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Sammanfattning 

Översiktsplanen är ett verktyg för kommunen att visa sin vision med mark- och 
vattenanvändningen. Eftersom planen ger förutsättning för typer av verksamheter som bedöms 
påverka miljön betydande ska den miljöbedömas. 

Miljöbedömning genomförs med syftet att integrera miljöaspekter i planeringsprocessen och 
genom att beskriva konsekvenser av verksamheter och planering ges också beslutsfattare ett 
bredare beslutsunderlag, samtidigt som allmänheten ska kunna få en bättre insyn i 
planeringsprocessen. Det är viktigt att identifiera och bedöma konsekvenser av planering, för att 
forma planeringen på så sätt det skapas förutsättning för en hållbar utveckling. 

Denna studie är en fallstudie med inriktning på att beskriva skillnader i kvalitet vid olika typer av 
miljöbedömning, utförda av kommun respektive konsult och med miljökonsekvensbeskrivningen 
integrerad i planen respektive separat. 

Processen miljöbedömning och dokumentet miljökonsekvensbeskrivningen styrs till innehåll och 
utformning i Miljöbalken och hur god kvalitet en miljöbedömning har är både kopplad till process 
och dokument. Denna studie visar att kvaliteten skiftar stort och att mönster finns mellan olika 
typer av miljöbedömning. 

 

 

 

Termer 

Miljöbedömning = Miljöbedömningsprocessen 

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)  = Presenterade miljöbedömningsdokumentet 

 

EU-direktivet, 2001/42/EG = Direktiv 2001/42/EG från EU om bedömning av vissa 
planer och programs miljöpåverkan 

MB, SFS 1998:808 = Miljöbalken 

PBL, SFS 1987:10 = Plan- och bygglagen (upphävd 2011-05-02) 

MKB-förordningen, SFS 1998:905 = Förordning om miljökonsekvensbeskrivningar  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Miljöbedömning av planer, program och 
policy är ett verktyg för planerare, i arbetet 
att skapa en så positiv och hållbar utveckling 
som möjligt. Den miljö vi lever i är sårbar, 
såväl ekologiskt som socialt och ekonomiskt. I 
en arbetsprocess är det därför nyttigt att 
blicka bort från planeringens estetik och 
funktion för att undersöka vilken påverkan 
planering ger, vilken effekt påverkan får och 
vilka konsekvenser effekten medför. Dessa 
konsekvenser kan sedan förebyggas och 
förhoppningsvis har antalet, och formatet på 
de, negativa konsekvenser som i slutändan 
inträffar minskats. 

En översiktsplan (ÖP) är lagstiftad i Plan- och 
bygglagen och hanterar kommunens 
strategiska plan för mark- och 
vattenanvändning i ett längre perspektiv. Den 
har i huvudsak tre huvudfunktioner, att visa 
kommunens vision med fysisk planering, att 
vägleda för beslut samt att visa hur 
kommunen hanterar riksintressen inom 
kommunens gräns (SFS 1987:10, 1:3, 4:1). 
Översiktlig planering kännetecknas av 
övergripande omfång och visionär inriktning 
och en översiktsplan har, juridiskt sett, inte 
bindande genomförandekrav (SFS 1987:10 
1:3). En översiktsplan är alltså rent formellt 
bara vägledande, men ska likväl 
miljöbedömas, eftersom den i princip alltid 
anger förutsättningar för sådan verksamhet 
som kan anses medföra betydande 
miljöpåverkan, enligt förordning 1998:905 om 
miljökonsekvensbeskrivningar.  

 

 

 

 

I Boverkets vägledning om miljöbedömning av 
planer och program från 2006 (Boverket 2006) 
går att läsa att utformningen och kvaliteten på 
miljökonsekvensbeskrivningar skiftar stort. 
Antingen kan det väsentliga fokuset på den 
betydande miljöpåverkan missas och 
miljökonsekvensbeskrivningen slutar i att 
beskriva allt, eller görs den för enkel och blir 
ineffektiv (Boverket 2006, s. 15). 
Förhoppningsvis kan Naturvårdsverkets 
handbok från 2009 hjälpa utförare till att få en 
god kvalitet på miljöbedömningar, vilket ett 
helt kapitel handlar om (Naturvårdsverket 
2009, ss.20-29) men miljöbedömningar 
undersökta i denna studie har inte 
nödvändigtvis haft tillgång till denna relativt 
färska handbok. 

