allmän kritik som uppkommer i samband med 
att fallstudier utförs är att de har en tendens att fokusera på processer snarare än mätbara slutprodukter 
som analyser och utvärderingar, detta kan appliceras på vår analysdel då den bygger på tre fallstudier 
som mestadels består av textbaserat underlag av beskrivande slag. (Denscombe, 2016:104). 
 
En första kritik som är befogad mot den metod vi valt att använda oss av vid granskandet av 
styrdokumenten är att viss information kan försvinna på grund av urvalet, i det här fall vilka ord vi har 
valt att använda oss av som sökord. Det är viktigt att en sådan urvalsram är relevant och tillräckligt 
avgränsad då subjektiva urval kan bli smalt avgränsade eftersom det är vi själva som avgränsar ämnet. 
Med anledning av att ett urval tillämpas bör vi även ta hänsyn till en annan kritik gällande 
analysmetoden, nämligen att urvalsfel kan förekomma vilket således behöver tas med i beräkningen 
när analysmetoden tillämpas. (Denscombe, 2016:89). 
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Kunskapsöversikt 

Teori  

Hållbar utveckling 

Under senare delen av 80-talet arbetade FN:s världskommission för miljö och utveckling fram 
brundtlandrapporten . Rapportens syfte var att sammanställa ett helhetsgrepp på resurs- och 1

miljöproblem, med målet att nå ett förändrat klimat som lösning genom begreppet “hållbar 
utveckling”. Brundtlandrapporten utgjorde det idémässiga ramverket för FN:s miljökonferens i Rio de 
Janeiro 1992, det var först efter miljökonferensen som begreppet “hållbar utveckling” blev accepterat 
som övergripande mål i samhällsutvecklingen. (Nationalencyklopedin, u.å.-a, u.å.-c). Begreppet 
“hållbar utveckling” följde även med i det fortsatta arbetet mot att nå en hållbar utveckling, således är 
begreppet som process aktuellt än idag genom Agenda 2030. Begreppet “hållbar utveckling” som 
lanserades i och med Brundtlandkommissionens rapport förklaras enligt följande: 
 
“En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.” 

Brundtlandrapporten 1988 
 

Även Lars Emmelin och Peggy Lerman (2006:21) har beskrivit begreppet “hållbar utveckling”. 
Emmelin och Lerman visar i rapporten på; begreppets mångtydighet genom figurer och hur begreppet 
därigenom har inflytande på översiktlig nivå genom att vara öppet för tolkning. Begreppets 
mångtydighet genom att vara öppet för tolkning av dess styrkor och svagheter beskrivs enligt 
följande: 
 
“[...] begreppets kombinerade styrka - att kunna skapa övergripande konsensus på policynivå - med 
dess svaghet - att under denna konsensus dölja fundamentala motsättningar rörande tillväxt, 
relationen mellan bevarande och exploaterande av naturen etc.” 

Emmelin, L & Lerman, P 2006 
 
Likt beskrivningen av begreppet som återfinns i Brundtlandkommissionen rapport, menar Emmelin 
och Lerman (2006:21) vidare att begreppet “hållbar utveckling” ursprungligen kommer från den 
ekologiska teorin och innebär att konsumtionen av varor inte kan överstiga den långsiktiga 
produktionsförmågan. Således ingår begreppet i en ordnad helhet, där systemet enligt den ekologiska 
teorin bygger på att systemet i sig självt håller. Det vill säga att systemet håller om det håller sig inom 
ramarna för sin egen bärförmåga. På så sätt blir vår syn på hållbar utveckling direkt kopplad till den 
ekologiska dimensionen och hur bevarandevärd natur blir en förlängning av detta då ekologi i enlighet 

1 Brundtlandrapportens namngivare Gro Harlem Brundtland ledde FN:s världskommission för miljö 
och utveckling, den så kallade Brundtlandkommissionen. Brundtlandkommissionens arbete med 
miljöfrågor är betydande för FN:s miljöarbete än idag. (Nationalencyklopedin, u.å.-b). 
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med (Bild 1) “Hållbarhetstårtan” ligger till grund för de andra två dimensionerna (Boverket, 2017-d). 
Synen på hållbar utveckling fungerar således som ett förhållningssätt till hur vi ser på ekologiska 
förutsättningar i förhållande till Sveriges miljökvalitetsmål och den översiktliga planeringen. 

Forskningsöversikt 

Miljömålen som styrning av mark och miljö 

Forskningsöversikten i ämnet om hur kommuner arbetar mot att uppfylla Sveriges miljökvalitetsmål 
är relativt tunn i omfattning. Det är dock många organisationer och myndigheter som är aktiva i dessa 
frågor men hur deras arbete sedan följs upp i kommuner redovisas relativt sällan. Myndigheter som 
Naturvårdsverket, Boverket, Jordbruksverket och Skogsstyrelsen är alla aktiva mot att uppfylla krav 
och följa upp arbetet mot ett mer miljöanpassat samhälle men i linje med Sveriges miljökvalitetsmål 
sker detta arbete främst genom uppsatta mål som kan tolkas och användas på många olika sätt. Detta 
på grund av att miljöbegreppet oftast stöter på problem i styrningen av mark och miljö då olika lagar 
och direktiv ofta ger upphov till tolkning (Emmelin & Lerman, 2006:17).  
 
Rapporten lyfter också tveksamheter i hur Riksdagens överordnade mål, som i detta fall är 
miljökvalitetsmålen, kan samordna en mängd olika aktörer, offentliga som privata, på olika nivåer. 
Det moderna projektet med Sveriges miljökvalitetsmål beskriv därför i rapporten som “ekologisk 
modernitet” vilket enligt Emmelin och Lerman frigör arbetet mot ett mer hållbart samhälle från de 
tidigare motsättningarna mot en gemensam syn på ekonomi och ekologi. Miljökvalitetsmålen blir på 
så sätt anpassade för att skapa konsistens och konsekvens i olika nivåer inom planeringen och på så 
sätt förena den med miljöfrågor. I rapporten ses dock svårigheter med att låta en överordnad 
konsensus ge upphov till anpassade och väl avvägda tekniska lösningar  genom ny miljöanpassad 
ingenjörskonst (Emmelin & Lerman, 2006:17). Målstrukturen behöver uppfylla väl etablerade 
kriterier då ett samhälle med många olika aktörer, på olika nivåer, med egna mål kommer se 
svårigheter i att förhålla sig till miljökvalitetsmålens ytterst formella status (Emmelin & Lerman, 
2006:6). Därför krävs en upplysning och attitydförändring som komplement till den tekniska 
utvecklingen som i sin tur går hand i hand med den ekonomiska och politiska styrningen mot 
gemensamma överordnade mål (Emmelin & Lerman, 2006:17).  

Miljöarbete i förhållande till fysisk planering 

I arbetet mot ett mer hållbart samhälle är den fysiska planeringen direkt avgörande i hur framtidens 
miljöer kommer exploateras och utvecklas i harmoni med vad naturen ger och behöver. Den fysiska 
planeringen är således ett tydligt redskap i hur miljöarbete går till för att försöka uppnå Sveriges 
miljökvalitetsmål. Emmelin och Lerman beskriver dock i sin rapport hur denna funktion och redskap 
som den fysiska planeringen faktiskt är ofta stöter på problem i verkan som medel för hållbar 
utveckling (Emmelin & Lerman, 2006:18). Rapporten beskriver en rad anledningar till att klyftor 
mellan miljöarbete och fysisk planering uppstår men i enlighet med vårt arbete är följande anledningar 
extra intressanta.   
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Tidsperspektiv 

Beroende på var i landet du befinner dig sker en bebyggelseförändring på ett eller annat sätt i olika 
takt. Det långa tidsperspektivet som Emmelin och Lerman beskriver är genom fysisk planering 
således mer eller mindre tydligt då snabb bebyggelseutveckling i städerna inte kan jämföras med 
mindre tätorters bebyggelseutveckling. Den fysiska planeringen blir därför mycket mer uppenbar i 
städer där bebyggelsemönster förändras per år till skillnad från den mer successiva omvandling som 
sker i stora delar av landet. I dessa fall blir fokus på planeringen mycket mer komplex då de 
inkrementella förändringarna som sker över lång tid kan döljas i enskilda fall (Emmelin & Lerman, 
2006:18). Exempel som blir ytterst relevant för vårt arbete blir hur grönområden i sådana 
tätortsområden omärkbart kan förändras och i värsta fall till slut försvinna då svårigheter att knyta 
överordnade mål till långsiktiga förändringar som sker successivt över tid skapar klyftor mellan den 
fysiska planeringen och Sveriges miljökvalitetsmål. 

Hänsyn och handlingsfrihet 

I rapporten beskriver Emmelin och Lerman hur strategiska beslut inte alltid går i linje med en 
långsiktig, fysisk strategi mot ett mer hållbart samhälle. Utbyggnad av infrastruktur, bostadsområden, 
handelsområden och så vidare planeras inte alltid nödvändigtvis av överordnade mål eller i direkt linje 
med hållbar utveckling i allmänhet. Rapporten beskriver istället hur strategiska beslut, med en politisk 
bakgrund, ofta får kompromissa på grund av hänsyn till berörda. Då många olika aktörer på olika 
nivåer med olika mål i såväl regional planering som översiktlig kommunal planering berörs blir 
således strategierna mot ett hållbart samhälle ytterst komplex då behovet av handlingsfrihet skapar 
svårigheter i vad som bör göras. Emmelin och Lerman beskriver det som; “Översiktlig planering i den 
detaljerade och gestaltande formen som arkitektkulturen inneburit synes höra till planeringens kris 
eller vanrykte” (Emmelin & Lerman, 2006:19).  

Lokal förståelse för överordnade mål  
Som sista punkt i hur Emmelin och Lerman beskriver miljöarbete i förhållande till fysisk planering tas 
bristen på samordning och konsistens på olika nivåer upp. I rapporten menar de att den fysiska 
planeringen på nationell och lokal nivå inte samverkar med varandra då endast detaljplanearbetet 
utgår ifrån en bindande bas. Detta beskrivs som någon som resulterar i att planeringen inte alltid ser 
till helheter som på olika sätt strävar mot överordnade mål utan istället skapar oklarheter i tolkningen 
av till exempel Sveriges miljökvalitetsmål i en lokal realitet (Emmelin & Lerman, 2006:19).  

Sveriges miljömål som målstyrningssystem 

Som tidigare rubriker antytt finns en oklarhet i hur miljökvalitetsmålen fungerar som målstyrning för 
miljöfrågor i stort. Emmelin och Lerman undersöker därför i sin rapport hur överordnade mål från 
Riksdagen fungerar för att samordna en mängd olika offentliga som privata aktörer på helt olika 
nivåer i samhället. Genom att skapa konsistens och konsekvens med hjälp av administrativa riktlinjer 
och förhållningssätt beskrivs miljömålen som något som förutsätts kunna förena miljö- och 
planparadigmet vilket enligt Emmelin och Lerman alltid sett motsättningar. Miljökvalitetsmålen 
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beskrivs på så sätt som något som bör arbeta mot att genom en överordnad målstruktur styra planering 
och dess aktörer mot att frivilligt förhålla sitt arbete mot gemensamt uppsatta mål (Emmelin & 
Lerman, 2006:54).  
 
Riksdagens miljömål grundar sig som tidigare nämnt i att de största miljöproblemen ska vara lösta 
tills nästa generation. Frågan Emmelin och Lerman ställer sig i rapporten är dock hur arbetet mot detta 
kan lösas med dagens överordnade mål och isåfall, som tidigare nämnt, hur väl dessa vägleder arbetet 
för olika aktörer mot ett mer hållbart samhälle. I rapporten undersöks därför hur olika typer av 
styrning kan påverka resultatet och tydligheten hos miljökvalitetsmålens visioner. Emmelin och 
Lerman trycker framförallt på ett målstyrningssystem som de beskriver rent teoretiskt hade kunnat 
vara ett verktyg för att åstadkomma en samordnad vägledning oavsett aktör och nivå. Grundprincipen 
för målstyrning är således att aktörer ges friheten att genom egen bedömning välja tillvägagångssätt 
för ändamålet och på så sätt, genom visioner, skapa förutsättningar för att aktörer trots egna mål styrs 
mot gemensamma överordnade mål. Genom att visa på hur miljöarbetet i förhållande till Sverige 
miljökvalitetsmål ska ske i termer beskriver Emmelin och Lerman hur tydligheten för olika sektorers 
verksamhet mot ett mer hållbart samhälle hade kunnat förbättras. I rapporten beskrivs denna 
målformulering som “en förenkling av en komplex verklighet” (Emmelin & Lerman, 2006:56). Detta 
anser vi, i linje mer Emmelin och Lerman, är ytterst talande för hur komplext miljökvalitetsmålens 
arbete är och hur tydlighet är något som måste prioriteras. Svårigheter uppstår dock då målstyrning 
fungerar bäst med en tydlig hierarki och struktur i samhällets viktiga frågor vilket i detta fallet hade 
krävt att miljömålen prioriterats över något annat. Som Emmelin och Lerman beskriver det i sin 
rapport hade miljökvalitetsmålen kunnat komma i konflikt med såväl andra samhällsmål som andra 
miljökvalitetsmål (Emmelin & Lerman, 2006:56-57).  
 
I linje med vårt arbete krävs en tydlighet i hur kommuner arbetar med miljömålen och framförallt dess 
miljökvalitetsmål. Emmelin och Lerman har i sin rapport listat viktiga villkor för att 
miljökvalitetsmålen ska fungera och gå i linje med hur eventuell målstyrning hade kunnat förbättra 
dess framtoning, tolkningsbarhet och implementering. Då vi i vårt arbete kommer granska 
kommunernas översiktsplaner kan således dessa villkor hjälpa oss att undersöka hur våra utvalda 
miljökvalitetsmål har tolkats och använts i arbetet mot bevarandevärd natur och på så sätt analyserat 
hur en målstruktur som miljökvalitetsmålen fungerar på lokal nivå. Villkoren som följer blir på så sätt 
en vägledning i om kommuner förhållit sig till hur miljökvalitetsmålen bör tolkas: 
 

● Tillämpbara – enkla, tolkbara. 
● Konsistenta – målkonflikter utklarade. 
● Mätbara – indikatorer som används för att mäta måluppfyllelse skall vara mera 

precisa men ändå spegla målens helhet på ett rimligt sätt. 
● Formellt bindande eller visionära övertygande. 
● Stabila över tid men samtidigt möjliga att justera efter erfarenhet och ändrade 

omvärldsförhållanden (Emmelin & Lerman, 2006:56-57).  
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De mest betydande villkoren för Sveriges miljökvalitetsmål målstruktur kan sammanfattas i tre 
bredare avsnitt som kommer diskuteras nedan för att skapa en tydligare förståelse i hur och varför 
Emmelin och Lerman anser målstrukturen bör ligga till grund för hur till exempel kommuner förhåller 
sig till miljökvalitetsmålen. 

Målkonflikter i en flermålsstruktur 

För att en målstruktur som miljökvalitetsmålen ska fungera på ett effektivt sätt krävs det att specifika 
mål inte hamnar i konflikt med varandra utan är tillräckligt tydliga för att stå och verka för sig själva. 
Om konflikter mellan målen trots allt skulle uppstå menar Emmelin och Lerman att dessa behöver 
vara identifierade och utklarade sedan innan för att på ett tydligt sätt kunna ligga till grund för 
specifika anvisningar till hur man hanterar dessa. Annars riskerar en flermålsstruktur att stöta på 
problem som ett styrande förhållningssätt i miljöarbete då aktörer ges möjlighet att prioritera efter 
egna preferenser och motivera ett mål genom att ställa dem mot varandra och på så sätt legitimera 
åtgärder som egentligen inte berör miljökvalitetsmålens visioner (Emmelin & Lerman, 2006:58).  

Miljömålens påverkan och stabilitet över tid 

I en målstruktur krävs det att målen, som i detta fallet är miljökvalitetsmålen, upplevs som stabila och 
tydliga i sin framtoning för att skapa trovärdighet och vikt för dess existens. Om de istället saknar 
stabilitet och trovärdighet menar Emmelin och Lerman att skepsis hos aktörer kan göra att det 
prioriteras lågt eller rent utav bortprioriteras i deras arbete. Således menar Emmelin och Lerman att 
delmål är att föredra för att komplettera och stödja de mer övergripande målen. I Sveriges 
miljökvalitetsmål beskrivs till exempel “Biologisk mångfald” som ett typiskt delmål under de övriga 
femton då de uppmanar och hjälper till att förstå hur de andra målen bör hanteras och användas för ett 
hållbart arbete över tid (Emmelin & Lerman, 2006:58).  

Mål i förhållande till åtgärder 

Som Emmelin och Lerman beskriver i sin rapport är en av de vanligaste orsakerna till att 
miljökvalitetsmålen prioriteras och implementeras så olika föreställningen om att enighet om mål inte 
innebär enighet om åtgärder och prioriteringar. Beroende på var i landet och vilka aktörer som är 
inblandade kan arbetet mot ett visst miljökvalitetsmål te sig helt olika och framförallt med helt olika 
resultat. Som nämnt innan bygger målstrukturen på en överordnad konsensus om vad som ska göras 
men då det inte förenar alla med en gemensam syn på problem och åtgärder finns stora brister i hur 
dessa mål används. “Enighet om överordnade mål innebär alltså inte i sig en garanti för 
sektorsintegration av problemsyn eller prioritering av åtgärder” (Emmelin & Lerman, 2006:58).  