Utförare av miljöbedömningen i form av 
kommun respektive konsult och utformning 
av miljökonsekvensbeskrivningen i form av 
integrerad i översiktsplanen respektive 
separat kan påverka kvaliteten på 
miljöbedömningen. 

Intressant är att veta hur mycket kvaliteten 
skiljer och var. Följdfrågan blir vilka 
konsekvenser detta får för planering och miljö 
samt om det finns mönster bland 
miljöbedömningarna. 

 

1.2 Syfte 

Denna fallstudie är inriktad på att belysa 
skillnader i kvaliteten på utformning av 
process och dokument mellan olika typer av 
miljöbedömningar. Syftet är att se vad skilda 
utförare och utformning får för uttryck i det 
slutliga dokumentet.  
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1.3 Problemformulering 
och frågeställning 

Miljöbedömningar av planer och program har 
tydligt syfte att utläsa i EU-direktivet. Men 
vägen är invecklad från en åtgärd av EU, 
genom inrättandet av ett direktiv, till 
verkligheten, genom utförandet av en 
miljöbedömning. 

Implementeringen av arbetssättet med 
miljöbedömning för planer, program och 
policy har en lång väg att gå, med flera parter 
som tolkar informationen innan den slutliga 
bedömningen sker. Längs denna 
implementering formas förutsättningarna för 
utförare av miljöbedömning, i form av 
lagstiftning och riktlinjer. Information och 
tolkning av lag och riktlinjer påverkar sedan 
hur miljöbedömningar görs och i 
förlängningen kvaliteten, genom vad som når 
miljöbedömare och om tolkning av 
information är tydlig. Olika miljöbedömare har 
på sätt olika förutsättningar, genom vilken 
information som når fram, men där också 
erfarenhet och relation till planprocessen 
påverkar. 

 

 

Frågeställning 

� Finns det skillnader mellan hur, och får 
det konsekvenser i vilken form, en 
miljöbedömning är utförd? 

� Utförs miljöbedömningar enligt 
uppsatta lagkrav och uppfyller de sitt 
uppsatta syfte?  

� Vilka delar i implementeringen av 
lagkravet om miljöbedömning fungerar 
respektive brister?  
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2 Miljöbedömning 

2.1 Introduktion 

Miljöbedömning sker först och främst i två 
olika former; av projekt/verksamhet 
respektive plan/program/policy. 
Internationellt har de två olika typerna oftast 
även skilda namn, där på engelska projekt-
MKB har namnet Enviromental Impact 
Assessment (EIA) medan plan-MKB kallas 
Strategic Enviromental Assessment (SEA). EIA 
har ett amerikanskt ursprung från tidigt 1970-
tal och det första direktivet om EIA från EU 
(EG) kom 1985, i en något begränsad form i 
förhållande till dagens gällande direktiv 
(Hedlund & Kjellander 2007, ss. 20-21). SEA 
uppstod något senare, i slutet av 1980-talet, 
och har sedan 2001 ett utfärdat direktiv från 
EU (Hedlund & Kjellander 2007, ss. 20-21). 
Båda dessa direktiv styr bara de 
grundläggande kraven i miljöbedömning för 
vad nationerna ska lagstifta om, vilket innebär 
att nationerna kan införa hårdare regler 
(Hedlund & Kjellander 2007, 21).  

I det gällande direktivet om miljöbedömning 
av planer (2001/42/EG) går att läsa att syftet 
med direktivet är ”[…] att sörja för en hög nivå 
på skyddet av miljön och bidra till att 
integrera miljöaspekter i utarbetandet och 
antagandet av planer och program för att 
främja en hållbar utveckling[…]” (2001/42/EG, 
artikel 1). Direktivet ska alltså, genom att vara 
ett krav för medlemsländerna, bli en naturlig 
del i att ge miljöhänsyn inflytande i 
planeringsprocessen. En viktig poäng är att 
miljö inte slutar vid natur och ekologi. I 
miljöbegreppet innefattas också bland annat 
människors hälsa, resurser, arkitektur och 
fornminnen (2001/42/EG, bilaga 1 (f)). 

I svensk lagstiftning infördes direktivet om 
miljöbedömning av planer och program i 
Miljöbalken 2004, men sedan drygt tio år 
tillbaka i tiden hade redan en liknande 
miljöbedömningsform existerat. Det var under 

tidigt 1990-tal som krav på 
miljökonsekvensbeskrivning för vissa planer 
stiftades i Plan- och bygglagen, med hänsyn 
till bestämmelser i direktivet 1985 om projekt-
MKB, där exempelvis detaljplaner kom att 
beröras (Hedlund & Kjellander 2007, s. 23). 

Vad är målsättningen med 
miljöbedömning?  

Målsättningen med miljöbedömning kan 
utläsas i de motiv som räknas upp 
inledningsvis i EU-direktivet, punkt 1,4 och 5 
(2001/42/EG). 

� Bidra till att bevara, skydda och 
förbättra miljö, människors hälsa och 
utnyttja naturresurser hållbart 

� Integrera och beakta miljöaspekter i 
planeringsprocessen, från 
förberedelser till antagande 

� Skapa en effektivare och mer hållbar 
utveckling genom att ge verksamheter 
och exploatörer tydligare ramar att 
verka inom  

2.2 Process och dokument 

Miljöbedömningens process och utformning 
av miljökonsekvensbeskrivningen skiljer sig 
något åt mellan projekt-MKB och plan-MKB, 
men även inom respektive gren. För att kunna 
utvärdera hur väl en miljöbedömning 
uppfyller kraven behövs en beskrivning av vad 
som krävs av en miljöbedömning av 
översiktsplan. Beskrivningen belyser två 
viktiga punkter: 

� Dokumentets avsnitt 
� Demokratiaspekten 

 

Dokumentets avsnitt 

I EU-direktivets artikel 5, med tillhörande 
bilaga, formuleras innehållskrav för en 
miljökonsekvensbeskrivning. Dessa återfinns 
också i den svenska lagstiftningen, genom 
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Miljöbalkens kapitel 6 § 12, som kan 
sammanfattas såhär: 

� Sammanfattning om planen 
� Beskrivning av miljöförhållanden och 

nollalternativ  
� Beskrivning och bedömning av 

alternativ till planen 
� Beskrivning av miljöförhållanden i 

betydligt påverkade områden 
� Beskrivning av miljöproblem i 

värdefulla områden 
� Beskrivning av miljömål och hur dessa 

beaktas 
� Beskrivning av betydande 

miljöpåverkan (inklusive kumulativa, 
indirekta, negativa och positiva på kort 
och lång sikt) 

� Beskrivning av åtgärder för att minska 
betydande negativ miljöpåverkan 

� Sammanfattande redogörelse av 
bedömning 

� Redogörelse för uppföljning och 
övervakning av betydande 
miljöpåverkan 

� Icke-teknisk sammanfattning av 
miljökonsekvensbeskrivningen 

Dessa avsnitt som krävs av 
miljökonsekvensbeskrivningen är utförliga, 
samtidigt som lagen är tydlig med att inte 
kräva innehåll på mer än det som kan anses 
rimligt med hänsyn till metoder och aktuella 
kunskaper, planens omfattning och 
detaljeringsnivå, allmänhetens intresse (vilket 
tas upp i demokratiaspekten) och att en 
bedömning kan vara mer rimlig att göras vid 
annan planering (SFS 1998:808, 6:13). Det 
sistnämndas avsikt står i EU-direktivets artikel 
5 med formuleringen ”att undvika att 
bedömningen görs två gånger”. 

En viktig aspekt i miljöbedömningen av 
översiktsplan är rimligheten med hänsyn till 
planens omfattning och detaljeringsnivå, som 
nämnts ovan. Detta innebär att 
miljöbedömningen ska hantera miljön på 
samma övergripande nivå som 

översiktsplanen, vilket ger kommunen en 
tolkningsfrihet att definiera betydande 
miljöpåverkan på ”rätt” nivå. 

 

Demokratiaspekten 

En miljökonsekvensbeskrivning ska fungera 
som: 

� Beslutsunderlag för beslutsfattare 
� Insyn i och inverkan på planering för 

allmänheten 

I EU-direktivets inledning finns fyra punkter, 
nummer 15-18 (2001/42/EG), som fokuserar 
på demokratiaspekten: 

� I syfte att få en mer demokratiskt 
överskådlig process, där 
miljöbedömningen är så komplett som 
möjligt och inte hastas fram, ska 
bedömningen ske i samråd med 
myndigheter och allmänhet. 

� Om konsekvenser av en plan i annat 
land riskerar att medföra betydande 
miljöpåverkan måste allmänhet 
informeras och få samråda. 