Miljömålen som politisk målformulering 

I Emmelin och Lermans rapport tar de slutligen upp hur miljökvalitetsmålen trots allt i dagsläget har 
fått ett betydande genomslag i offentliga texter oavsett berörd sektor. Tillsammans med direktiv från 
till exempel Plan- och bygglag (PBL 2010:900) och Miljöbalk (MB 1998:808) om att 
miljökvalitetsmålen mot ett hållbarare Sverige ska användas har en tydlig medvetenhet om problemen 
skapats. Trots detta menar Emmelin och Lerman att implementeringen av dessa direktiv i 
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utförandeform är något oklar. Myndigheter som till exempel länsstyrelsen och kommuner hävdar i 
enlighet med Miljömålsrådet att prövning sker, dock uppstår oklarheter i ansvarsfördelningen då ett 
sådant självständigt styrmedel trots allt inte regleras explicit i lag (Emmelin & Lerman, 2006:59). 
Miljökvalitetsmålens otydlighet i regelverk och hierarki i förhållande till andra samhällsmål skapar 
således ytterligare problematik för arbetet mot ett hållbart Sverige, vilket i sin tur resulterar i frågor 
om hur miljökvalitetsmålen bör utvecklas och tydliggöras för myndigheter och andra berörda aktörer. 

Forskning som grund för analys 

I detta avsnitt har Lars Emmelin och Peggy Lermans rapport “Styrning av markanvändning och 
miljö” legat till grund för vad som diskuteras och analyserat i den forskning som finns i vårt arbetes 
ämne idag. Således har de viktigaste och mest relevanta delarna av rapporten valts ut för att 
underbygga ett stöd och grund för hur och med vilka kunskaper vi tar oss an vår analyserande uppgift. 
Därav sammanfattas här en kortare beskrivning av hur forskning i förhållande till Sveriges 
miljökvalitetsmål kan appliceras i vårt arbete och på så sätt ligga till grund för hur vi förhåller oss till 
faktorer som kan påverka hur kommuner arbetar med miljökvalitetsmålen. 
 
Som tidigare nämnt är den fysiska planeringen ett av de tydligaste redskapen för hur miljöarbetet med 
Sveriges miljökvalitetsmål går till (Emmelin & Lerman, 2006:18). Men då olika klyftor i hur den 
fysiska planeringen förhåller sig till miljöarbete ofta uppstår finns det orsaker som gör att till exempel 
kommuner inte alltid på ett tydligt sätt kan hantera planeringen i förhållande till miljökvalitetsmålen. 
Frågor att undersöka blir således tydliga då miljöfrågor, som i vårt fall innebär miljökvalitetsmålen, 
inte alltid är lätta för kommuner att applicera på långsiktiga planer som översiktsplaner faktiskt är. I 
vår fallstudie blir det på så sätt intressant att undersöka, i linje med vår forskningsfråga, hur 
kommuner arbetar med Sveriges miljökvalitetsmål och hur de appliceras mot bevarandevärd natur.  
 
Den lokala förståelsen för överordnade mål är också en intressant fråga att undersöka i fallstudiens 
analys då som tidigare nämnt planeringen på nationell och lokal nivå inte samverkar med varandra då 
endast detaljplanearbetet bygger på en bindande bas. I förhållande till kommunernas översiktliga 
arbete blir således miljökvalitetsmålens betydelse intressant att undersöka då det enligt Emmelin och 
Lerman finns svårigheter i att se till helheten. Då överordnade mål i detta fallet skapar utrymme för 
tolkning skapas oklarheter för miljökvalitetsmålens vikt och användning i en lokal realitet (Emmelin 
& Lerman, 2006:19).  
 
Till sist finns det ytterligare en tydlig aspekt i Sveriges miljökvalitetsmål som målstyrningssystem att 
undersöka och då framförallt i hur mål och åtgärder skiljer sig ifrån varandra. I fallstudiens avslutande 
diskussion finns det utrymme att jämföra de olika kommunernas miljöarbete vilket på ett tydligt sätt 
kan resultera i viktiga slutsatser för arbetet. Då Emmelin och Lerman, som tidigare nämnt, menar att 
en av de vanligaste orsakerna till att miljömålen prioriteras och implementeras på så olika sätt beror 
på att föreställningen om att enighet om mål inte innebär enighet om åtgärder och prioriteringar 
skapas eventuellt utrymme för diskussion i huruvida detta kan förtydligas i arbetet mot ett hållbarare 
Sverige (Emmelin & Lerman, 2006:58).  
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Områdesöversikt 

Ekosystemansatsen 

Som tidigare nämnt i kapitlet om kunskapsläget finns det idag en rad olika organisationer och 
myndigheter som arbetar mot en förbättrad styrning av mark och miljö och således då också planering 
av natur och ekosystemtjänster i förhållande till aktuella klimat- och miljöfrågor. En av de 
myndigheter som vi i vårt arbete valt att fokusera på är Naturvårdsverket då de under en lång tid varit 
aktiva i ämnet och utifrån olika infallsvinklar försökt belysa hur naturresurser och bevarande av 
speciellt bevarandevärda naturområden som naturreservat är något som måste tas på stort allvar 
(Naturvårdsverket, 2008:7). I vårt arbete har framförallt en rapport från Naturvårdsverket legat till 
grund för vår områdesöversikt vilken på ett eller annat sätt har förenklat vårt sätt att se på hållbar 
planering i förhållande till Sveriges miljökvalitetsmål. Rapporten “Ekosystemansatsen – en väg mot 
bevarande och hållbart nyttjande av naturresurser”; som är en del av FN:s konvention om biologisk 
mångfald (CBD ), handlar om en slags arbetsmetod i hur hållbart nyttjande av naturresurser bör gå 2

till. Konventionens hållbarhetsmål har också som en del av ekosystemansatsen erkänts under 
världstoppmötet i Johannesburg 2002, som ett verktyg för att främja hållbar utveckling 
(Naturvårdsverket, 2007:3). 
 
Ekosystemansatsen beskrivs i Naturvårdsverkets rapport som tolv vägledande principer som på olika 
sätt ska göra att ansatsen på ett enklare och mer tydligt sätt kan appliceras och användas i arbetet mot 
ett hållbart nyttjande av naturresurser. Ekosystemansatsen syftar således till att sätta nyttjande och 
bevarande av biologisk mångfald i ett större sammanhang. Som Naturvårdsverket beskriver det så 
krävs ett bredare perspektiv ur ett landskapsperspektiv för att ge möjlighet att se eventuella skillnader 
av effekter som olika åtgärder får beroende på berört ekosystem (Naturvårdsverket, 2007:10). Därav 
krävs ekosystemansatsen tillsammans med tydliga riktlinjer för att styra förvaltningen av samhällets 
hållbarhetsarbete gentemot formulerade mål. Naturvårdsverket trycker i sin rapport på att 
ekosystemens vikt är ovärderlig då dess varor och tjänster krävs för att samhället ska fungera 
(Naturvårdsverket, 2007:11). Därför beskrivs hållbarhetsarbetet i förhållande till samhällets mål som 
något av yttersta vikt för att ekosystemen i Sverige ska fungera. 
 
Naturvårdsverket beskriver även i sin rapport hur ekosystemansatsen förhåller sig till Sveriges 
miljökvalitetsmål och hur arbetet går till. Framförallt menar Naturvårdsverket att Sveriges regelverk i 
form av lagar ofta redan idag gör att miljökvalitetsmålen följer ekosystemansatsens riktlinjer och på så 
sätt gynnar arbetet mot ett mer hållbart Sverige. Som ett exempel beskriver rapporten hur exploatörer, 
som ansvarar för att miljökonsekvensbeskrivningar tas fram vid planering, redan arbetar i linje med 

2 CBD (=Convention on Biological Diversity) är en konvention som tecknades under 
Riokonferensen 1992 och innehåller två protokoll (Cartagenaprotokollet och Nagoyaprotokollet).. 
Mångfaldskonventionen syftar till; att bevara den biologiska mångfalden, ett långsiktigt nyttjande 
av mångfaldens beståndsdelar och en rättvis fördelning av nyttigheter från genetiska resurser 
(Nationalencyklopedin, u.å.-j). 
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hur ekosystemansatsen beskriver. I rapporten visar dock Naturvårdsverket även en rad punkter där 
arbetet inte går i linje med ekosystemansatsens riktlinjer och i förlängningen inte heller når önskat 
resultat. Den främsta orsaken som beskrivs i rapporten är svårigheter i att förankra till exempel 
Sveriges miljökvalitetsmål i konkreta arbetssätt kopplat till den fysiska planeringen. Detta leder i 
många fall således till att arbetet med riktlinjer för hur miljökvalitetsmålen bör förankras i andra 
frågor inte blir tillräckligt tydliga och på så sätt också svåra att applicera. Ekosystemansatsen beskrivs 
dock som en översiktlig checklista för Sveriges miljökvalitetsmål för att underlätta arbetet och minska 
konfliktsituationer (Naturvårdsverket, 2007:14). Således menar Naturvårdsverket att en förbättring av 
ekosystemansatsen krävs då den idag inte fullt ut fungerar som den vägledning den var tänkt som. 
Som Naturvårdsverket beskriver det så tillämpas ekosystemansatsen i svag utsträckning för att det; “i 
sin helhet är relativt dåligt känt och att principerna behöver förklaras i relation till våra nationella 
förhållanden.” (Naturvårdsverket, 2007:3). 
 
I Naturvårdsverkets rapport beskrivs det även hur ekosystemansatsen och dess resursutnyttjande 
appliceras mer konkret i den fysiska planeringen. Som nämnt i tidigare stycke finns svårigheter i att 
förankra ekosystemansatsen via andra uppsatta mål till konkreta åtgärder. Men som Naturvårdsverket 
skriver i sin rapport så står sig ekosystemansatsen bättre på egna ben i direkt relation till den fysiska 
planeringen (Naturvårdsverket, 2007:14). När ekosystemansatsen inte behöver röra sig genom flera 
led och på så sätt slipper att tappa konsistens och tydlighet gynnas appliceringen och användningen 
för den fysiska planeringen på ett naturligt sätt genom anpassade riktlinjer. Det finns dock en rad 
punkter som Naturvårdsverket anser behöver utvecklas för att stärka ekosystemansatsens 
verkningsgrad för den fysiska planeringen ytterligare. För det första trycker de på att en tydligare 
integrering av forskningsresultat och kunskap ska gynna ekosystemansatsens process genom att till 
exempel kommuner på ett mer målinriktat sätt samarbetar med vetenskapssamhället. Vidare menar de 
också att ett fortsatt förtydligande av naturens förmåga att producera tjänster och varor i den fysiska 
planeringen är av yttersta vikt för att förstärka och tydliggöra ekosystemansatsens relevans för 
samhället i stort (Naturvårdsverket, 2007: 14).  

Myndigheter 

I Sverige finns det ungefär 220 statliga myndigheter och dess uppgift är att se till så att de lagar som 
riksdagen och regeringen har beslutat om följs upp och blir till verklighet. (Regeringskansliet, 2017). 
Boverket, Jordbruksverket, Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen är myndigheter som alla tillsammans 
och var för sig påverkar ämnet för uppsatsen, med anledning av detta beskriver vi dess bakgrund och 
vad dessa myndigheter verkar för i arbetet mot en hållbar samhällsutveckling. 

Boverket 

1 juli 1988 inrättades Boverket genom en sammanläggning av Bostadsstyrelsen och Statens planverk 
och lokaliserades i och med sammanläggningen i Karlskrona (Nationalencyklopedin, u.å.-i). 
Myndigheten är en förvaltningsmyndighet som i första hand arbetar med frågor som behandlar 
samhällsplanering, byggande och boende. Områden som ingår i arbetet är byggd miljö, hushållning 
med mark och vattenområden, fysisk planering och byggande samt förvaltning av bebyggelse, boende 
och bostadsfinansiering (Boverket, 2017-a). Boverkets uppdrag omfattar bland annat att ta fram 
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föreskrifter, allmänna råd och vägledande dokument, vilka kan användas som styrmedel vid 
samhällsplaneringen i stort. Vidare arbetar myndigheten med att ansvara för tillämpningen av Plan- 
och bygglag (PBL 2010:900) och att administrera statliga stöd och bidrag (Boverket, 2017-b). 
Grunden för Boverkets arbete utgörs av Plan- och bygglag (PBL 2010:900), Miljöbalk (MB 
1998:808) och bostadsförsörjningslagen (Lag 2000:1383). 
 

 
Bild 1: Hållbarhetstårtan (Boverket, 2017) 

 
 
Myndigheten skriver om “Hållbar utveckling genom fysisk planering” på sin hemsida (Boverket, 
2017-c). Boverket menar att de tre aspekterna inom hållbar utveckling; de sociala, ekologiska och 
ekonomiska aspekterna (Bild 1), påverkas av hur mark- och vattenområden används samt hur de 
förhåller sig till varandra rumsligt. Myndigheten menar vidare att den översiktliga planeringen har stor 
inverkan på arbetet mot ett mer hållbart samhälle, därför borde den utvecklingsstrategi som är mest 
miljöanpassad vara styrande. I texten “Förhållningssätt till hållbar utveckling” fortsätter 
myndigheten att förklara hur hållbar utveckling vanligen förklaras på global nivå (Boverket, 2017-d). 
Boverket menar att förhållningssättet på global nivå ofta utgår från att den ekologiska dimensionen 
ger förutsättningar för de andra dimensionerna; de sociala och ekonomiska. Illustrationen (Bild 1) 
illustrerar Hållbarhetstårtan (Boverket, 2017) och förklarar att de globala förhållningssättet utgår från 
att den ekologiska dimensionen ger förutsättningar för den sociala dimensionen, eftersom den ger 
möjlighet till att människans behov uppfylls. Därefter beskrivs vanligen den ekonomiska dimensionen 
som medel för att uppnå målen. Hållbarhetstårtan utgör en viktig del i vårt arbete i och med att 
Sveriges miljömål påverkas av de globala miljömålen, således bör också förhållningssättet till hållbar 
utveckling utgå ifrån förhållningssättet på den globala nivån. 
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Jordbruksverket 

Jordbruksverket fungerar som regeringens förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och 
landsbygdsutveckling. Vid varje årsskifte tar regeringen därför fram ett regleringsbrev  för hur 3

Jordbruksverket ska styras inom det kommande året. Myndigheten arbetar sedan dagligen för ett 
livskraftigt jordbruk som grunden i en levande och attraktiv landsbygd. Det övergripande målet är att 
uppnå en hälsosam miljö för djur och människor, för att därigenom kunna bidra till ett hållbart 
samhälle. Regeringen har fastslagit att landets jordbruk ska vara ekologiskt, ekonomiskt och socialt 
hållbart, med den ekologiska hållbarheten menas det i detta fall att jordbruket i Sverige ska vara av 
resursbevarande slag. Utöver detta ska den ekologiska hållbarheten innebära att jordbruket är 
miljöanpassat och etiskt godtagbart. (Jordbruksverket, u.å.-a, u.å.-b).  
 
Myndigheten verkar dessutom aktivt i frågor som behandlar lönsamt företagande och tillväxt i hela 
landet. Kundens behov står i myndighetens centrum och av den anledningen jobbar Jordbruksverket 
även för att kunna hjälpa landets medborgare med att göra aktiva val som konsumenter. Som delmål 
ingår det därför att skapa trygghet och förtroende hos landets medborgare genom god dialog med 
aktörer inom området. Myndigheten har vidare ett samarbete med EU, i arbetet administrerar och 
tillämpar Jordbruksverket EU:s regleringar och stödsystem inom jordbruk- och landsbygdsutveckling. 
I uppdraget ingår det till exempel att bevaka, samordna och informera om ersättningssystem. Gällande 
EU:s gemensamma jordbrukspolitik, “Common Agricultural Policy (CAP)”, står Jordbruksverket som 
den centrala samordnaren. Samarbetet med EU går ut på att Sverige ska verka för smart, hållbar och 
inkluderande tillväxt och på så sätt vara till gagn för EU:s struktur- och investeringsfonder. 
(Jordbruksverket, u.å.-b). 

Naturvårdsverket 

Den statliga myndigheten Naturvårdsverket arbetar med miljöfrågor inom Sverige och EU på uppdrag 
från den svenska regeringen. Varje år beslutar regeringen om mål, krav och ekonomiska ramar för 
verksamheten i ett regleringsbrev. Myndighetens mål är att verka för att uppnå generationsmålet och 
de 16 miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt, därav ingår det även i Naturvårdsverkets uppdrag 
att föreslå åtgärder för vidareutvecklingen av miljöarbetet om så behövs. Myndigheten finansieras 
genom statliga anslag och Naturvårdsverket har även som uppgift att fördela det statliga anslaget 
vidare till aktörer som arbetar med till exempel skydd och skötsel av värdefull natur. 2018 prisades 
myndigheten för dess höga tilltro hos allmänheten med det hedersfyllda priset “Högt anseende”, som 
delas ut efter den årliga mätningen av företaget Kantar Sifo. (Naturvårdsverket, 2019-a). 
 
Myndigheten har ansvaret för frågor som behandlar klimat, luft och mark, biologisk mångfald, 
förorenade områden, kretslopp och avfall. Det övergripande målet med arbetet förklaras enligt 
följande: 

3 Regleringsbrevet beslutas av regeringen varje år för myndigheterna och syftar till att beskriva 
hur myndigheten ska arbeta under det kommande året samt hur mycket pengar den kan 
använda. Regeringen kan på så sätt styra hur myndigheterna ska arbeta men regeringen får inte 
bestämma över hur myndigheterna väljer att använda lagarna. (Regeringskansliet, 2017). 
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“Det övergripande målet är att lämna över ett samhälle till kommande generationer där de stora 
miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.”  