� En miljökonsekvensbeskrivning med 
tillhörande samrådsyttranden skall 
beaktas i planeringsprocessen, från 
utformning till beslutsfattande. 

� När en plan är beslutad skall allmänhet 
informeras och planen, med 
tillhörande dokument, ska vara 
offentliga.   

Samråd har en central plats i 
demokratiaspekten, genom att allmänheten 
ges möjlighet att med egna ord yttra sina 
åsikter. När det gäller miljöbedömningar ska 
allmänheten ges möjlighet att granska 
dokument och yttra sig (SFS 1998:808, 6:14). 

För att en miljöbedömning ska kunna vara ett 
demokratiskt dokument krävs i Miljöbalken 
primära fokuspunkter för författaren, som styr 
innehållet. 
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Tre som berör demokratiaspekten är: 

[…] betydande miljöpåverkan […] 
identifieras, beskrivs och bedöms. 

SFS 
1998:808 

6:12 

Miljökonsekvensbeskrivningen 
skall innehålla […] 10. En icke-
teknisk sammanfattning […] 

SFS 
1998:808 

6:12 

En miljökonsekvensbeskrivning 
[…] skall innehålla de uppgifter 
som är rimliga med hänsyn till […] 
3. allmänhetens intresse […] 

SFS 
1998:808 

6:13 

Den […] som upprättat en 
miljökonsekvensbeskrivning […] 
skall göra den […] tillgängliga för 
[…] allmänheten. Dessa skall ges 
skälig tid att yttra sig. 

SFS 
1998:808 

6:14 

 

För allmänhetens (lekmän) rätt att enkelt 
kunna ta till sig en 
miljökonsekvensbeskrivning är kraven på 
utformningen av dokumentet också reglerat 
till att innehålla en icke-teknisk 
sammanfattning samt att hänsyn ska tas till 
allmänhetens intresse (SFS 1998:808, 6:12-
13). En icke-teknisk sammanfattning är en 
sammanställning av de mest väsentliga 
delarna i bedömningen och göra dessa 
lättförstådda (Naturvårdsverket 2009, s. 99-
100). När det gäller att ta hänsyn till 
allmänhetens intresse bör tolkningen vara, att 
fokus ska utgå från samhället och 
medborgarnas perspektiv och inte utifrån 
politiska visioner eller marknadsmässiga 
särintressen. 

En miljöbedömning ska vara målinriktad; att 
beskriva varenda konsekvens av en plan är 
inte möjligt och framför allt inte på en så pass 
övergripande nivå som översiktsplanen ligger. 
För att miljökonsekvensbeskrivningen 
verkligen ska bli läst och fungera som det 
beslutsunderlag den är tänkt behövs en 
tydlighet i avgränsningen. 

Behovsbedömningen i fallet översiktsplan är 
klart, att det i princip alltid ska genomföras en 
miljöbedömning, medan avgränsningen 
däremot ska sluta i att samla de delar där 
”betydande miljöpåverkan” riskeras för vidare 
bedömning (Boverket 2006, s. 16). 

Genom att miljökonsekvensbeskrivningen ska 
fokusera på den mest betydande 
miljöpåverkan grundläggs också en tydlighet 
för beslutsfattare att se konsekvenser av den 
planering de beslutar om.  

 

2.3 Kvalitet på 
miljöbedömningar 

Vad som krävs i lag av en miljöbedömning är 
nu fastställt, men vad som är bra eller mindre 
bra kvalitet är svårare att definiera.  

Boverket släppte 2006 en vägledning i 
miljöbedömning av planer och program, som 
tar upp just frågan om god kvalitet. Deras 
vägledning fokuserar på den betydande 
miljöpåverkan som en viktig faktor i arbetet, 
för att inte fastna i mindre, obetydlig 
påverkan och beskriva all påverkan som kan 
uppkomma (Boverket 2006, s. 15) 

Naturvårdsverkets handbok med allmänna råd 
går i samma riktning, men medger också att 
annan påverkan än den betydande är viktig 
för att få en relation i hur betydande påverkan 
är (Naturvårdsverket 2009, s. 20). I EU-
direktivet om miljöbedömning av planer och 
program finns även den kumulativa och 
indirekta miljöpåverkan med att bedömas 
(2001/42/EG, B1(1)). Därför behöver de flesta 
miljöpåverkan lyftas fram i processen, men 
det innebär förstås inte att dokumentet 
miljökonsekvensbeskrivningen måste 
innehålla allt. 

Även frågan om redovisning av både positiv 
respektive negativ miljöpåverkan behöver 
klargöras. Direktiv och lagar sätter inga 
riktlinjer för det, mer än att de båda kräver att 
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åtgärder för att minska den negativa 
miljöpåverkan ska beskrivas (SFS 1998:808, 
6:12). Naturvårdsverket är i sina allmänna råd 
tydlig med att positiv och negativ påverkan 
inte kan kvittas mot varandra 
(Naturvårdsverket 2009, s. 36), för att på så 
sätt väga upp den totala kumulativa effekten 
och tala för en viss planering. Med andra ord 
menar Naturvårdsverket att två positiva 
konsekvenser inte kan väga upp en negativ 
konsekvens. Men medger då samtidigt att det 
är upp till beslutsfattare att bedöma vilken 
planering som är mest lämplig. Så i slutändan 
är miljökonsekvensbeskrivningen bara ett 
underlag för beslut och inget direkt styrande 
dokument. 

Naturvårdsverkets handbok kom ut 2009, 
vilket gör det oklart om alla miljöbedömningar 
i denna studie kunnat ha den som grund. 

 

Faror för MKB 

En miljökonsekvensbeskrivning är ett 
beslutsunderlag för beslutsfattare av planen 
och det finns vissa uppenbara risker med 
dokumentet. 

Miljöretorik 

Som beskrivits är detaljeringsnivån avgörande 
för om fokus ligger på rätt miljöpåverkan. I 
kombination med Naturvårdsverkets allmänna 
råds förtydligande att positiv och negativ 
påverkan inte tar ut varandra, ska risken 
minimeras för att en miljöbedömning slutar i 
ett miljöretoriskt beslutsunderlag som talar 
för planen före att vara kritiskt granskande. 

Av Miljöbalken framgår krav om alternativ till 
planen, såväl nollalternativ som alternativ 
planering (SFS 1998:808, 6:12). En 
miljöbedömning kan förstås vara integrerad i 
planprocessen, ge allmänhet god möjlighet till 
yttrande, men vara utan alternativa lösningar 
och därmed inte kunna jämföra planen mot 
någonting. Ett beslutsunderlag utan alternativ 

är därför svårt att få sig en god 
sammanfattande bild över. Naturvårdsverket 
beskriver i sin handbok att det är just på den 
översiktliga nivån som alternativa lösningar är 
intressant, eftersom de strategiska frågorna 
”varför” och ”vilka typer” är mycket enkla att 
få en överblick över (Naturvårdsverket 2009, 
s. 77). Det är därför också viktigt att 
alternativen inte fokuserar på den detaljerade 
utformningen, utan just hålls på översiktlig 
nivå. 

Demokratibrist 

En god kvalitet i en miljöbedömning 
säkerställer en demokratisk process, skriver 
Naturvårdsverket i sin handbok 
(Naturvårdsverket 2009, s 20). Den goda 
kvaliteten har två aspekter, nämligen 
beslutsunderlaget åt beslutsfattare och insyn i 
processen för intresserade. Om man vänder 
på det kan man alltså klassificera ett 
undermåligt beslutsunderlag, med exempelvis 
avsaknad av lagstiftat innehåll eller en process 
som inte varit öppen, som en miljöbedömning 
med brist på demokrati. 

Insynen för allmänheten i miljöbedömningen 
kan vara tydligt i processen, men svårt att 
undersöka i efterhand. Om dokumentet 
framställs sent in i planprocessen eller om 
allmänhetens yttranden fyller på kunskap och 
får lov att påverka går inte att fastställa, även 
om lagen kräver en sammanfattande 
redogörelse för processen i dokumentet (SFS 
1998:808, 6:12). 

En miljöbedömning kännetecknas vid en god 
kvalitet av samordning med planen. Detta 
innebär att samråd om 
miljökonsekvensbeskrivningen bör ske 
samtidigt och till och med i samband med 
planens (Naturvårdsverket 2009, s. 25). 
Samrådet bör ske vid flera tillfällen i 
processen, som exempelvis vid avgränsningen 
och planens samrådssked, samtidigt som det 
är viktigt för kommunen att veta de specifika 
tillfällen som kräver speciellt samråd med 
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statligt verk (Naturvårdsverket 2009, ss. 53-
54). 