Naturvårdsverket 2019 
 
Viktigt att poängtera är att det är många myndigheter som arbetar aktivt för att miljömålen ska 
uppnås, även om Naturvårdsverket är den myndighet i landet som har bäst överblick på hur miljön 
mår och hur arbetet med miljömålen går. (Naturvårdsverket, 2019-a, 2019-b). 
 

Skogsstyrelsen 

Skogsstyrelsen arbetar med frågor som behandlar skog och myndighetens uppgift är således att se till 
så att målen som riksdagens beslutade i och med Sveriges miljökvalitetsmål; “Levande skogar” kan 
uppnås. Myndighetens övergripande mål är att se till så att skogen brukas på ett hållbart sätt, med 
hänsyn för kommande generationer så att dessa kan utnyttja skogens resurser även i framtiden. 
Myndigheten fungerar även som en tillsynsmyndighet, vilket innebär att Skogsstyrelsen följer upp 
skogsvårdslagen (Lag 1979:429) och delar av Miljöbalk (MB 1998:808), för att se till att lagar och 
regler följs enligt vad som avtalats. Utöver detta bidrar myndigheten med kunskap till skogsägare 
genom rådgivning och information. För att öka kunskapen om hur landets skogar mår utför även 
myndigheten inventeringar som syftar till att mäta skogarnas kondition. En inventering kan till 
exempel utföras för att räkna på; hur mycket skog som avverkats, återplantering av skog samt hur 
miljöhänsyn tas i anspråk på platsen där inventeringen utförs. (Skogsstyrelsen, u.å., 2019-a). 
 
Utöver arbetet med att till exempel verka för att uppnå Sveriges miljökvalitetsmål, ge rådgivning och 
information samt att utföra inventeringar jobbar Skogsstyrelsen för att skydda skogsområden med 
bevarandevärd natur. Exempel på skydd av skogsområden är; naturvårdsavtal, biotopskydd och 
naturreservat. Skydden blir möjliga i de fall då skogsägare, samt Läns- eller Skogsstyrelsen tar 
initiativ till att skydda marken, söker områdesskydd och får ersättning av staten utifrån skogens 
ekonomiska värde vilket gör att marken kan skyddas. Syftet med att avsätta skogsmark är till exempel 
för att allmänheten ska ha tillgång till ett aktivt friluftsliv samt att möjliggöra för natur- och 
kulturmiljövård. (Skogsstyrelsen, 2019-a).  

Styrdokument 

Hållbar utveckling - Rio de Janeiro 1992 till Agenda 2030 

Rio de Janeiro 1992 

FN:s konferens om miljö och utveckling, “United Nations Conference on Environment and 
Development (UNCED)”, i Rio de Janeiro 1992, gästades av deltagare från 181 nationer varav 120 
representerades på stats- eller regeringschefsnivå. Under konferensen antogs Riodeklarationen med 27 
principer om miljö och utveckling, däribland ett handlingsprogram för det tjugoförsta århundradet, 

23 



Kandidatarbete 15 hp 
Institutionen för fysisk planering 
Ahlin, F. & Wahlbom, T. 
 
 
Agenda 21. Under sammankomsten undertecknades även miljökonventioner  och konventionen om 4

biologisk mångfald. Arbetet efter sammankomsten i Rio de Janeiro var att följa upp de principer som 
antogs under konferensen, vilka kommissionen för hållbar utveckling fortfarande bevakar löpande i 
sitt arbete än idag. (Nationalencyklopedin, u.å.-d). 

Agenda 21 

Agenda 21 är det handlingsprogram för miljö och utveckling som antogs av 181 nationer vid 
Riokonferensen 1992. Syftet med Agenda 21 är att sätta upp mål och riktlinjer för att nå en hållbar 
utveckling. FN:s världskommission för miljö och utveckling menar att vi behöver värna om naturen 
och dess tillgångar genom ekologisk hållbarhet för att nå en hållbar utveckling, likaså behöver den 
ekonomiska och sociala hållbarheten tas i beaktning. För att nå målen och riktlinjerna lyfter Agenda 
21 fram att samhället behöver inkludera alla samhällsgrupper i arbetet, särskilt viktigt är det att 
grupper som är underrepresenterade i arbetet idag involveras i framtiden. Grupper som behöver 
involveras i större utsträckning i arbetet är kvinnor och ungdomar. Vidare rekommenderar 
handlingsprogrammet för hållbar utveckling att varje lokal myndighet, i dialog med medborgare, 
organisationer och näringsliv tar fram en lokal Agenda 21 för varje enskilt område. 
(Nationalencyklopedin, u.å.-e). 
 
Vid världstoppmötet i Johannesburg 2002 (Rio+10) bekräftades det att Agenda 21 ska ligga till grund 
för det fortsatta arbetet med hållbar utveckling även i framtiden. Arbetet med den hållbara 
utvecklingen ska således fortsätta på internationell, nationell och lokal nivå enligt det avtal som antogs 
vid FN:s miljökonferens i Rio de Janeiro 1992. Vid världstoppmötet fastställdes en plan för hur 
arbetet ska genomföras, med mål och tidslinje för det fortsatta arbetet. (Nationalencyklopedin, u.å.-e). 

Agenda 21 på lokal nivå 

I början av 2000-talet hade 70% av Sveriges kommuner, enligt rekommendationerna från 
handlingsprogrammet för hållbar utveckling, antagit en lokalt Agenda 21-program i 
kommunfullmäktige. (SOU, 2003:8). Agenda 21 på lokal nivå fungerar som ett moraliskt 
förpliktigande program för de nationer som har valt att skriva under avtalet och därmed står bakom 
Agenda 21. Varje lands regering bär huvudansvaret för att rekommendationerna i 
handlingsprogrammet följs åt. Efter FN:s miljökonferens i Rio de Janeiro 1992 valde regeringen med 
anledning av detta att avsätta medel till kommuner och berörda organisationer. Syftet med satsningen 
var att kommuner och organisationer skulle kunna driva projekt för att nå en hållbar utveckling på 
lokal nivå. (Naturvårdsverket, 1998:3). 
 
Vilka effekter de lokala programmen faktiskt hade i praktiken varierade i stort i de olika kommunerna. 
2003 lämnade Nationalkommittén för Agenda 21 och Habitat sitt slutbetänkande av de lokala Agenda 
21-programmen och Habitatagendan till riksdagen. I slutbetänkandet redovisades nuläge och 
utmaningar, liksom förslag till åtgärder. (Nationalencyklopedin, u.å.-e). Regeringens nationalkommité 
konstaterade efter det inkomna slutbeskedet att arbetet med hållbar utveckling är komplext och att 

4 Miljökonventioner är ett avtal mellan två eller flera länder som syftar till att utveckla 
miljösamarbetet och den internationella miljörätten. (Nationalencyklopedin, u.å.-f) 
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följande åtgärder borde vidtas för att säkerställa en hållbar framtid; integration av skilda dimensioner i 
hållbarhetstänkande, att förbättra samspelet mellan olika beslutsnivåer och att stimulera till samverkan 
mellan olika aktörer. (SOU, 2003:9). Riksdagen menade vidare att de goda erfarenheterna från 
genomförandet av Agenda 21 på lokal nivå i Sverige bör tillvaratas i det fortsatta arbetet för att nå en 
hållbar utveckling (Sveriges riksdag, 2016). 

Agenda 2030 

Agenda 2030 antogs av FN:s 193 medlemsländerna vid toppmötet i New York 2015 och är den mest 
ambitiösa agendan som någonsin antagits. Målet med antagandet var att vi ska nå en hållbar 
utveckling på jorden senast 2030. Anledningen till att de 17 målen som fastställdes vid 
sammankomsten kallas för global mål är att målen gäller samtliga nationer som antog förslaget vid 
toppmötet. Målen är likställda med de mål som fanns redan i Agenda 21 och syftar till att avskaffa 
extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor samt att främja fred och rättvisa. Utöver dessa 
mål ingår även målet om att lösa klimatkrisen. För att vi ska nå målen till 2030 behöver 
organisationer, företag, myndigheter liksom var och en av oss på individuell nivå arbeta med 
problemen dagligen för att vi på sikt ska nå en hållbar utveckling. (Nationalencyklopedin, u.å.-e). 
 
Av de 17 globala hållbarhetsmålen som fastslogs vid FN:s toppmöte i New York 2015 är det målen: 6, 
13, 14 och 15 som berör ekologiska aspekter och således ämnet för uppsatsen (Nationalencyklopedin, 
u.å.-g). Sveriges miljömål gällande de ekologiska dimensionen går på nationell nivå i linje med de 
globala målen som fastställdes i New York 2015, exempelvis känner vi igen det globala miljömålet 
Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna ifrån Sveriges miljökvalitetsmål Begränsad klimatpåverkan. 
(Sveriges miljömål, 2018-a). Illustrationen (Bild 2) illustrerar Hållbarhetstårtan för de globala 
miljömålen (miljömål.se, 2016). 

 
Bild 2: Hållbarhetstårtan för de globala miljömålen (miljömål.se, 2016). 
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Sverige och Agenda 2030 

Sveriges vision med Agenda 2030 är att vi ska var ledande i arbetet med att uppnå målen i agendan, 
visionen ska nås genom centrala åtgärder både i Sverige och globalt. För att lyckas med att ställa om 
samhället mot, och på sikt också bli, en mer hållbar nation krävs det att samhället bidrar genom en 
bred delaktighet i arbetet. Med anledning av detta har regeringen avsatt medel för att ta fram en plan, 
Handlingsplan Agenda 2030, för perioden 2018-2020. Syftet med handlingsplanen är att regeringen 
ska underlätta för samhällsaktörers bidragande till fortsatt omställning samt att gynna politik som 
aktivt arbetar för ett förbättrat klimat. I handlingsplanen ingår sex tematiska fokusområden samt fyra 
nyckelfaktorer för att lyckas med genomförandet av Agenda 2030. (Regeringskansliet, 2018:3). 
 
Omställningen till ett mer hållbart samhälle pågår alltså successivt över hela landet genom att 
kommuner och landsting alltmer satsar på en samhällsutveckling av hållbart slag. Många aktiva inom 
näringslivet ser på begreppet “hållbar utveckling” som en konkurrensmässig fördel, därav har många 
företag velat vara en del i ett gemensamt åtagande av agendans mål. Även privatpersoner påverkar 
beslutsfattare genom egna insatser och liksom privatpersonerna har landets myndigheter enats om en 
gemensam avsiktsförklaringar rörande agendan. Genom forskning inom ämnet på högskolor och 
universitet samt allmänhetens ökade intresse för hållbart tänkande, har privatpersoners 
konsumtionsbeslut påverkats och således lett till förbättrade beteendemönster. På så sätt påverkar 
Agenda 2030 samhället positivt genom att driva frågan om hållbarhet på olika nivåer i samhället. 
(Regeringskansliet, 2018:8). Som Emmelin och Lerman (2006:21) menar är det begreppets 
mångtydighet i att vara öppet för tolkning, som gör att begreppet “hållbar utveckling” har inflytande 
på olika nivåer. 

Sveriges miljömål - ett system med flera mål 

Sveriges miljömål består av tre slags mål - generationsmålet, miljökvalitetsmålen och etappmålen. 
Generationsmålet och miljökvalitetsmålen är fastställda av Sveriges riksdag medans etappmålen har 
beslutats och antagits av den sittande regeringen vid den gällande mandatperioden. 

Generationsmålet  

Generationsmålet är framtaget med syftet att vara vägledande genom miljöarbetet och är menat att 
utgöra den allmänna inriktningen för miljöarbetet. Målet vägleder arbetet genom att ange vilka 
samhällsomställningar som behöver ske inom en generation för att vi ska få en förbättrad miljö, utan 
att öka andelen miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. (Naturvårdsverket, 2018-a:2). 
Generationsmålet utgör på så sätt ett löfte till kommande generationer genom att rikta in miljöarbetet 
mot återhämtande ekosystem, biologisk mångfald och natur- och kulturmiljö, en god hälsa för 
människor, effektiva och giftfria kretslopp, hushållning med naturresurser, effektiv energianvändning 
och förbättrade konsumtionsmönster. Löftet utgör således möjligheten till att kommande generationer 
får frisk luft, hälsosamma miljöer och rika miljöupplevelser. (Sverige miljömål, 2018-b). 
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Miljökvalitetsmålen 

Miljökvalitetsmålen beskriver den kvalitet vi önskar att miljön ska uppnå år 2020 med hjälp av 
generationsmålet, vilket fattades av riksdagen i april 1999. Syftet med Sveriges miljökvalitetsmål är 
att utgöra riktmärken för vårt miljöarbete i landet och att precisera vilket tillstånd som krävs inom de 
olika delmålen för att det ska vara möjligt att uppnå generationsmålet. Delmålen är indelade i 16 olika 
miljökvalitetsmål, vilka olika myndigheter ansvarar för. Några av de ansvariga myndigheterna är 
Boverket, Jordbruksverket, Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen. (Naturvårdsverket, 2018-a:2 & 
Sveriges miljömål, 2018-c). 

Etappmålen 

Etappmålen ersätter det som tidigare kallades delmål inom miljöarbetet och tydliggör vilka 
samhällsförändringar som bör prioriteras för att det ska vara möjligt att uppnå generationsmålet och 
miljökvalitetsmålen. Målen har antagits och beslutats av regeringen med anledning att underlätta 
möjligheterna att uppnå generationsmålet och miljömålen. Syftet blir således att underlätta arbetet 
genom att vara vägledande för regeringen, myndigheter och andra aktörers verkande i arbetet med att 
uppnå Sveriges miljömål. Av de 29 etappmålen som regeringen beslutade att fastslå är ett tjugotal 
fortfarande aktuella. Etappmålen berör ämnen som avfall, begränsad klimatpåverkan, biologisk 
mångfald, farliga ämnen, hållbar stadsutveckling och luftföroreningar. (Naturvårdsverket, 2018-a:2 & 
Sveriges miljömål, 2018-d). 

Översiktlig planering 

I vår analysdel kommer vi, i samklang med vårt avsnitt om metod i kapitlet Inledning, att använda oss 
av styrdokument i form av översiktsplaner enligt följande: 
 
“[...] översiktsplaner kommer att granskas och bearbetas utifrån problemformuleringar och 
forskningsfrågor för att på så sätt ge det insamlade materialet en betydelse i förhållande till ämnet 
och undersökta frågor.” 
 
Med anledning av detta är det nödvändigt att beskriva vad översiktsplaner är, vi kommer därför 
följaktligen förklara varför översiktsplaner som styrdokument är viktiga för en långsiktigt bra helhet i 
kommunernas översiktliga arbete. Vidare kommer vi beskriva hur fördjupade översiktsplaner och 
tillägg till översiktsplaner kan tillämpas samt hur den tekniska utvecklingen kan komma att förändra 
hur styrdokumenten kommer att redovisas i framtiden genom digitalisering av den kommuntäckande 
översiktsplanen.  

Vad är en översiktsplan? 

Alla kommuner i Sverige ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen enligt Plan- 
och bygglag (PBL 2010:900 3 kap. 1§). Översiktsplanens syfte är att behandla den framtida 
utvecklingen av kommunen och kan således liknas vid ett program för en långsiktig 
förändringsprocess av kommunen. I och med att planeringen styrs av politiker genom landets 
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medborgare bör den översiktliga planeringen spegla det politiska läget i kommunen, på så sätt 
påverkar gemene man hur kommunens mark och vatten ska fördelas genom sina röster på valdagen. 
Vidare bör den översiktliga planeringen ta hänsyn till sammanställningar och analyser gällande 
övergripande mål, fysisk struktur och allmänna intressen. (Boverket, 2018-a). 
 
Översiktsplanen är inte juridiskt bindande i plats eller sak, däremot bör den ses som en vägledning för 
hur mark- och vattenområden ska användas när beslut ska tas vid ett senare skede i 
planeringsprocessen. Den översiktliga planeringen vägleder även planeraren genom hur den byggda 
miljön ska nyttjas, utvecklas och bevaras. Trots att översiktsplanen som plandokument inte är juridiskt 
bindande utgör den en viktig funktion i planeringen, eftersom den används som ett instrument för 
dialog mellan kommun och stat kring landets riksintressen. (Boverket, 2018-a). 

Vad är en fördjupad översiktsplan? 

En fördjupad översiktsplan utgör en mer detaljerad plan över ett mindre geografiskt avgränsade 
område i den kommunomfattande översiktsplanen, således redovisas den med högre detaljeringsgrad 
än den gällande översiktsplanen för kommunen enligt Plan- och bygglag (PBL 2010:900 3 kap. 23 §). 
Fördjupade översiktsplaner kan utkrävas av kommuner i de fall då stor konkurrens mellan olika 
intressen uppstått och flera intressenter gjort anspråk på marken i fråga. Den fördjupade 
översiktsplanen ska likt översiktsplanen redovisa grunddragen till den befintliga mark- och 
vattenanvändningen, likaså ska den fördjupade översiktsplanen vara vägledande för politiska beslut 
och är inte heller juridiskt bindande enligt Plan- och bygglag (PBL 2010:900 3 kap. 3 §).  
 
Den fördjupade översiktsplanen kan och får skilja sig från den kommunomfattande översiktsplanen 
men om den fördjupade översiktsplanen är motsägande i relation till den befintliga översiktsplanens 
plandokument är det den fördjupade översiktsplanen som gäller. I de fall plandokumenten skiljer sig 
åt och avvikelser från den befintliga översiktsplanen sker, gällande förändringar eller kompletteringar 
i den fördjupade översiktsplanen, behöver sambanden och konsekvenserna för översiktsplanens 
ändringar redovisas enligt Plan- och bygglag (PBL 2010:900 3 kap. 23 §).  

Vad är ett tillägg till översiktsplaner? 