Lagen kräver att synpunkter ska beaktas (SFS 
1998:808, 6:16), men i en process behöver 
förstås inte dessa synpunkter vara bra eller 
intressanta nog för att tillföra kunskap eller 
påverka bedömningen (Naturvårdsverket 
2009, s. 59). Däremot krävs det i lagen att en 
särskild sammanställning ska framställas, 
bland annat, om hur dessa synpunkter har 
uppmärksammats (SFS 1998:808, 6:16).  

Tolkningar 

En sistnämnda viktig punkt för god kvalitet är 
begrepp och tolkningar. En fara för 
bedömningen är exempelvis om begrepp inte 
definieras eller används i fel sammanhang. 
Naturvårdsverkets handbok tar upp som 
exempel att begrepp i lagstiftningen ska 
användas i miljökonsekvensbeskrivningen för 
att undvika missförstånd om vad som menas 
(Naturvårdsverket 2009, s. 85). 

Miljö och hållbarhet är två begrepp som 
förekommer i lagstiftning och de omfattar 
båda mer än bara natur och ekologi. Även 
sociala och ekonomiska konsekvenser räknas 
in, vilket även framgår i lagkraven om vilka 
typer av miljöer som ska beskrivas (SFS 
1998:808, 6:11 (7)). 

Ett ord som också behöver tolkas är rimlig, 
som är ledordet för vad en 
miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla 
enligt lagen (SFS 1998:808, 6:12). Exempelvis 
ska den geografiska avgränsningen, enligt 
Naturvårdsverket, inte med automatik vara 
detsamma som planen (Naturvårdsverket 
2009, s. 40), samtidigt som planens 
detaljeringsgrad måste styra avgränsningen 
(Naturvårdsverket 2009, s. 70). Inga tydliga 
riktlinjer sätts därmed utan tolkningen lämnas 
till varje bedömare att själva definiera 
begreppet. 
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Låg kvalitet på miljöbedömning 

När det gäller hur en miljöbedömning kan 
brista och bli undermåliga finns en raljerande 
”inte-lista”, som är en sammanställning av 
erfarenheter till åtta stycken punkter. 

Kvaliteten på miljöbedömningens utförande 
och hur miljökonsekvensbeskrivningen 
utformas är en viktig del, men till det ska 

läggas klok användning av resurser för att 
uppnå ett resultat. En snabb miljöbedömning 
kan vara ganska lätt att göra, men kan också 
medföra svårhanterliga problem i 
förlängningen, när planeringen får oväntade 
konsekvenser eller rent av inte går att 
genomföra, på grund av dålig kunskap om 
vilken påverkan den ger och vilka 
konsekvenser som kan uppstå.

 

  

Checklista: 8 ofelbara sätt att misslyckas
1. Kom på att det krävs en bedömning när planeringsprocessen börjar lida mot 

sitt slut
2. Anlita den billigaste konsulten eller den minst erfarna medarbetare på 

kontoret (”bra arbetsplatsintroduktion”)
3. Utforma en egen metod för miljöbedömning som består av tabeller eller 

checklistor där förutsägelser om miljöpåverkan fylls i; använd hemsnickrade  
tecken: +++, ++?, ?+, NA, ??-, -?-, osv.

4. Sätt konsulten/den oerfarna planeraren utan kontakt med 
planeringsprocessen att fylla i tabeller & checklistor 

5. Sammanfatta bedömningen i kategorier som utgår från att goda intentioner 
leder till goda resultat (”åtgärden avser att förbättra miljön”) eller döljer dem 
(”miljöneutralt” för åtgärder av stor ekonomisk betydelse som har stora 
miljöproblem)

6. Avsluta miljöbedömningen när matriser & checklistor är ifyllda. Gör därefter 
stora ändringar i planen

7. Utlys samråd enbart på kommunens anslagstavla och håll miljöbedömningen 
tillgänglig  på något undanskymt kontor

8. Fyll plandokumentet med hållbarhetsretorik utan koppling till 
miljöbedömningen

alla 8 punkterna är tyvärr hämtade från verkligheten
(Utvecklat från Naturvårdsverkets handbok efter Therivel 2004)

Bild, ursprung: 
Föreläsning om miljöbedömning av Lars Emmelin, BTH 
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3 Teori och metod 

3.1 Forskningsläge 

Det finns ingen organiserad vetenskaplig 
utvärdering av miljöbedömning av plan-MKB i 
Sverige, men specifika problem finns däremot 
studier om.  