Enligt Plan- och bygglag (PBL 2010:900 3 kap. 23 §) kan en översiktsplan ändras för en viss del av 
kommunen genom ett tillägg för att tillgodose ett visst allmänt intresse. I de fall ändringar sker i den 
översiktliga planeringen behöver sambanden med och konsekvenserna för översiktsplanen redovisas. 
Ett vanligt exempel på frågor som kan behandlas genom tillägg är vindkraft, översvämningsrisker och 
områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. (Boverket, 2018-b). I takt med att tekniken 
utvecklas förbättras också möjligheterna till att enklare redovisa ändringar i översiktsplaneringen. Den 
nya digitala tekniken möjliggör således för att presentationer och sammanställningar av successiva 
ändringar kan redovisas på ett mer effektivt sätt. Digitaliseringen av översiktsplanerna innebär även 
att dokumenten blir mer lättillgängliga, på så sätt kan till exempel medborgare, myndigheter och 
företag lättare bli delaktiga och involverade i planeringen. (Regeringskansliet, 2006).  
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Skyddad natur 

I Sverige har vi skyddad natur i forma av natur- och kulturarv enligt lag, naturen skyddas för att 
bevara naturområden och dess grundläggande värden såsom till exempel rent vatten och ren luft. 
(Naturvårdsverket, u.å.-a).  I detta kapitel kommer vi att beskriva tre typer av naturskydd närmare, 
dessa är i Natura 2000, naturreservat och nationalparker. Syftet med att beskriva dessa naturskydd 
närmare är att skyddad natur påverkar ämnet för uppsatsen i allra högsta grad. Vi kommer dessutom 
att beskriva hur kommunerna själva ser på bevarandevärda naturområden eftersom det inte styrs på 
samma villkor och således också samma nationella nivå, vilket skapar andra förhållningssätt till natur. 

Natura 2000 

Art- och habitatdirektivet “Natura 2000” är menade att främja biologisk mångfald genom att bevara 
och i vissa fall även förbättra naturmiljön på särskilt utvalda platser. Områden som benämns som 
Natura 2000-områden är utsedda av landet självt, I Sveriges fall är det länsstyrelsen i respektive län 
som utser områdena, vilka ingår i samarbete med andra medlemsländer i EU. Arbetet som samtliga 
medlemsländer i EU verkar för går ut på att tillsammans skapa ett sammanhängande ekologiskt 
nätverk, vilka innehåller arter eller naturmiljöer som är särskilt skyddsvärda enligt den europeiska 
unionens intressen för bevarande av natur. För att uppnå målen med art- och habitatdirektivet vidtas 
de åtgärder som är nödvändiga för ändamålet. Exempel på några av landets 4000 Natura 
2000-områden, där även “naturreservat” och “nationalparker” ingår i vissa fall, är alvarmarker på 
Öland, bohuslänska fjordar och frodiga rasbranter i Östergötland. (Naturvårdsverket, 2018-c). 
 
Som vi belyste tidigare är det länsstyrelsen som bestämmer vilka områden i respektive län som ska 
utses till Natura 2000-områden, likaså bestämmer länsstyrelsen och ansvarar för nya områden som bör 
skyddas med art- och habitatdirektiv. Eftersom det är det sammanhängande ekologiska nätverket som 
är viktigast i sammanhanget är det av stor vikt att även de nya områdena är bidragande. För att det ska 
fungera bra i valet av områden bjuder länsstyrelsen i vardera län in till samråd med markägare och 
myndigheter, processen avslutas genom att Naturvårdsverket presenterar dem föreslagna Natura 
2000-områdena för regeringen. Regeringen fastslår slutligen vilka områden som ska bli valda, i de fall 
regeringen väljer att föreslå ett område till EU-kommissionen börjar svensk skyddslagstiftning gälla - 
området blir med det ett Natura 2000-område. (Naturvårdsverket, 2018-c). 

Naturreservat 

Våra naturmiljöer har påverkats och förstörts av oss människor i allt snabbare takt än någonsin de 
senaste 50 åren, istället för att vi vårdar och värnar om miljön mår den sämre än tidigare. Naturmiljöer 
i form av exempelvis skogar, fjäll och betesmarker behöver återigen stärkas, med anledning av detta 
har Miljöbalk (MB 1998:808) angett flera skäl till att bilda reservat där vi enligt lag ska skydda vår 
natur. Vi är inte unika, många andra länder med oss skyddar sina skogar på liknande sätt och i Sverige 
utgör skyddet med stöd av miljöbalken 85% av den skyddade arealen i landet. Naturvårdsverket 
(2019-c) beskriver anledningen till att bilda reservat och därigenom skälen till att bevara den 
värdefulla naturen i Sverige enligt följande: 
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● bevara biologisk mångfald 
● vårda och bevara värdefulla naturområden 
● tillgodose behov av områden för friluftslivet 
● skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer 
● skydda, återställa eller nyskapa livsmiljöer för skyddsvärda arter 

(Naturvårdsverket, 2019-c). 
 
Sveriges regering och riksdag betonar ofta vikten av att skydda värdefull natur och med landets 5 000 
naturreservat utgör reservaten en viktig funktion i det arbetet. Stolpar med snöstjärnan på blå botten 
signalerar för besökaren av naturen att den beträder ett naturreservat, i anslutning till stolpen finns en 
tillhörande tavla som informativt beskriver naturens specifika platsegenskaper - det är så länsstyrelser 
och kommuner ger tecken på att ett naturreservat återfinns på platsen. (Naturvårdsverket, 2019-c). 

Nationalparker 

Utöver Sveriges 5 000 naturreservat har landet 30 nationalparker, vilka anses bestå av unika miljöer 
som är särskilt skydds- och bevarandevärda. Det naturområde som berikas med titeln nationalpark får 
i och med benämningen också det starkaste skyddet ett naturområde kan tilldelas. Därför är Sveriges 
nationalparker de finaste och mest bevarandevärda naturområdena som finns att tillgå inom landets 
gränser. Skyddet som nationalparker utgör syftar till att bevara det gemensamma natur- och 
kulturarvet som vi människor delar med naturen, på så sätt skyddar det dessa noga utvalda platser i 
naturen från att förstöras eller försvinna. Ofta sköts naturområden med syftet att bevara deras naturliga 
tillstånd men i särskilda fall behöver naturen hjälp av oss människor och djur, detta för att inte 
exempelvis ängar och hagar ska växa igen och riskera att bli svåra att beträda när vi vill besöka dessa 
upplevelserika platser. (Naturvårdsverket, 2018-d). 
 
Naturvårdsverket ansvarar tillsammans med länsstyrelsen om planering för och beslutsunderlag i det 
fall ett område eventuellt ska berikas med titeln nationalpark. I Sverige pågår just nu arbeten på flera 
håll med att bilda nya nationalparker och att utvidga redan befintliga sådana, exempelvis bildas en ny 
nationalpark i Vålådalen-Sylarna-Helags i Jämtlands län. Processen tar ofta lång tid och många är 
inblandade innan ett naturområde kan prydas av den signifikanta snöflingan vars yttre täcks i guld. 
(Naturvårdsverket, 2018-d). 

Kommunernas definitioner av bevarandevärd natur 

Sveriges bevarandevärda natur består alltså, i enlighet med föregående punkter, av ett antal olika typer 
av skyddsfunktioner med olika nivåer av styrning och avgränsning. Då Natura 2000-områden, 
naturreservat och nationalparker är reglerade av riksdag krävs det i linje med uppsatsen att även 
kommunernas definitioner av bevarandevärd natur redovisas. Sådana områden blir intressanta att 
undersöka då de inte styrs på samma nivå vilket på olika sätt kan påverka hur den bevarandevärda 
naturen hanteras och hur man ställer den i förhållande till andra planeringsfrågor och om arbetet i 
relation till Sveriges miljökvalitetsmål sker på samma sätt. 
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Definitioner och underlag för analys 

Sveriges miljökvalitetsmål i urval 

Miljökvalitetsmål (stående) 

 
God bebyggd miljö Ett rikt växt- och djurliv  

Miljökvalitetsmål (specifika fall) 

 
Levande skogar Storslagen fjällmiljö Ett rikt odlingslandskap 
 

 
I vår uppsats har vi valt att ställa två stående miljökvalitetsmål i relation till ett specifikt 
miljökvalitetsmål för att visa på dess direkta påverkan av varandra. Vi har valt dessa miljökvalitetsmål 
för att de går att koppla till olika platser eftersom God bebyggd miljö och Ett rikt växt- och djurliv 
finns i hela landet, detta gör att vikten av att belysa dessa två mål ur ett större perspektiv är 
betydelsefullt för att se helheten av målens sammanvägda funktion. För att illustrera detta har vi 
därför valt att fokusera arbetet till hur de specifika fallens miljökvalitetsmål, Levande skogar, 
Storslagen fjällmiljö och Ett rikt odlingslandskap, förhåller sig och arbetar tillsammans med de två 
stående miljökvalitetsmålen för att på så sätt visa på dess tydliga samband till varandra. Analysen 
kommer dock alltid att lägga störst vikt vid det specifika fallets miljökvalitetsmål då dess speciella 
förutsättningar och således också säregna landskap ligger till grund för de bevarandevärda 
naturområdena vi ämnar att undersöka. 
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God bebyggd miljö 
“Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka 
till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. 
Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en 
långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.” 

Riksdagen, 2018 
 

Sverige har i och med urbaniseringen de senaste decennierna fått ökad befolkningstäthet i de stora 
städerna och dess tätorter, detta har lett till ökade behov av transporter till handelsområden utanför 
stadskärnan. I vissa fall sker utvecklingen istället i stadens centrala delar, vilket minskar utsläppet från 
fordonen vi transporteras i men leder då till att ökade bullernivåer kan komma att påverka vår byggda 
miljö i stadskärnan. Sker istället stadens utveckling i grönområden minskar möjligheten till rekreation 
i form av vistelse i naturen. Allt dessa utfall av utvecklingen av Sveriges städer påverkar vår byggda 
miljö eftersom sättet vi bor och lever på påverkar vårt klimat, därför är det viktigt att erbjuda bra 
livsmiljöer och på så sätt ge oss möjligheten att bidra till en hållbar utveckling - därför är miljömålet 
God bebyggd miljö fastställt av Sveriges riksdag. (Sveriges miljömål, 2018-f). 
 

Ett rikt växt- och djurliv 
“Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida 
generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och processer ska värnas. 
Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. 
Människor ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund 
för hälsa, livskvalitet och välfärd.” 

Riksdagen, 2018 
 
Ett fungerande ekosystem är avgörande för den biologiska mångfalden, vilket innebär att naturen är i 
behov av att olika arter med specifika egenskaper lever och bidrar med sina tjänster i vår natur. Ifall 
nyttjandet av naturresurser och klimatförändringar ändrar naturens naturliga tillstånd riskerar; miljön 
att skadas, naturens resurser att förtvina och tjänsterna att försvinna. Därför är det viktigt att värna om 
vårt rika växt- och djurliv - med anledning av detta har FN:s konventionen för biologisk mångfald 
(CBD), åtagit sig att skydda värdefull natur och tagit fram ett åtgärdsprogram för att bevara våra mest 
hotade arter. (Sveriges miljömål, 2018-g). 
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Levande skogar  
“Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den biologiska 
mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas.”.  

Riksdagen, 2018 
 

Som riksdagen skriver i sin definition av miljökvalitetsmålet är “Levande skogar” ett 
miljökvalitetsmål som ämnar till att bevara viktiga skogsmiljöer genom naturreservat och andra 
former av skydd. Utmaningarna blir således att; restaurera och sköta skogarna så att dess värden 
utvecklas, öka tillgängligheten till tätortsnära områden och att minska utsläppen av luftföroreningar 
vilket såvida minskar nedfallet av svavel i landets skogar. (Sveriges miljömål, 2018-e). 
 
Sveriges miljömål (2017-b) skriver att Skogsstyrelsen har givit fyra konkreta förslag på hur Sveriges 
kommuner kan påverka miljökvalitetsmålet “Levande skogar”, nedan listas dessa förslag: 
 

● Inneha styrdokument för sina skogar i form av policy, mål och strategier. 

● Benämna miljökvalitetsmålet Levande skogar i den översiktliga planeringen.  

● Beakta skogens ekosystemtjänster i relevanta beslutsprocesser vid exempelvis 
samhällsplaneringen och upphandlingen av det egna skogsinnehavet i 
kommunen. 

● Medverka i arbetet med att ta fram regionala handlingsplaner för grön 
infrastruktur . (Sveriges miljömål, 2017-b). 5

 

   

5 Naturvårdsverkets definition av Grön infrastruktur: “Grön infrastruktur definieras som ett 
ekologiskt funktionellt nätverk av livsmiljöer och strukturer, naturområden samt anlagda element 
som utformas, brukas och förvaltas på ett sätt så att biologisk mångfald bevaras och för samhället 
viktiga ekosystemtjänster främjas i hela landskapet.”. (Naturvårdsverket, 2019-d). 
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Storslagen fjällmiljö 

“Fjällen ska ha en hög grad av ursprunglighet vad gäller biologisk mångfald, upplevelsevärden samt 
natur- och kulturvärden. Verksamheter i fjällen ska bedrivas med hänsyn till dessa värden och så att 
en hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp och andra 
störningar.”.  

Riksdagen, 2018 
 

Fjällmiljön är populär att besöka och ändamålen med besöken är olika från fall till fall. Den ofta 
särpräglade naturen i dessa områden är känslig och behöver därför värnas. Främst i de södra delarna 
av landet uppstår problem då besökare av naturen å ena sidan missköter sig genom exempelvis olovlig 
terrängkörning, medans företag å andra sidan förmår exploatera och ta stora naturområden i anspråk i 
samband med exempelvis framställande av kraftproduktion. Således behöver; natur- och kulturvärden 
bevaras, skydd mot framtida exploateringar utökas och införas samt skydd mot växt- och djurlivet 
säkerställas. (Sveriges miljömål, 2018-h). 

 
Sveriges miljömål (2017-c) har genom Naturvårdsverket givit fyra konkreta förslag på åtgärder som 
Sveriges kommuner kan åta sig att utföra för att påverka miljökvalitetsmålet “Storslagen fjällmiljö”, 
nedan listas dessa åtgärder: 
 

● Uppdatera översiktsplanerna på ett ambitiöst sätt för att undvika konflikter 
(exempel på konflikter i fjällmiljö; rennäring, skogsbruk, friluftsliv och turism) om 
markanvändning, detta för att sammanväga alla intressenters anspråk som 
beaktar miljökvalitetsmålet. 

● Gynna friluftsliv och naturturism genom områden som består av mindre hårt 
exploaterad natur (exempel på hårt exploaterad natur i fjällmiljö; gruvor och 
kraftproduktion) med syftet att lära besökare mer om naturen. 

● Kanalisera tillåten terrängkörning till särskilda platser som är mindre känsliga på 
snö och is så att körningen, framförallt med snöskoter, kan ske utan risk för 
skador. Konflikter uppstår då; buller och avgaser, friluftsidkare och djurliv blir 
drabbade av trafiken. Kommunen bör alltså beakta terrängkörningsfrågor i 
samband med bildandet av kommunala naturreservat och regionala 
handlingsplaner för grön infrastruktur.  

● Aktivt motverka faunakriminalitet och olovlig körning genom att bistå polis, 
naturbevakare och rättsväsende. För att minska risken för sådana företeelser kan 
kommunerna bedriva förebyggande arbete i form av informationskampanjer 
(Sveriges miljömål, 2017-c). 
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Ett rikt odlingslandskap  

“Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion 
ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks.”. 

 
Riksdagen, 2018 

 
Som ett resultat av människans brukande av odlingslandskapen genom åren kommer dess naturvärden 
och hur våra förfäder levde och brukade jordarna återspeglas i våra kulturhistoriska värden. I 
odlingslandskapets marker återfinns stora delar av våra växt- och djurarter. Metoderna som används 
för att ta sig an jordbruket är i vissa fall avgörande för att samma växt- och djurarter som finns på 
platserna idag ska finnas kvar där i kommande generationer, exempelvis är bete med djur en 
förutsättning för att bevara artrika betesmarker trots att den agrara kulturen blir allt mer effektiviserad 
i och med den tekniska utvecklingen. I de fall markerna som idag nyttjas till jordbruk läggs ner av 
ekonomiska skäl förmår markerna att mista tillgången på värdefulla arter då dessa riskerar att falla 
ifrån. Således behöver de svenska odlingslandskapen anpassas så att natur- och kulturvärdena bevaras. 
Upprätthållandet av kulturarvet kan således fortlöpa genom att värna om exempelvis kulturväxter och 
att bevara den biologiska mångfalden. (Sveriges miljömål, 2018-i). 
 
Sveriges miljömål (2017-d) har med anledning av detta genom Jordbruksverket givit sex konkreta 
förslag på vad kommuner kan göra för att uppnå miljökvalitetsmålet “Ett rikt odlingslandskap”, 
nedan listas dessa konkreta förslag: 
 

● Utveckla det långsiktiga arbete med förvaltning av jordbruksmark genom att 
säkerställa landets tillgång till livsmedel nu och i kommande generationer. 
Drabbade kommuner bör därför ha kompetens om jordbruksmarken och 
jordbruksmarkens värde när avvägningar ska tas gällande om i vilken 
utsträckning odlingslandskapen ska exploateras.  

● Utveckla kommunala reservat i den mån den är möjligt med syftet att vara 
tillgängliga för allmänheten och skolverksamhet. 

● Använda odlingslandskapet som uteklassrum för att undervisa om; natur, 
kretslopp och jordbrukets betydelse i kombination med vanlig undervisning. 

● Nyttja odlingslandskap som en resurs för exempelvis rekreation och friluftsliv 
utifrån allemansrättens möjligheter och begränsningar. 