Problem med miljöbedömning i Sverige 

I en artikel lyfter författare fram problem med 
implementeringen av EU-direktivet i Sverige, 
som att lagstiftningen bara har gått efter 
minimikraven och inte längre (Emmelin & 
Lerman 2005, s. 9) och gjorts med tidsbrist 
vilket lett till att riktlinjer och handböcker 
försenats (Emmelin & Lerman 2005, s. 5). 

En annan artikel tar specifikt upp 
miljöbedömning av översiktsplan som ett 
problemområde idag. Miljöbedömningen 
innehåller mycket osäkerheter om 
framtidsscenario, dels på grund av den 
översiktliga nivån som planen är på och dels 
på grund av osäkerheten i om planen 
verkligen genomförs. Kunskapsbrister finns 
om osäkerheter med planering och därför 
slutar det ofta i att osäkerheterna inte 
behandlas alls (Emmelin & Lerman 2008, s. 
488-489). Kunskapsbristerna kan bero på att 
det internationellt väl åtskiljda projekt-MKB 
respektive plan-MKB i Sverige hålls samman 
av regelverket, vilket leder till att kunskapen 
inte finns om de stora skillnaderna i 
utformning och utförande mellan 
miljöbedömningarna (Emmelin & Lerman 
2008, s. 474). Därför borde dessa separeras 
tydligare. 

 

3.2 Teoretiska 
utgångspunkter 

För att kunna avgöra vilken kvalitet som 
eftersträvas behövs en utgångspunkt i EU-
direktivet och implementeringen av det fram 
till utförandet av miljöbedömningen. 

Implementeringsprocessen kan delas upp i tre 
stycken steg. Uppställning av interventionen, 
implementeringen, utfallet. 

� Interventionen står för 
miljöbedömningens grund, EU-
direktivet med efterföljande svenska 
lagar, där intentionen med 
miljöbedömning förklaras. 

� Implementeringen ses som en 
tolkningsprocess. Här måste 
kommunen, som i detta fall är ansvarig 
för miljöbedömningen, tolka lagar med 
hjälp av anvisningar, råd och tidigare 
kunskap. 

� Utfallet är förstås miljöbedömningen 
och dess miljökonsekvensbeskrivning. 

Dessa tre steg förklarar processen från 
intention till realisering och den viktiga 
pusselbiten är implementeringen av 
direktivet. Frågan varför miljöbedömning ska 
ske och även hur det är tänkt att ske kan 
interventionen beskriva, men frågan hur det 
ser ut i verkligheten och utvärdering om 
miljöbedömningens kvalitet finns i tolkningen 
och realisering av lagen.
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3.3 Interventionen 

Teorier kring att beskriva en intervention 
startar under 1970-talet och 
interventionsteori syftar till att beskriva 
intentionen med ett ingripande, som 
exempelvis en lag, och vilket utfall som 
eftersträvas, för att sedan ha möjlighet att 
utvärdera utfallet (Vedung 2009, ss. 45-47). 

De utfall som i slutändan sker kan ha haft 
andra intentioner och visioner än utskrivna i 
uppsatta syften med interventionen. Vad som 
påverkar är exempelvis tolkningar av 
information och begrepp under processen, 
men också vilka delar utvärderaren 
identifierar i sin modell (Vedung 2009, ss. 51-
53, s. 64). I detta fall kan den huvudsakliga 
intentionen från EU tydligt utläsas i EU-
direktivets artikel 1 samt hänvisningar till 
tidigare utfärdade artiklar, men exempelvis 
kan det finnas underförstådda syften med 
interventionen som aldrig skrivs ut. Försöket 
att konstruera interventionen ses i figur 3.1. 

Men att interventionsmodellen bara är en 
rekonstruktion skadar inte själva utvärdering, 
eftersom modellen endast är ett hjälpmedel 
och till för att beskriva processen, hur utfallet 
och syftet med interventionen stämmer 
överens (Vedung 2009, s. 52). 

 

Modellen 

Modellen med syfte att beskriva 
interventionsprocessen som struktur (Vedung 
2009, s. 48) syns i figur 3.1. 