● Välja livsmedel med hög positiv och låg negativ miljöpåverkan inom sin 
verksamhet. 

● Arbeta med landsbygdsutvecklingen så att kommunens invånare kan leva, bo 
och verka på landsbygden (Sveriges miljömål, 2017-d).  
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Analys av specifika fall 
Sverige är ett avlångt land bestående av varierande 
landskap och som såvida innefattar olika 
förutsättningar. På grund av landets longitudinella 
skillnader återses en rad olika typer av säregna 
landskap, därför är det viktigt att återspegla dessa 
genom en bred variation av naturområden som 
representeras i olika kommuner. Kartan (Bild 3) 
illustrerar vart de specifika fallen lokaliseras i Sverige. 
 
I Gävle, Gästrikland finns det idag tillgång till stora 
skogsområden, vilka skövlas emellertid eftersom det är 
ekonomiskt gynnsamt. Vid sidan om den ekonomiska 
aspekten finns det andra värden såsom naturvärden 
samt forn- och kulturvärden, dessutom är dessa platser 
populära besöksmål för friluftsliv. Skövlingen och 
exploateringen av skogsmarken står med anledning av 
detta i konflikt med den bevarandevärda naturen. 
 
I Åre, Jämtland finns det idag ett stort intresse för 
turistverksamhet, framförallt under vinterhalvåret, i 
from av vintersport som utövas på snö och is. 
Turistverksamheten som finns i Åre skapar konflikter i 
form av bebyggelse kontra natur.  
 
I Lund, Skåne finns det idag eftertraktad jordbruksmark 
vilket är unikt för det skånska landskapet. Samtidigt är 
Lund en stad som växer och kommunen behöver ta ny 
mark i anspråk i staden och dess omnejd. På så sätt 
skapas en konflikt mellan de bördiga jordarna och 
marken som behöver nyttjas till nya ändamål i och med 
stadens expansion. 

 
Bild 3: Karta över specifika fall 

 
 

   

36 



Kandidatarbete 15 hp 
Institutionen för fysisk planering 
Ahlin, F. & Wahlbom, T. 
 
 

Tillvägagångssätt  
De tre analyserna i uppsatsen kommer att utgå ifrån att granska och analysera data i form av texter 
från vardera kommuns översiktsplan i förhållande till vår uppsats ämne och forskningsfrågor. 
Undersökningen kommer således utgå ifrån att utreda hur kommuner hanterar vår definition av 
bevarandevärda naturområden avgränsat i olika säregna landskap runt om i Sverige. Då Sveriges 
miljömål är statligt uppsatta mål mot en hållbar utveckling blir således dess vikt för kommuner och 
deras arbete med bevarandevärd natur ytterst intressant att undersöka. Då största fokus, som nämnt 
innan, kommer ligga på de olika miljökvalitetsmålen “Levande skogar”, “Storslagen fjällmiljö” och 
“Ett rikt odlingslandskap” blir analysen på så sätt uppbyggd av hur vi förstår och avgränsar 
granskade styrdokument, för att sedan ställa dem emot våra forskningsfrågor. Tidigare begrepp och 
kunskap i ämnet skapar teman i hur analysen byggs upp och blir på så sätt en viktig utgångspunkt till 
hur vi tar oss an uppgiften. Till sist kommer en sammanvägd diskussion där analysen ligger till grund 
för hur vi, enligt syftet för uppsatsen, undersöker hur bevarandevärd natur hanteras i förhållande till 
Sveriges miljökvalitetsmål. 

Forskningsfrågor 

Forskningsfrågorna kommer ligga till grund för den ordning analysen kommer fortgå och på så sätt 
sätta strukturen för hur vi kommer ställa bevarandevärda naturområden i förhållande till Sveriges 
miljömål. Våra forskningsfrågor presenteras med anledning av detta återigen här nedan då dessa tål att 
upprepas innan de ska besvaras i och med analysdelen. Forskningsfrågorna är följande: 
 
Hur arbetar kommuner med… 

a) bevarandevärda naturområden i översiktlig planering? 
b) Sveriges miljökvalitetsmål i översiktlig planering? 
c) bevarandevärda naturområden i förhållande till Sveriges miljökvalitetsmål? 

 
För att undersöka hur bevarandevärda naturområden i de tre kommunernas översiktsplaner hanteras 
krävs det att de olika typerna av områden är tydligt specificerade för att arbetet ter sig olika beroende 
på typ av naturområde. Som nämnt innan ter sig forskningsfråga a) på olika sätt beroende på vilket typ 
av område som avses. Då Natura 2000-områden, naturreservat och nationalparker hanteras och 
fastslås av länsstyrelse och riksdag finns en striktare reglering i avgränsning och nyttjande i området 
till skillnad från andra, enligt kommunen, bevarandevärda naturområden. På så sätt skiljer sig 
betydelsen av forskningsfrågan då det i ena fallet blir planering i förhållande till bevarandevärda 
naturområden, medan det i andra fallet blir bevarandevärda naturområden i förhållande till andra 
planeringsfrågor. Detta kommer således ligga till grund för hur vi arbetar under analysens gång i 
förhållande till våra forskningsfrågor. 
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Fall 1, Gävle (gemensam del) 

Bakgrund 

Gävleborgs län är enligt Skogsaktuellt (2015) det skogstätaste länet i Sverige, med hela 80% 
skogsmark av den totala landarealen inom länsgränserna, vilket presenterades som ett resultat av 
forskningen om ett genomsnitt på landets skogstätaste län från 1993-2012. Med anledning av detta har 
vi valt att koppla Gävle kommuns översiktsplan till miljökvalitetsmålet “Levande skogar”. Gävle 
kommun skriver i sin översiktsplan (2017:10) att kommunen strävar efter att bli en av landets bästa 
miljökommuner år 2030 eftersom kommunen jobbar aktivt med hållbar utveckling. För att uppnå 
målet ska kommunen till år 2050 vidta åtgärder som värnar och utvecklar exempelvis den biologiska 
mångfalden, värdefull natur och tillgång till tätortsnära grönska. Kommunen beskriver sin tänkta 
stadsutveckling enligt följande:  
 
“I planering och byggande tar vi hänsyn och anpassar oss till klimatförändringarna. Målet om en 
klimatneutral kommun år 2050 ställer krav på en bebyggelseutveckling som främjar hållbara 
kommunikationssätt, ökad produktion av förnybar energi och att byggande i första hand sker på 
redan ianspråktagen mark.” 

Gävle kommun, 2017 
 
Citatet ovan beskriver delvis hur Gävle kommun hanterar planeringsfrågor i förhållande till mark och 
miljö, sådant arbete blir på så sätt relevant utifrån vårt arbete eftersom marken i vissa fall avser 
bevarandevärd natur. Detta leder oss in på hur Gävles översiktsplan mer konkret hanterar 
bevarandevärd natur och Sveriges miljökvalitetsmål, vilket kommer att utredas i analysen nedan. 

Kvalitativ innehållsanalys 
I Gävles översiktsplan återses ett tydligt arbete mot hållbar utveckling i form av tydliga avsnitt och 
kapitel med olika riktlinjer och övergripande mål. I översiktsplanen beskriver de arbetet mot hållbar 
utveckling i förhållande till bebyggd miljö på följande sätt: “[...] Bebyggelsen ska ske framförallt på 
redan ianspråktagen mark så att värdefulla natur- och parkmiljöer och jordbruksmark kan värnas.” 
(Gävle kommun, 2017:6). I linje med citatet har Gävle kommun i sin översiktsplan ett antal 
prioriteringsgrunder för exploatering vilket på ett fördelaktigt sätt kan knytas till hur kommuner 
arbetar med bevarandevärd natur i förhållande till andra planeringsfrågor. Temat för hur vi undersöker 
detta kapitlet i översiktsplanen med sökorden Natura 2000-områden, naturreservat, nationalparker, 
miljökvalitetsmål, God bebyggd miljö, Ett rikt växt- och djurliv och  Levande skogar blir således hur 
marken och dess naturresurser hanteras på ett hållbart sätt och hur marken med hjälp av tydliga 
program styrs av exploateringsgrunder för ny bebyggelse.  
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I översiktsplanen tar kommunen upp ett förhållningssätt till hur hållbar användning av naturresurser 
bör gå till och hur mark ska användas till det den är bäst lämpad för (Gävle kommun, 2017:52). 
Tankar som är värda att utreda blir således om bevarandevärda naturområden utan skydd från 
länsstyrelse och riksdag skyddas av kommunen i översiktsplanen? Bevaras de på grund av dess 
eventuellt viktiga funktion ur en natursynpunkt och hanteras de således i linje med vad som anses vara 
bäst för det berörda området? I förhållande till en “God bebyggd miljö” blir således Gävles 
översiktsplan intressant då de trycker på en hållbar bebyggelseutveckling där mark i allmänhet och 
naturområden i synnerhet bör bevaras och utnyttjas till dess fulla potential. “För att använda mark 
och naturresurser på ett hållbart sätt krävs att vi hushåller med marken och använder den till det den 
är mest lämpad för. I kommunens miljöstrategiska program från 2013 anges det övergripande målet. 
Mark och naturresurser ska användas hållbart” och delmålet ”Mark ska återanvändas i större 
utsträckning för att minska bebyggelsens negativa utspridningseffekter”. Med bäring på programmets 
mål uttrycker översiktsplanen riktlinjer för vilken mark som bedöms lämpligast att exploatera.” 
(Gävle kommun, 2017:52).  
 
Översiktsplanen i Gävle tar som nämnt tidigare upp hur den biologiska mångfalden är något som 
måste tas på största allvar. De beskriver hur hisnande 90% av de gamla skogarna, våtmarkerna och de 
artrika ängarna har försvunnit vilket kräver en markant förändring för att vända utvecklingen. I 
översiktsplanen (2017:91) finns det en karta över “Skyddad natur” som visar planerat skydd av både 
statliga och kommunala utredningsområden. Utöver det statliga och kommunala utredningsområdena 
visar kartan även befintliga skyddsområden såsom Natura 2000-områden, naturreservat och 
riksintresseområden för naturvård. Att kommunen hanterar frågan om biologisk mångfald blir tydligt 
när en granskning av kartan över “Skyddad natur” utförs. Arbetet med miljöfrågor är tydligt utförda 
eftersom kommunen har hanterat frågan i översiktsplanen enligt ett av miljökvalitetsmålets, “Levande 
skogar”,  konkreta förslag om att inneha ett styrdokument om strategier och mål för skogarnas 
framtida utveckling (Sveriges miljömål, 2017-b). Vidare skiljer Gävle kommun på de olika formerna 
av skyddad miljö i form av utredningsområden och befintliga skyddsområden, vilket underlättar 
läsningen för kartläsaren och såvida även förståelsen för kartans innehåll.  
 
Ett möjligt problem som vi har identifierat i samband med granskning av kartan över “Skyddad 
natur” är att kartan inte går att sätta i relation till översiktsplanens utvecklingskarta eftersom kartorna 
inte innehar samma detaljeringsgrad. En utvecklingskarta ska och bör vara schematisk men det är inte 
där problemet ligger i första hand; problematiken ligger snarare i att vi inte finner någon 
markanvändningskarta som tydligt visar på hur marken ska användas i den översiktliga planeringen. 
Kartan för “Skyddad natur” (Gävle kommun, 2017:91) beskriver mer exakt hur platsens faktiska 
avgränsade områden utformas medans kartan för “Övergripande strategi för bebyggelseutveckling” 
(Gävle kommun, 2017:49) är schematisk - målande och öppen för tolkning. Med anledning av att 
kommunen hänvisade till kartmaterial i form av webbkarttjänster som inte gick att hitta genom 
kommunens hemsida kontaktade vi Gävle kommun i ärendet. Svaret vi erhöll bekräftade det vi 
undersökt och konstaterat då det enligt kommunen inte finns någon utvecklings- eller 
markanvändningskarta att tillgå. Kommunen hänvisar istället till kartmaterial från berörda 
myndigheter som ansvarar för olika frågor såsom till exempel Naturvårdsverkets karta för skyddad 
natur, alternativt via egengjorda kartor med GIS-data som underlag.  
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Enligt ett av de fyra konkreta förslagen på hur landets kommuner kan följa upp miljökvalitetsmålet 
“Levande skogar” ska kommunen i sitt arbete: “beakta skogens ekosystemtjänster i relevanta 
beslutsprocesser.” (Sveriges miljömål, 2017-b). Gävle kommun visar på ansvarstagande i denna fråga 
genom styrdokumentet, dels genom att beskriva ekosystemtjänster deskriptivt i samband med 
“Grönstruktur i tätort” (Gävle kommun, 2017:92) men också genom att visa på direkta handlingar 
som påverkar planeringen av Gävle stad med dess omnejd. Kommunen beskriver exempelvis att 
exploateringsprojekt ska gå till enligt följande: “I exploateringsprojekt ska kommunen alltid sträva 
mot att integrera grönytor och skapa fler ekosystemtjänster. Alla nya projekt i kommunen bör ha som 
utgångspunkt att skapa attraktiva livsmiljöer, där tillgången på grönska är en viktig beståndsdel.” 
(Gävle kommun, 2017:93). I och med detta citat visar kommunen på en medvetenhet i frågan om att 
det är viktigt att beakta skogens ekosystemtjänster. Gävle kommun (2017:102)  fortsätter att beskriva 
ekosystemtjänster i samband med “Övrig grönstruktur med sociala och rekreativa värden i staden 
och tätorterna”, de menar att bevarande av ekosystemtjänster kan påverka användbarheten av gång- 
och cykelstråk vid promenader och cykelturer i staden eftersom gröna stråk såsom parker och 
naturområden tenderar att bidra till att lättillgänglighetsgöra sådana aktiviteter. 
 
Miljökvalitetsmålet “Ett rikt växt- och djurliv” nämns vagt i styrdokumentet (2017:20), kommunen 
visar i en tabell (Bild 4) på hur miljökvalitetsmålet behandlas i förhållande till de nationella 
miljömålen. Under samtliga mål som översiktsplanen har i tabellen finns det brister på någon punkt, 
där strategierna för de svenska miljökvalitetsmålen alltså inte uppfyller kraven för de nationella 
miljömålen. I kapitlet “Kust och hav” nämner Gävle kommun (2017:82) dock växt- och djurliv, där 
de presenterar områden som har potentiella förutsättningar att bli ett rikt och varierat sådant. 
Kommunen (2017:185-186, 198) fortsätter sedan med att beskriva växt- och djurliv i samband med 
texten om LIS -områden. Det går alltså att se ett samband med när kommunen väljer att skriva om 6

ämnet kopplat till miljökvalitetsmålet, “Ett rikt växt- och djurliv”, nämligen då blåområden nämns i 
bild- och textmaterial.  
 
Även om kommunen inte är tydlig i översiktsplanen med att de är med och verkar för att ta fram en 
regional utvecklingsplan för grön infrastruktur; går det att läsa mellan raderna att kommunen aktivt 
arbetar med miljöfrågor. Gävle kommun redovisar genomgående i styrdokumentet hur de arbetar med 
Sveriges miljökvalitetsmål och hur nationella och regionala mål har stor bäring i den översiktliga 
planeringen. I enlighet med vår forskningsfråga om hur kommuner arbetar med Sveriges 
miljökvalitetsmål finns det mycket att analysera då Gävle, som nämnt innan, har lagt ett stort fokus på 
hållbarhetsarbete. I förhållande till miljökvalitetsmålet “Levande skogar” finns det således flera 
punkter i översiktsplanen som kan kopplas till ämnet och på så sätt resultera i huruvida kommunen 
hanterar Sveriges miljökvalitetsmål eller ej. Analysens tema blir på så sätt hur miljökvalitetsmålen 
återspeglas i dokumentet och hur de appliceras i förhållande till bevarandevärd natur. Kommunen 
beskriver i en tabell (Bild 4) vilka av översiktsplanens mål och strategier som på ett tydligt sätt bygger 
på de nationella miljökvalitetsmålen.  
 

6 LIS (= Landsbygdsutveckling i strandnära lägen). 
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Bild 4: Tabellen beskriver vilka av ÖP:s mål och strategier som bygger på 
de nationella miljökvalitetsmålen (Gävle kommun, 2017:20). 

 
I tabellen kan man i spalten “Levande skogar” framförallt urskönja hur “Ta tillvara på platsens 
värde” inte är markerad med ett kryss utan är lämnad tom. Därav kan en analys om huruvida 
bevarandevärd natur, och en plats värde och kvalite, verkligen hanteras på ett fördelaktigt sätt i 
förhållande till miljökvalitetsmålet “Levande skogar”. Som nämnt innan beskriver översiktsplanen ett 
förhållningssätt för hur hållbar användning av naturresurser bör gå till och hur mark ska användas till 
det den är bäst lämpad för. På så sätt uppstår en motsättning i hur de i detta fallet ser på “Levande 
skogar” då det i enlighet med dess definition syftar till bevarande av skogen och dess biologiska 
mångfald. I de fall då skogen är bevarandevärd blir dess syfte och lämplighet således att vara just skog 
då dess värde och kvalite är något som riksdagens nationellt uppsatta miljökvalitetsmål värnar om. 
 
Överlag finns, trots exemplet ovan, en tydlighet i översiktsplanen om hur kommunen förhåller sig till 
Sveriges miljökvalitetsmål. Detta visas dock i många fall endast genom målande texter om varför det 
är viktigt att uppnå ett hållbart samhälle och inte mer konkret om hur detta arbete kan implementeras i 
planeringen. Således uppstår en vaghet i vissa fall runt begreppet miljökvalitetsmål och hur arbetet för 
en mer hållbar kommun bör gå till. Som nämnt tidigare kan detta bero på att det lätt uppstår konflikter 
om de 16 miljökvalitetsmålen ställs mot varandra. I linje med hur Emmelin och Lerman beskriver 
problemet så krävs det att målen är tillräckligt tydliga för att stå och verka för sig själva (Emmelin & 
Lerman, 2006:58). I Gävle kommuns fall syns dessa konflikter tydligast i hur miljökvalitetsmålet 
“God bebyggd miljö” ges mest utrymme i dokumentet och på så sätt också ger mest konkreta förslag 
på hur ett förbättrat arbete i linje med miljökvalitetsmålet bör gå till. Detta tyder således på att Gävles 
översiktsplan har haft lättast att applicera miljökvalitetsmålet “God bebyggd miljö” då det på ett 
tydligt sätt, enligt kommunen, är det mål som responderar tydligast till kulturmiljöfrågor och 
stadsutveckling, vilka är frekvent återkommande i översiktsplanen. I enlighet med tabellen (Bild 4) 
syns detta på ett tydligt sätt då miljökvalitetsmålet “God bebyggd miljö” är det enda som har kryss i 
alla kolumner. På så sätt riskerar de andra målen, och då framförallt “Levande skogar”, att prioriteras 
i andra hand då Gävle kommun väljer att visa det som översiktsplanen hanterar mest. 
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Diskussion Fall 1, Gävle 

En sammanvägd diskussion om hur Gävles översiktsplan hanterar bevarandevärda naturområden och 
Sveriges miljökvalitetsmål kan utgå ifrån hur de förhåller sig till varandra och i relation till andra 
planeringsfrågor. Som nämnt innan så tar översiktsplanen upp miljökvalitetsmålen men i olika 
omfattning beroende på vilka mål och planeringsfrågor de berör. På så sätt har “God bebyggd miljö” 
hanterats genomgående i översiktsplanen då det enligt Gävle kommun kan appliceras på många olika 
frågor medan miljökvalitetsmålen “Levande skogar” och “Ett rikt växt- och djurliv” inte behandlas 
med samma dignitet. 
 
Vid en första anblick av styrdokumentet ser det ut att vara medvetet utfört i frågor som behandlar 
miljö i stort och såvida den hållbara utvecklingen. Under analysens gång har vi dock märkt tendenser 
till att detta breda grepp på miljöfrågor oftast resulterar i informativa texter om varför hållbar 
utveckling är viktigt, snarare än att kommunen beskriver hur planeringen för att nå en hållbar 
utveckling ska gå till. Då kartmaterialet i översiktsplanen som nämnt innan inte heller går att sätta i 
relation till varandra då en markanvändningskarta inte återfinns i dokumentet skapas svårigheter för 
analysen att sätta bevarandevärda naturområden i förhållande till andra planeringsfrågor. En direkt 
överförbar utvecklingskarta för hela kommunen hade behövts för att kunna utreda hur befintlig 
markanvändning i allmänhet och bevarandevärda naturområden i synnerhet förhåller sig till och kan 
ställas i konflikt med andra planeringsförslag. 
 
Sammantaget är Gävle en kommun som hanterar bevarandevärda naturområden på ett godkänt sätt, 
vilket utvecklas senare i den sammanvägda diskussionen av de specifika fallen. Trots detta resulterar 
arbetet i att kommunen har svårigheter att ta sig an sin egen uppgift eftersom de saknar strategiska 
metoder. Således blir frågan om hur det hanteras på samma villkor som andra planeringsfrågor svåra 
att utreda då konkreta förslag på utvecklingen på såväl naturområden som andra planeringsfrågor i 
förhållande till naturområden inte finns att tillgå i styrdokumentet. Vidare arbetar kommunen med 
Sveriges miljökvalitetsmål i den översiktliga planeringen men likt bevarandevärda naturområden 
hanteras dessa olika beroende på vad som är mest aktuellt för kommunen. Utvecklingen av 
bostadsbyggande och dess intilliggande miljö tar fokus från andra områden och således även andra 
miljökvalitetsmål än “God bebyggd miljö”, detta gör att en viss vaghet hos de andra 
miljökvalitetsmålen uppstår. Då bostadsbrist är ett stort problem i många svenska städer kan det antas 
att Gävle kommun har prioriterat vissa miljökvalitetsmål före andra men då dessa mål inte har någon 
naturlig hierarki ser vi problematik i detta synsätt. Som det går att utläsa i “Styrning av 
markanvändning och miljö” ser vi i enlighet med Emmelin och Lermans text att en målstyrning med 
en tydlig hierarki för målen är bäst, vilket går i linje med Gävle kommuns tankar i frågan (Emmelin & 
Lerman, 2006:56-57).  
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Fall 2, Åre (Theodor Wahlboms del)  

Bakgrund 

Åre kommun ligger i Jämtlands län i norra Sverige och besitter speciella förutsättningar kopplat till 
“Storslagen fjällmiljö” då kommunen utgörs av ett varierat landskap med stora delar fjäll. 
Kommunens befolkning har på grund av närhet till infrastruktur därav koncentrerats till de centrala 
delarna av Åredalen vilket gör att kommunen i övrigt är yttest glesbefokad, detta resulterar i att stora 
områden renbetesfjäll och i övrigt orörda marker omsluter och präglar Åre kommuns miljö. Därav 
kommer Åres översiktsplan att analyseras utifrån miljökvalitetsmålet “Storslagen fjällmiljö” då 
kommunen är uppbyggd av fjäll och således också verkar för att nyttja den på bästa sätt då 
kommunens basnäring bygger på besöksnäring. I översiktsplanen beskriver de bland annat hur den 
kommunala planeringen till stor del utgörs av turistiska satsningar vilket blir intressant ur ett 
miljöperspektiv då de ställs emot varandra. 
 
“Den rådande utvecklingen går mot fler aktiviteter och evenemang i fjällmiljö. Exploateringstrycket 
är högt i känsliga och skyddsvärda landskap och olika näringar, samhällsfunktioner och 
bevarandeintressen hamnar ofta i konflikt med varandra.” 

Åre kommun, 2017 
 
Citatet ovan blir intressant då det sammanfattar hur den kommunala planeringen ser svårigheter i att 
utnyttja marken och dess kvaliteter på bästa sätt då efterfrågan från besöksnäringen är stor, samtidigt 
som detta utgör en stor del av kommunens basnäring. Genom att sedan sätta planeringsfrågan i 
förhållande till hur de arbetar med Sveriges miljökvalitetsmål skapas ett intressant ämne att undersöka 
som går i direkt linje med uppsatsens syfte och forskningsfrågor. 

Kvalitativ innehållsanalys 

I denna analysdel kommer fokus ligga på att först utreda hur Åre kommun hanterar och arbetar emot 
att bevara värdefull och skyddsvärd natur för att sedan sätta detta arbete i förhållande till hur 
kommunen hanterar Sveriges miljökvalitetsmål. På så sätt ska analysen resultera i ett helhetsgrepp på 
bevarandevärd natur som planeringsfråga i direkt jämförelse med berörda miljökvalitetsmål då det i 
det specifika fallet borde gå en rät linje mellan dessa två frågor. Åre kommun tar i sin översiktsplan 
upp hur de har ett tydligt fokus på miljöarbete i stort då de framförallt genom miljökvalitetsmålen 
visar tydligt hur de har integrerat dem i sin planering. Genom att översätta målen i en mer lokal 
kontext har Åre kommun arbetat fram en rad egna mål som kommer ligga till grund för analysen av 
miljökvalitetsmålen senare i uppsatsen. För att få en tydligare bild av hur, som Åre kommun 
benämner det, “Landskapet” och dess betydelse för kommunen krävs en bra infallsvinkel för att förstå 
hur bevarandevärd natur definieras och vilka miljökvalitetsmål som berörs. Därav nämns detta 
förhållningssätt i denna inledning för skapa en bredare förståelse för kommunens tankesätt och således 
också möjliggöra för att urskönja vissa teman för analysen.  
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Granskningen av styrdokumentet utgår från ett antal sökord som i Åres fall är Natura 2000-områden, 
naturreservat, nationalparker, miljökvalitetsmål, God bebyggd miljö, Ett rikt växt- och djurliv och 
Storslagen fjällmiljö. 
 
I översiktsplanen berörs bevarandevärd natur först i kapitlet “Landskapet” där kommunen väljer att 
fokusera på allmänna intressen (Åre kommun, 2017:37). I detta kapitel berör kommunen olika typer 
av bevarandevärda funktioner och med olika synsätt på hur och varför något bör bevaras. I stora delar 
av texten fokuseras arbetet till hur landskapet kan förändras beroende på vad det används till. På så 
sätt blir bevarandevärd natur inkluderat under denna punkt då landskapet, som i Åres fall består av 
stora arealer, ofta berörs av bevarandevärd natur och således också intressanta förhållningssätt för vår 
uppsats. Översiktsplanen beskriver en helhetssyn på landskapet på följande sätt: 
 
Vid samtliga exploateringar och åtgärder ska hänsyn tas till platsens samlade funktioner för biologisk 
mångfald, ekosystemtjänster, betydelse för rekreation och friluftsliv samt förståelsen för landskapets 
historiska utveckling. Området och den föreslagna åtgärden ska sättas in ett större perspektiv; även 
om själva platsen inte bedöms ha höga bevarandevärden i sig kan den vara betydelsefull för 
landskapet som helhet. 

Åre kommun, 2017 
 
Citaten ovan sammanfattar Åre kommuns arbetssätt på ett tydligt sätt då de alltid lägger stort fokus på 
en helhetsbild där landskapet sätts i fokus. Bevarandevärd natur blir således ofta en underkategori till 
landskapet i stort vilket skapar en något vag hantering då sådana områden ofta regleras och avgränsas 
av länsstyrelse och riksdag, vilket borde resultera i en hög prioriteringsgrad. Då landskapet som 
begrepp ofta istället kan uppfattas som något ytterst översiktligt kan underordnade kategorier som 
bevarandevärd natur, och hanteringen av denna, falla bort i det stora perspektivet som översiktlig 
planering faktiskt är. Översiktsplanen räddar dock upp frågan med bevarandevärd natur då de genom 
ett senare kapitel om “Riksintresseanspråk” visar på hur dagens riksintressanta områden enligt 
Miljöbalk (MB 1998:808) hanteras och hur kommunen ställer sig i frågan i förhållande till andra 
planeringsfrågor. Som nämnt innan blir dock hanteringen och arbetet ganska ointressant då man enligt 
kartorna i översiktsplanen inte kan ställa dem i förhållande till varandra. Varken kommunens 
prioriterade bevarandevärda områden eller de med riksintresse visas så pass tydligt att de går att utläsa 
hur de påverkas av andra planeringsfrågor. I avsnittet “Landskapet som helhet” beskriver 
översiktsplanen istället kort i text hur bevarande av oexploaterade områden och åtgärder i skyddade 
områden bör gå till (Åre kommun, 2017:37).  
 
“Bevara oexploaterade områden. Exploateringar och åtgärder bör generellt undvikas i områden som 
är oexploaterade. Vissa åtgärder är till sin natur sådana att de är beroende av att ligga inom ett 
oexploaterat område (t.ex. vissa former av naturturism). Dessa åtgärder kan accepteras trots att 
exploateringen sker i ett obebyggt område.”  

Åre kommun, 2017 
 
Som citatet ovan beskriver så beror mycket av exploateringen på hur relevant den skulle vara för 
besöksnäringen som nämnt innan är en stor del av Åre kommuns basnäring. På så sätt ställs intressen 
för en välmående kommun i konflikt med hur man förhåller sig till naturvärden, vilket kan skapa 
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svårigheter för hur kommunen bör gå tillväga. Landskapet kan till exempel vid eventuell exploatering 
förändras markant vilket kan vara en orsak till varför översiktsplanen ofta fokuserar på det stora 
perspektivet framför mer lokalt bevarandevärda naturområden. Men då kommunen inte visar sina 
egna utredningsområden eller eventuellt skyddsvärd natur kan svårigheter i att sätta natur i förhållande 
till andra planers frågor uppstå. Framförallt i de fall då naturen inte är styrd av riksdag eller 
länsstyrelse. 
 
“Om den föreslagna åtgärden ligger inom eller riskerar att påverka ett område som är av riksintresse 
för kulturmiljövården, naturvården, friluftslivet, rennäringen eller Natura 2000 ska tillkommande 
exploatering ske med stor hänsyn till det skyddade områdets kvaliteter och de värden som är 
beskrivna i riksintressets värdebeskrivning alternativt Natura 2000-områdets bevarandeplan.” 

Åre kommun, 2017 
 
Kapitlet som hanterar åtgärder i skyddade områden beskriver hur kommunen ämnar att arbeta med 
exploatering i direkt anslutning till bevarandevärd natur. På så sätt förutsätter man att tänkta strategier 
kan appliceras i en utvecklingskarta för kommunen i förhållande till dagens markanvändning. Men då 
Åres översiktsplan inte består av konkreta förslag på utveckling för såväl naturområden som andra 
planeringsfrågor i förhållande till naturområden resulterar även Åres definitioner att rinna ut i sanden 
då de inte går att översätta i tydliga kartor. Åre kommun hanterar således inte markanvändningen 
genom en markanvändningskarta eller tänkt utveckling genom en utvecklingskarta. Analys av hur 
eventuell markanvändning och då framförallt rörande bevarandevärd natur i Åre kommun blir på så 
sätt svår att undersöka, men då informativa texter finns i dokumentet kan en viss generell hantering 
utläsas. Till exempel tar översiktsplanen upp under rubriken Fjällandskapet hur rennäringens behov 
alltid ska vägas tungt i förhållande till andra intressen och planeringsfrågor. Bevarandevärd natur i 
kommunens fall kan på så sätt tänkas vara just områden som innehåller rennäring. Översiktsplanen 
beskriver till exempel hur “betydelsefulla områden för rennäringen ska skyddas mot åtgärder som 
påtagligt kan skada eller försvåra rennäringens bedrivande.”(Åre kommun, 2017:38). Med denna 
definitionen på bevarandevärd natur för kommunen blir arbetet med hur det hanteras något tydligare. 
En lättförståelig definition av hur rennäringen och dess bevarandevärda landskap och natur kan ställas 
emot andra frågor kan sammanfatta hur Åre kommun, i förhållande till en betydelse av vår 
forskningsfråga, hanterar och arbetar med bevarandevärd natur. I linje med till exempel 
riksintresseområden för “obrutet fjäll” ska samtliga ärenden hanteras med hänsyn till 
riksintresseområdernas värden och innehåll vilket skapar tydliga riktlinjer för hur arbetet med 
rennäringen, oavsett styrning, bör gå till (Åre kommun, 2017:57).  
 
I översiktsplanens kapitel om utvecklingsprinciper tar de genom punkten “Riktlinjer för särskilt 
skyddsvärda områden” upp lokalt hur planering och byggande ska ta hänsyn till särskilt 
bevarandevärda områden. Dessa områden är inte direkt överförbara till bevarandevärd natur utan kan 
innefatta andra typer av områden vilket också gör att förståelsen för hur dessa områden mer konkret 
ska bevaras kan ses som svårt i denna analysdel då, som nämnt innan, kartmaterialet inte går att 
jämföra med varandra. För att istället nå konsensus i vad dessa områden berör och hur dess utveckling 
ställer sig i förhållande till Sveriges miljökvalitetsmål kan analysen istället utgå ifrån Åre kommuns 
egen definition och arbetsmodell av dessa mål. I kapitlet “Bakgrund” tar, som nämnt innan, Åre 
kommun upp deras förhållningssätt till Sveriges miljökvalitetsmål. Allt är tydligt och väl illustrerat 
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genom en egengjord matris i hur; “kommunens övergripande planeringsstrategier bildar grund för 
kommunens ställningstaganden kring allmänna intressen och hur länets prioriterade 
miljökvalitetsmål arbetas in i översiktsplanen” (Åre kommun, 2017). Denna matris, tillsammans med 
en generell, informativ text om hur arbetet med miljökvalitetsmålen ska gå till i Jämtlands län, ligger 
således till grund för hur översiktsplanen hanterar olika planeringsfrågor i förhållande till Sveriges 
miljökvalitetsmål. Men då översiktsplanen i enlighet med länsstyrelsen har valt att fokusera på sju 
specifika mål kan en analys om urvalet göras redan här.  
 

 
Bild 5: Bilden illustrerar en matris på vilka sju miljökvalitetsmål Jämtlands 
län och länsstyrelse har prioriterat att lägga vikt vid i översiktsplanen. 

 
Bilden (Bild 5) ovan visar de sju miljökvalitetsmål Jämtlands län och länsstyrelse valt att lägga vikt 
vid i kommunens översiktsplan. I det specifika fallet blir “Storslagen fjällmiljö” ytterst relevant för 
översiktsplanen i allmänhet och uppsatsen i synnerhet. Även “God bebyggd miljö” hanteras i matrisen 
vilket tyder på en medvetenhet i förhållande till målets vikt för den fysiska planeringen. “Ett rikt växt- 
och djurliv” hanteras dock inte i matrisen, vilket enligt vår uppsats beggreppsvikt inte går i linje med 
hur vissa miljökvalitetsmål är stående oavsett var man befinner sig i landet. På så sätt skapas istället 
en omedvetenhet enligt våra definitioner då Åre kommun valt att prioritera bort vissa 
miljökvalitetsmål.  
 
För att fortsätta resonemanget om miljökvalitetsmålen i Åres översiktsplan blir det utöver matrisen 
intressant att analysera hur styrdokumentet mer konkret hanterat målen i eventuella förslag och 
utvecklingsområden. I kapitlet om konsekvenser för vardera utvecklingsområde tar översiktsplanen 
upp vilka miljökvalitetsmål som berörs av utvecklingen och vad dessa mål kräver för utmaningar för 
vardera område. En intressant infallsvinkel i analysen blir således att utläsa vilka mål som kommunen 
anser berör utvecklingsområdena och hur de, i linje med temat för analysen, går att applicera i 
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förhållande till vår forskningsfråga om hur kommuner arbetar med Sveriges miljökvalitetsmål. På 
samma sätt som i matrisen fokuserar de även här på sju miljökvalitetsmål men då endast två av dessa 
berör vår uppsats ämne kan en gallring i analysen göras. “God bebyggd miljö” och “Storslagen 
fjällmiljö” hanteras på ett tydligt sätt där vissa punkter responderar väl till hur Åre kommun tänker att 
utvecklingen ska ske med hänsyn till berörda miljökvalitetsmål. För en “God bebyggd miljö” beskrivs 
landskapsanpassning på följande sätt: 
 
“Planförslaget ställer ökade krav på landskapsanpassning vid exploateringar. Planförslaget anger 
restriktioner för etablering av ny bebyggelse i områden/byar som är av stort natur- eller 
kulturhistoriskt intresse, vilket är positivt för möjligheterna att tillvarata kommunens natur- och 
kulturvärden.” 

Åre kommun, 2017 
 
På samma sätt tas utmaningar för “Storslagen fjällmiljö” upp och beskrivs genom ökad press på 
fjällmiljön på följande sätt: 
 
“Översiktsplanen pekar på att tydligare regleringar, kanaliseringar och zoneringar bör göras inom 
fjällområdena. Detta gäller såväl rennäring och friluftsliv som utvecklingen av skotertrafik och 
infrastruktur. Zonering kan bidra till minskad konkurrens mellan de olika intressena och förbättra 
förutsättningarna för att bedriva näringsverksamhet på ett hållbart sätt.” 

Åre kommun, 2017 
 
I förhållande till Naturvårdsverket förslag på åtgärder som Sveriges kommuner kan åta sig att utföra 
för att påverka miljökvalitetsmålet “Storslagen fjällmiljö” kan således citatet ovan kopplas till hur 
arbetet går i linje med vad Naturvårdsverket anser borde göras för att påverka miljökvalitetsmålet. Då 
en av Naturvårdsverkets punkter tar upp hur en kanalisering av tillåten terrängkörning bör införas syns 
ett tydligt samband mellan Åre kommuns arbete och Naturvårdsverkets punkter. På samma sätt går 
arbetet i linje med Naturvårdsverket punkt om att uppdatera översiktsplanerna på ett ambitiöst sätt då 
denna analys har granskat ett väl uppbyggt och överlag omfattande styrdokument där alla delar, med 
ett minus för vissa kartor, har funnits med. 

Diskussion Fall 2, Åre 

Diskussionen om hur Åre kommun hanterar och arbetar med Sveriges miljökvalitetsmål och 
bevarandevärd natur i förhållande till dessa mål blir intressant med utgångspunkt i syftet för denna 
uppsatsen. På så sätt kan en sammanvägd granskning av Åre kommuns översiktsplan ligga till grund 
för hur planering i stort sätts och verkar i relation till såväl bevarandevärd natur som Sveriges 
miljökvalitetsmål.  
 
I styrdokumentet har fokus genomgående varit att precisera landskapets vikt för samhället. Detta har 
genom, som nämnt i analysen, framförallt skett genom att sätta de flesta planeringsfrågorna i 
förhållande till just landskapet. Då exploatering således ofta berör landskapet och dess, enligt 
kommunen, många underordnade bevarandevärda egenskaper har kommunen genom informativa 
texter valt att belysa vikten av att se landskapet som det mångfacetterade system det faktiskt är. Som 
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nämnt innan resulterar dessa texter att i vissa fall att rinna ut i sanden då konkreta förslag kopplat till 
relevant kartmaterial till stora delar saknas i översiktsplanen. Till exempel redovisas inte kommunens 
egna utredningsområden för bevarandevärd natur i förhållande till någon karta utan endast då områden 
är styrda av riksdag eller länsstyrelse. På så sätt regleras de riksintressanta områdena på viss 
bekostnad av andra mer lokalt bevarandevärda naturområden då det enligt översiktsplanen inte 
redovisas mer lokalt skyddsvärd natur. En sammanvägd analys blir således att informativa texter utan 
stöd i mark- och utvecklingskarta ofta blir vaga och svåra att applicera i förhållande till kommunens 
strategier för bevarande och utveckling. Som analysen tidigare pekat på finns det dock en tydlig 
koppling mellan bevarandevärd natur och rennäring vilket, som tidigare nämnt, genererar en något 
mer hanterbar definition av hur kommunen sammanslår och arbetar med dessa två frågor i förhållande 
till andra planeringsfrågor. Trots detta blir förståelsen inte helt överförbar i konkreta förslag då 
kartmaterialet även här är bristande. 
 
Arbetet med den bevarandevärda naturen i förhållande till Sveriges miljökvalitetsmål kan 
sammanfattas på så sätt att endast två av tre mål hanteras i översiktsplanen. En “God bebyggd miljö” 
och “Storslagen fjällmiljö” hanteras genomgående i styrdokumentet och ges stor vikt framförallt i 
konsekvensavsnittet där det redovisas hur eventuell förändring kan arbeta för att upprätthålla eller 
förbättra miljökvalitetsmålens visioner. I översiktsplanen finns således också en tydlig koppling 
mellan bevarandevärd natur och miljökvalitetsmålen då kommunen framförallt fokuserar på 
rennäringen och den storslagna fjällmiljön i förhållande till ny exploatering och således också en god 
bebyggd miljö. Då besöksnäringen är av betydande vikt för kommunen blir avvägningen mellan en 
god bebyggd miljö och ny exploatering i förhållande till bevarande av skyddsvärd natur frågan som 
präglat denna diskussion och visat på svårigheter i en målstruktur då mål på ett eller annat sätt ställs 
emot varandra (Emmelin & Lerman, 2006:58).  
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Fall 3, Lund (Filip Ahlins del) 

Bakgrund 

Landskapet Skåne är med sin bördiga mark ett betydande odlingslandskap i Sverige och 
Jordbruksverket (2013:19) gjorde en gradering av jordbruksmarken i Sverige år 1971. Syftet med 
graderingen var att belysa vart i Sverige, på en skala från 1-10, det finns jordbruksmark med högst 
avkastningsvärde. Landskapet Skåne var det enda landskapet i landet som nådde den högsta klassen 
vid mätningen, det vill säga klass 10. Med anledning av detta behöver landet värna om den 
högklassiga jorden omkring Lund med omnejd för att behålla möjligheten att i kommande 
generationer kunna nyttja de bördiga jordarna. Lund kommun skriver i sin översiktsplan 
(2018-del-1:2) att kommunen strävar efter att möta den växande befolkningens behov av bostäder, 
därför möjliggör kommunen för 26 000 nya bostäder till och med år 2040. Kommunen fortsätter 
beskrivningen enligt följande:  
 
“När Lund växer ska det ske på ett ansvarsfullt sätt. Genom förtätning hushåller vi med den goda 
jorden och skapar ett resurseffektivt och hållbart samhälle.” 

Lund kommun, 2018 
 

Citatet beskriver hur Lund kommun betonar vikten i att värna om de bördiga jordarna som återfinns i 
det skånska landskapet genom att utveckla staden på redan ianspråktagen mark då den övergripande 
inriktningen i översiktsplanen är att ny bebyggelse ska ske genom förtätning (Lund kommun, 
2018-del-1:2, 23). Kommunen beskriver sig själva som en kommun som rankas högt inom 
miljöområdet och kommunen menar att översiktsplanen skapar förutsättningar för fortsatt arbete i att 
kunna bemöta kommande klimatutmaningar i framtiden. Kommunen fortsätter: “Med planen höjer vi 
ambitionerna [...] för att utveckla våra gröna miljöer.”, detta är något som ska undersökas vidare i 
denna analysdel; främst i de avseenden då gröna områden kan förknippas med miljökvalitetsmålet 
“Ett rikt odlingslandskap”. 

Kvalitativ innehållsanalys 

Lunds översiktsplan består av två delar, “DEL 1 PLANSTRATEGI” som behandlar utgångspunkter, 
målområden samt genomförandefrågor och “DEL 2 MARKANVÄNDNING OCH HÄNSYN” som 
behandlar just de nämnda planeringsfrågorna; markanvändning och hänsyn. Redan i de inledande 
raderna av styrdokumentet från Lunds kommun (2018-del-1:2) beskriver kommunen sig själva som en 
av landets ledande kommuner i frågor som behandlar miljö i stort och hur de ska hantera den 
kommande klimatförändringen. De skriver vidare (2018-del-1:5) att nytänkande och problemlösande 
ligger i deras natur enligt följande:  
 
“I Lund har kunskap förändrat världen i mer än 1000 år. Nytänkande och problemlösande ligger i 
vår natur. Vi hämtar kraft i historien för att tillsammans med andra skapa framtiden.” 

Lund kommun, 2018 
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Citatet här ovanför beskriver hur kommunens invånare sedan länge bidragit med ideér och lösningar 
till samhället genom bland annat det ledande kunskapscentrumet i och med Lunds universitet. I denna 
analys ska vi därför ta reda på om kunskapen även lyser igenom i frågor som berör planeringen av 
framtidens Lund i relation till miljökvalitetsmålen “God bebyggd miljö” och “Ett rikt växt- och 
djurliv” i allmänhet och “Ett rikt odlingslandskap” i synnerhet. Vidare ska vi reda i hur kommunen 
arbetar med frågor som bevarandevärd natur i relation till Sveriges miljökvalitetsmål. För att kunna 
genomföra en analys om hur kommunen arbetar med bevarandevärd natur har vi använt oss av ett 
antal sökord, dessa är: Natura 2000-områden, naturreservat och nationalparker, miljökvalitetsmål, Ett 
rikt odlingslandskap, God bebyggd miljö och Ett rikt växt- och djurliv. Tanken med att använda 
sökorden är för att tydligt avgränsa frågan om hur kommunen hanterar bevarandevärd natur på ett 
hållbart sätt och om marken styrs med tydliga program och strategier vid exploatering av mark. 
 
Kommunen (2018-del-1:37) skriver att regeringen med stöd från den nationella “Livsmedelsstrategin 
Prop. 2016/17:104” menar att hänsyn till jordbruksproduktionen ska säkerställas, lika väl som andra 
samhällsintressen inom den fysiska planeringen. Regeringen menar vidare likt den nationella 
Livsmedelsstrategin att det övergripande målet är att vara konkurrenskraftigt i området samtidigt som 
produktionen av livsmedel ökar och miljömål nås. Detta går i linje med kommunens riktlinjer om den 
framtida bebyggelseutveckling, eftersom; “Stadsutvecklingen i Lunds kommun ska vara hållbar. 
Kommunen ska främst växa genom förtätning i en sammanhållen och resurseffektiv 
bebyggelsestruktur där jordbruksmarken så långt som möjligt bevaras.” (Lund kommun, 
2018-del-1:17). Citatet stärker kommunens mål om att Lund kommun önskar att redan ianspråktagen 
mark så långt som möjligt även fortsättningsvis ska exploateras enligt följande; “Ny bebyggelse ska i 
första hand tillkomma inom den befintliga tätortsstrukturen.” (Lund kommun, 2018-del-1:29). I 
styrdokumentets karta “Planstrategi - karta” (Lund kommun, 2018-del-2:28-29) går det även att 
utläsa att det som delmål ingår i kommunens strategi att förtära på redan exploaterad mark. 
 
Sveriges miljömål (2017-d) skriver på sin hemsida om särskilda åtgärder som kommuner kan åta sig 
för att uppnå miljökvalitetsmålet “Ett rikt odlingslandskap”. En identifiering som har gjorts i 
samband med granskningen av styrdokumentet gällande miljökvalitetsmålet är att Lund kommun inte 
nämner målet “vid namn”  i den kommuntäckande översiktsplanen, ändock framgår det tydligt att 7

kommunen jobbar efter liknande eller till och med samma riktlinjer som miljökvalitetsmålet “Ett rikt 
odlingslandskap” utgår ifrån. Med anledning av detta går det alltså att undersöka hur kommunen åtar 
sig åtgärdsprogrammet som fastställts i samarbetet mellan Sveriges miljömål och den ansvariga 
myndigheten för miljökvalitetsmålet; Jordbruksverket. En av de åtgärder som kommuner kan åta sig 
är att “Utveckla det långsiktiga arbetet med förvaltning av jordbruksmark”. Denna åtgärd är en av de 
viktigaste åtgärderna för miljökvalitetsmålet “Ett rikt odlingslandskap”, för att landet även i 
framtiden ska kunna nyttja odlingsbar mark. För att detta ska ske behöver landets tillgång till 
livsmedel enligt Sveriges miljömål (2017-d) säkerställas för dagens generation; likväl som för 

7 “vid namn” betyder i detta avseende att Lund kommun genom sitt arbete i översiktsplanen visar 
på att de aktivt jobbar med mål och strategier för att värna och skydda bevarandevärd natur; men 
då kommunen inte visar på varifrån dessa mål och strategier kommer går det inte att koppla 
dessa till miljökvalitetsmålen - om kommunen hade nämnt miljökvalitetsmålen “vid namn” hade 
det gått att sätta dessa i relation till Sveriges miljökvalitetsmål. 
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kommande generationer. Med anledning av detta bör kommuner som besitter stora andelar 
jordbruksmark också ha kompetens gällande dess värde när avvägningar ska tas om i vilken 
utsträckning odlingslandskapen ska exploateras för främst bostadsbebyggelse. I denna fråga tar Lund 
kommun (2018-del-1:27)  stort ansvar och visar på hög kompetens, vilket följande citat visar på: 
 
“En central utgångspunkt som stadsutvecklingen i Lunds kommun måste förhålla sig till är att 
jordbruksmarken i kommunen håller hög klass och den bästa jorden finns runt staden. Den 
odlingsbara jordbruksmarken är värdefull och måste skyddas så långt det är möjligt. Det är viktigt att 
säkerställa resurser för produktion av livsmedel för framtiden.” 

Lund kommun, 2018 
 

Som citatet beskriver är jordbruksmarken i Lund särskilt eftertraktad, vilket är en unik egenskap som 
kommunen är ensamma om i Sverige. Ingen annan kommun har jordar med samma avkastningsvärde 
som Lund vilket ställer stora krav på att kommunen tar hänsyn till detta i den översiktliga planeringen. 
Bilden (Bild 6) illustrerar hur åkermarksklassificeringen är indelad på en skala från 1-10, där det 
tydligt framgår att marken omkring Lunds centrala delar utgör åkermarken med det högsta 
avkastningsvärdet. Åkermarken med det högsta avkastningsvärdet representeras av det gula fältet och 
såldes är den klass 10, Lund är med detta lokaliserat i de nordvästra delarna av kartan (Bild 6). 
 

 
Bild 6: Kartan illustrerar åkermarksklassificeringen i Lund  
med omnejd (Lund kommun, 2018-del-2:38). 
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I en karta från Jordbruksverkets blockdatabas daterad 2018-01-12 (Lund kommun, 2018-del-2:39) 
redogör kommunen för huruvida marken i odlingslandskapet kring Lund med omnejd är fördelad i två 
olika sorters jordbruksmark; åkermark och betesmark. Eftersom betesmarker utgör en del i den 
biologiska mångfalden blir alltså odlingslandskapet med dess jordbruksmarker bevarandevärd natur i 
detta avseende. Enligt riksdagens definition av miljökvalitetsmålet “Ett rikt växt- och djurliv” ska 
“Den biologiska mångfalden [...] bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida 
generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och processer ska värnas.”. 
I och med att Lund kommun tar hänsyn till citatets deskription tar de alltså också hänsyn till huruvida 
marken är viktig att skydda som bevarandevärd natur. Detta eftersom det ofta går att utläsa på flertalet 
kartor i styrdokumentet att marker som består av betesmark kan förknippas med områden som innehar 
naturskydd i form av kartan “Riksintresse naturvård” (Lund kommun, 2018-del-2:75) samt kartan 
“Övriga skyddsformer” (Lund kommun, 2018-del-2:78). 
 
Sedan den föregående översiktsplanen antogs år 2010 har kommunen arbetat aktivt för 
jordbruksmarkens bevarande, med målet att en långsiktigt hållbar förvaltning av jordbruksmarken ska 
ske i periferin av kommunens tätorter. Bevarandet av jordbruksmarken är även viktigt för en annan 
åtgärd enligt Sveriges miljömål (2017-d), nämligen att “Nyttja odlingslandskapet som en resurs”. 
Med resurs i detta avseende syftar Sveriges miljömål exempelvis på rekreation och friluftsliv. 
Kommunen (2018-del-1:23) beskriver detta enligt följande:  
 
“Så långt det är möjligt ska all typ av jordbruksmark istället kunna bevaras för exempelvis [...] 
möjlighet för rekreation. Att ny bebyggelse ska komma till genom förtätning är därför 
översiktsplanens övergripande inriktning.” 

Lund kommun, 2018 
 

Citatet här ovan bevisar återigen igen hur kommunen arbetar för att nå miljökvalitetsmålet “Ett rikt 
odlingslandskap” utan att nämna miljökvalitetsmålet “vid namn”. Citatet beskriver även att 
kommunen ser möjligheter i att ta till vara på och utveckla odlingslandskapet i rekreationella ändamål, 
vilket i sin tur även bidrar till att kommunen kan erbjuda bra livsmiljöer till kommunens invånare. 
Således arbetar kommunen även efter ett övergripande mål för miljökvalitetsmålet “God bebyggd 
miljö”. 
 
Lund kommun har genom sitt arbete med styrdokumentet visat på ansvarstagande i frågor som 
behandlar bevarandevärd natur men kommunen nämner sällan miljökvalitetsmålen “vid namn”. Som 
nämnt tidigare är den övergripande inriktningen i översiktsplanen att ny bebyggelse ska ske genom 
förtätning (Lund kommun, 2018-del-1:23). På grund av detta går det alltså att utläsa att kommunen i 
alla högsta grad prioriterar planeringsfrågor som hanterar huruvida marken ska bevaras eller 
exploateras i samband med den framtida stadsutvecklingen, där kommunen trycker på att det är 
särskilt viktigt att värna om de bördiga jordarna kring Lund med omnejd och att kommunen därför bör 
överväga om marken ska säljas av till främst bostadsbebyggelse vid upphandlingar. På så sätt tar 
bostadsbyggande och dess intilliggande miljö fokus från andra områden och deras planeringsfrågor, 
vilket är problematiskt eftersom Sveriges 16 miljökvalitetsmål inte har någon naturlig hierarki. Likt 
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Emmelin och Lermans tankar om målstyrning har även Lund applicerat deras tankesätt om hur en 
målstyrning fungerar bäst med en tydlig rangordning (Emmelin & Lerman, 2006:56-57).  

 

Diskussion Fall 3, Lund  

En diskussion om hur Lund kommun i sin översiktsplan hanterar och arbetar med Sveriges 
miljökvalitetsmål och bevarandevärd natur kan utgå från hur de förhåller sig till varandra. Denna 
diskussion kan ställas mot syftet med uppsatsen för att sammanfattningsvis kunna utläsa huruvida 
kommunen har hanterat Sveriges miljökvalitetsmål och bevarandevärd natur. På så sätt kan också 
kommunens styrdokument ligga till grund för hur planeringen av Lunds framtida stadsutveckling ter 
sig i förhållande till både bevarandevärd natur och Sveriges miljökvalitetsmål. 
 
Lund kommun har i framtagandet av den kommuntäckande översiktsplanen utfört ett gediget arbete i 
frågor som behandlar Sveriges miljökvalitetsmål och bevarandevärd natur i stort, detta framgår tydligt 
då kommunen både i text och bild genom styrdokumentets samtliga delar (“DEL 1 PLANSTRATEGI” 
och “DEL 2 MARKANVÄNDNING OCH HÄNSYN”) tydligt förklarar hur deras mål och riktlinjer ska 
gå till för att slutligen nå landets gemensamma mål om en framtida hållbar utveckling i enlighet med 
Sveriges miljömål. Särskilt tydliga är Lund kommun (2018-del-2:47) i en karta (Bild 7) som visar på 
“Grön infrastruktur i landskapet”. Kartan visar på värdekärnor och värdetrakter som enligt 
kommunen ska vara en bidragande faktor till att uppnå goda rekreativa och ekologiska värden. En 
bidragande orsak till tydligheten i kartan kan vara att kommunen gör det möjligt för läsaren att sätta 
kartan (Bild 7) i relation till andra kartor med samma teman, exempelvis går det att utläsa att kartan 
(Bild 7) innefattar områden som består av; “Natur, befintlig” (Lund kommun, 2018-del-2:72) och 
“Riksintresse naturvård” (Lund kommun, 2018-del-2:75). På så sätt visar och förklarar kommunen 
varför områdena i kartan “Grön infrastruktur i landskapet” består av olika klassificeringar av marken 
i form av; “mycket höga naturvärden” och “höga naturvärden”. 
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Bild 7: Kartan illustrerar Grön infrastruktur i landskapet  
(Lund kommun, 2018-del-2:47). 

 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att Lund kommun som nämnt innan inte tar upp 
miljökvalitetsmålen implicit men att det ändock framgår tydligt att kommunen arbetar efter liknande, 
eller till och med samma, mål och strategier trots att dessa inte nämns “vid namn”. På så sätt utgör 
styrdokumentet ett täckande plandokument som kan tillämpas när området kring Lund med omnejd 
ska utvecklas i framtiden, detta genom goda bild- och textmaterial samt ansvarstagande i frågor som 
behandlar Sveriges miljökvalitetsmål och bevarandevärd natur. 
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Slutsats 
Diskussion 
Efter analyserna av de specifika fallen har vi konstaterat att beroende på fall och därmed berört 
miljökvalitetsmål skiljer sig kommunerna och dess översiktsplaner mycket åt då innehållet är av 
varierande karaktär. För att tydliggöra resultatet från de olika analysernas utfall har vi tagit fram en 
9-gradig betygsskala (Bild 8), betygsskalan är framtagen med syftet att beskriva hur vi graderar 
kommunernas arbete med bevarandevärd natur och Sveriges miljökvalitetsmål i den översiktliga 
planeringen. Med anledning av detta har vi tagit fram en tabell (Bild 9) där vi har matat in olika 
värden som beskriver hur väl kommunerna har arbetat med översiktsplanen inom olika kategorier där 
y-axeln representerar olika kategorier i form av begrepp och frågor rörande syftet och 
forskningsfrågan för uppsatsen medan x-axeln representerar det specifika fallet.  
 

-     U_______________G                  VG_______  MVG 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 
Bild 8: En 9-gradig skala för gradering av översiktsplanerna där 
varje betygsenhet representeras av ett numeriskt värde. 
 

Specifikt fall  Fall 1, Gävle  Fall 2, Åre  Fall 3, Lund 

Bildmaterial  2  5  9 

Textmaterial  8  8  8 

Miljökvalitetsmål  9  5  4 

Bevarandevärda 
naturområden 

6  8  9 

Bevarandevärd natur 
i förhållande till 
miljökvalitetsmål 

 
2 

 

 
6 

 
6 

Sammanvägt betyg 
av ÖP 
 
Genomsnittligt värde  8

G 
 
 

(5,4) 

G 
 
 

(6,4) 
 

VG 

 
 

(7,2) 

 
Bild 9: Tabellen illustrerar ett sammanvägt betyg av de specifika 
fallens översiktsplaner i förhållande till våra forskningsfrågor och 
syftet för uppsatsen. 

8 Genomsnittligt värde (= medelvärdet av ett antal tal.). 
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Granskningen av styrdokumenten har mynnat ut i ett antal slutsatser rörande huruvida de specifika 
fallen hanterar bildmaterial i form av: kartor, diagram, matriser och tabeller. En sammanvägd 
diskussion kan således inledas då kommunerna hanterar detta bildmaterial på olika sätt och då också 
med olika resultat. Gävle kommun har i sin översiktsplan dåligt med bildmaterial över lag, framförallt 
kartor där tydlighet i kommunens markanvändning och strategier inte kan överföras till konkreta 
förslag som kan appliceras i kartor i förhållande till de informativa texter som styrdokumentet 
innehåller. Åre kommun har till skillnad från Gävle ett mer omfattande bildmaterial i sin 
översiktsplan, då de på ett något tydligare sätt visar på olika kartor betydelse för kommunens 
utveckling. På samma sätt som Gävle blir dock dessa kartor svåra att sätta i relation till andra 
planeringsfrågor då det även här saknas en kommuntäckande mark- och utvecklingskarta. Lund 
kommun skiljer sig dock på så sätt att de i sin översiktsplan visat på goda resultat i bildmaterial då 
kommunen har gott om sådan fakta, främst i form av informativa kartor i olika teman, som hjälper 
läsaren av styrdokumentet att förstå översiktsplanens innehåll eftersom texten kan kopplas till bild. 
Därav skiljer sig betyget markant i tabellen (Bild 9) för det specifika fallet. Textmaterialet visar efter 
analysen att samtliga översiktsplaner i text beskriver såväl bevarandevärd natur som Sveriges 
miljökvalitetsmål genom informativa texter där syftet att förklara problemet blir tydligt men bristande 
i förhållande till konkreta förslag. Ett återkommande problem i styrdokumenten blir således att 
överförbarheten från text till förslag blir diffus - texten saknar med detta alltså ofta ett sammanhang 
till hur kommunerna ska gå tillväga i planeringen.  
 
Analysen av huruvida kommunerna behandlar miljökvalitetsmålen har visat på att Gävle kommun 
hanterar målen på ett ambitiöst sätt, på så vis skiljer sig kommunerna åt då Åre och Lund kommun 
inte arbetar med miljökvalitetsmålen i samma utsträckning. Gävle kommun visar på ansvarstagande 
för miljöfrågor då kommunen på ett tydligt sätt inkluderar miljökvalitetsmålen i styrdokumentet 
genom bland annat en tabell (Bild 4) som sätter kommunens mål och strategier i förhållande till 
Sveriges miljökvalitetsmål. Åre och Lund har till skillnad från Gävle svårigheter i att applicera 
miljökvalitetsmålen mer konkret i den fysiska planeringen, då till exempel Lund visar på att de arbetar 
efter Sveriges miljökvalitetsmål tydligt i text men inte nämner hur detta går till och varifrån 
strategierna kommer ifrån. Gällande hur kommunerna behandlar och arbetar med bevarandevärd natur 
skiljer sig resultaten från fall till fall. Lund är i denna kategorin kommunen som på det mest 
fördelaktiga sättet knyter sin utveckling till bevarandevärd natur genom bild- och textmaterial, 
exempelvis visar kartan (Bild 7) på hur kommunens tänkta bevarandevärda natur ska bevaras och hur 
utvecklingen av grön infrastruktur ska gå till. Åre och Gävle kommun visar den bevarandevärda 
naturen men saknar material för att sätta den i relation till strategier och mål för den översiktliga 
planeringen. Det som skiljer Åre från Gävle kommun är kartmaterialets tydlighet och omfattning, 
därav har de olika kommunerna fått olika värden i tabellen (Bild 9). 
 
Den sista kategorin i tabellen (Bild 9) utgår från hur bevarandevärd natur ställs i förhållande till 
miljökvalitetsmålen, då de hanteras på olika sätt i översiktsplanerna. Gävle är den kommun som har 
fått sämst betyg, detta beror på att stort fokus har legat på miljökvalitetsmålet “God bebyggd miljö” i 
styrdokumentet. Detta har resulterat i att bevarandevärd natur tillsammans med miljökvalitetsmålet 
“Levande skogar” har åsidosatts till förmån för det, enligt kommunen, mest relevanta 
miljökvalitetsmålet “God bebyggd miljö”. Åre och Lund kommun har tilldelats likvärdiga betyg i 
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tabellen (Bild 9), vilket tyder på att vi anser att dessa kommuner har hanterat denna kategori med 
samma utfall även fast metoderna fram till resultatet skiljer sig åt. I Åres fall har kommunen på ett 
tydligt sätt nämnt miljökvalitetsmålen men har haft svårigheter i att applicera dessa i förhållande till 
bevarandevärd natur och övrig utveckling i kommunen. I Lunds fall är problemet istället att 
kommunen arbetar med mål och strategier för hur arbetet mot bevarandevärd natur bör gå till men inte 
hur detta arbete knyts till Sveriges miljökvalitetsmål. Strategierna liknar till mångt och mycket 
miljökvalitetsmålen men då de inte kan appliceras i förhållande till de nationella riktlinjer som 
kommer i och med miljökvalitetsmålen försvagas dess slagkraftighet. 

Sammanvägt betyg av kommunernas översiktsplaner 
Ett sammanvägt betyg för de tre översiktsplanerna visas i tabellen (Bild 9) genom en symbol 
motsvarande ett värde för hur väl kommunen arbetat med bevarandevärd natur och Sveriges 
miljökvalitetsmål. I förhållande till våra forskningsfrågor, som är komprimerade i kategori 3-5 i 
tabellen, kan således en sammanfattande slutsats om hur kommuner arbetar med bevarandevärd natur 
och Sveriges miljökvalitetsmål göras.  
 
Gävle kommun har enligt tabellen (Bild 9) resulterat i ett värde av 5,4 ((2+8+9+6+2) / 5 = 5,4) vilket 
kan sammanfattas med att kommunen hanterar bevarandevärd natur och Sveriges miljökvalitetsmål på 
ett godkänt sätt där fokus på informativa texter rörande miljöarbete och således också 
miljökvalitetsmålen hanteras på ett föredömligt sätt då kommunen med stor medvetenhet arbetar med 
att belysa miljökvalitetsmålens vikt för den fysiska planeringen. Kommunen har dock, som nämnt 
innan, haft svårigheter att applicera alla berörda miljökvalitetsmål i planeringen till konkreta 
utvecklingsförslag och då framförallt i förhållande till bevarandevärd natur vilket har resulterat i att 
vår analys sett brister i detta hänseendet. Då kartmaterialet i översiktsplanen också är bristande blir det 
sammanvägda betyget för Fall 1, Gävle inte mer än godkänt då kommunen, i jämförelse med de andra 
specifika fallen, inte hanterar helhetssynen av Sveriges miljökvalitetsmål i förhållande till 
bevarandevärd natur på ett lika omfattande sätt. 
 
Åre kommun har enligt tabellen (Bild 9) resulterat i ett värde av 6,4 ((5+8+5+8+6) / 5 = 6,4) vilket på 
samma sätt som Gävle resulterar i att kommunens arbete, via översiktsplanen, sammanfattas med 
betyget godkänt. Kommunen hanterar till skillnad från Gävle kartmaterialet på ett bättre sätt men 
saknar fortfarande det stora helhetsperspektivet där bevarandevärd natur kan ställas i förhållande till 
tänkt utveckling. Bevarandevärd natur visas således på ett tydligare sätt än i Gävles översiktsplan då 
fler och tydligare kartor tillsammans med informativa texter gynnar styrdokumentet. Åre kommun 
brister istället i den breda förståelsen och arbetet med Sveriges miljökvalitetsmål då endast vissa mål 
hanteras, vilket skapar problem i det stora perspektivet då ett urval tillsammans med ett bristande 
helhetsperspektiv försvårar arbetet med Sveriges miljökvalitetsmål. Dock hanterar kommunen vissa 
specifika miljökvalitetsmål i linje med vårt arbete vilket gör att kategorin om huruvida 
bevarandevärda naturområden hanteras i förhållande till Sveriges miljökvalitetsmål i Åres fall, till 
skillnad från Gävles översiktsplan, resulterar i en godkänd hantering utifrån vår forskningsfråga. Det 
sammanvägda resultatet för Fall 2, Åre blir således också godkänt men till skillnad från Gävle är 
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översiktsplanen överlag mer omfattande i förhållande till våra forskningsfrågor och kategorier i vår 
tabell. 
 
Lund kommun har enligt tabellen (Bild 9) resulterat i ett värde av 7,2 ((9+8+4+9+6) / 5 = 7,2) vilket 
till skillnad från de andra specifika fallen resulterar i att översiktsplanen tilldelas betyget väl godkänd. 
Till skillnad från Gävle och Åre kommun har Lund kommun kartmaterial som på ett tydligt sätt tar 
upp helhetsperspektivet där bevarandevärd natur kan ställas i förhållande till tänkt utveckling i 
kommunen genom bildmaterial som kan appliceras i relation till varandra. Därav syns en markant 
skillnad i betyg gällande bildmaterialet, i jämförelse med de andra kommunerna, då kartorna 
tillsammans med de informativa texterna på bättre sätt hanteras i styrdokument. En brist i Lunds 
översiktsplan är att miljökvalitetsmålen till skillnad från framförallt Gävle kommun inte hanteras på 
ett fördelaktigt sätt då kommunen inte nämner miljökvalitetsmålen “vid namn”. Lund har dock fått 
högt betyg i kategorin bevarandevärd natur, vilket i enlighet med vår forskningsfråga “Hur kommuner 
arbetar med bevarandevärd natur i den översiktliga planeringen.”, då deras bildmaterial i form av 
främst kartor tillsammans med material som visar på andra planeringsfrågor i både text och bild 
presenteras i deras arbete. Likt Åre kommun har Lund i sin översiktliga planering hanterat 
bevarandevärda naturområden i förhållande till Sveriges miljökvalitetsmål på ett godkänt sätt då 
kommunen visar på tydlig koppling mellan mål och strategier för bevarandevärd natur i förhållande 
till Sveriges miljökvalitetsmål. Det sammanvägda resultatet för Fall 3, Lund blir således väl godkänt, 
då kommunen på ett omfattande sätt visar på hög kompetens inom området genom ambitiöst 
bildmaterial i relation till informativa texter.  

Fortsatta studier 
Fortsatta studier i ämnet för uppsatsen går att utföra i större utsträckning, delvis genom att tillföra en 
forskningsfråga där fokus istället läggs på att undersöka hur bevarandevärd natur hanteras i 
förhållande till andra planeringsfrågor, men också genom att öka mängden miljökvalitetsmål och 
undersökta kommuner. Vi har i vissa fall inlett en diskussion om andra planeringsfrågor i förhållande 
till bevarandevärd natur men har inte valt att fokusera mer på detta då kartmaterialet i vissa fall har 
varit undermåligt och således resulterat i svårhanterade styrdokument för vår uppsats. En fortsatt 
diskussion kan därför behandla en fråga som kan formuleras enligt följande: 
 
Hur arbetar kommuner med… 

d) bevarandevärda naturområden i översiktlig planering och hanteras de på samma 
villkor som andra planeringsfrågor? 

 
Ytterligare en orsak till att vi inte har valt att hantera frågan fullt ut är för att tiden för uppsatsen är 
tydligt avgränsad, därför skulle en mer omfattande uppsats eventuellt kunna utgå från upplägget i vår 
uppsats för att kunna föra resonemanget vidare om huruvida kommuner arbetar med bevarandevärda 
naturområden och om dessa hanteras på samma villkor som andra planeringsfrågor. 
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