Intentionen att främja hållbar utveckling ger 
en intervention i form av krav på att införa 
miljöbedömning, med syftet att integrera 
miljöaspekter i planeringsprocessen och 
möjliggöra större insyn. Genom lagstiftning 
införs interventionen och lagar, samt 
förordningar, grundlägger ett genomförande. 
Kommunen implementerar lagar i form av en 
miljöbedömning och 

implementeringsprocessen är genomförd med 
ett resultat i form av ett beslutsunderlag och 
en integrerad process.  

När planen vunnit laga kraft fortsätter 
interventionen mot att nå den uppsatta 
intentionen, men en miljöbedömning kan inte 
i sig garantera en intentions uppfyllning. Det 
är bara ett beslutsunderlag och samtidigt 
betyder inte planering genomförande; 
miljöbedömningen kan dock göra det möjligt 
att integrera miljöaspekter i 
planeringsprocessen, enligt interventionens 
syfte. 

En miljökonsekvensbeskrivning ska bidra till 
att beslutsunderlaget blir mer omfattande och 
kan utvärderas och rankas som bra eller 

 

Figur 3.1 

Utflöde

MKB Beslutsunderlag

Interventionens utförare

Kommun/Konsult Miljöbedömning

Utflöde

Lag/Förordning Integrera miljöaspekter

Interventionens övervakare

Stat Lagstiftning

Utflöde

Direktiv Integrera miljöaspekter

Interventionens bärare

EU Främja hållbar utveckling
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 Integrerad Separat 

Kommun   

Konsult   

Figur 3.2 

mindre bra, men hur besluten tas ger 
miljöbedömningen inte ger någon inblick i. 
Miljöbedömningen innebär inte per definition 
en miljöanpassad planering. Vad 
miljöbedömning däremot gör är att den 
öppnar upp beslutsprocessen och gör den mer 
transpararant för allmänhet, när miljö 
specifikt bedöms utifrån allmänna intressen 
och samrådsprocess genomförs. 

 

Implementering och utfall 

Implementeringen av miljöbedömning som 
arbetsprocess sker egentligen på tre olika 
nivåer. Dels tolkas direktivet vid införandet i 
svensk lag, dels tolkas lagstiftningen till 
rådgivning av myndigheter och dels tolkar 
kommun och miljöbedömare lagstiftning, i 
kombination med rådgivning, i 
arbetsprocessen. Den slutgiltiga 
implementeringen är själva slutförandet av 
miljöbedömningen på lokal nivå i kommun. 

Hur en god kvalitet på utfallet är tänkt att se 
ut har beskrivits i kapitel om 
miljöbedömningar. Kvaliteten på en 
miljöbedömning påverkas i stor utsträckning 
av hur tolkningar görs längs vägen. Exempelvis 
vilken information handläggare väljer att ta till 
sig och vilken vägledning handläggare får i 
form av myndigheters handböcker, men även 
på vilket sätt direktivet införs i svensk 
lagstiftning. I många avseenden är 
formuleringar lika mellan direktiv och lag, 
men samtidigt måste lagen realiseras och 
information om hur processen ska utföras nå 
ut till handläggare (implementering) för att få 
en enhetlig tolkning. Samtidigt kan 
handläggare på kommun eller hos konsult 
välja att inte använda handböcker, vilket 
förstås medför en variation i utförandet av 
miljöbedömning och utformningen på 
miljökonsekvensbeskrivningen.  

 

3.4 Typer av 
miljöbedömning 

I en fallstudie behöver vissa krav sättas upp 
för att studien ska bli relevant, vilket innebär 
att studien inte kan vara slumpmässig. För att 
kunna göra det urskiljs vissa typer som sedan 
kategoriserar fall och därefter sker urvalet 
(Denscombe 2009, ss. 62-65). 

Användningen av fall i denna studie är att vara 
jämförande, för att belysa skillnader i kvalitet 
mellan olika typer av miljöbedömningar och 
konsekvenser av skillnader. 

Det åligger den handläggande plan-/program-
/policyutformare att även framställa en 
miljöbedömning, om den antas medföra 
”betydande miljöpåverkan” (SFS 1998:808, 
6:11). I fallet översiktsplan antas denna i 
princip alltid medföra betydande 
miljöpåverkan, i enlighet med SFS 1998:905 § 
4. 

Hur denna miljöbedömning i slutändan ser ut 
är det stor skillnad på mellan kommuner. I 
stort kan ändå fyra stycken kategorier 
fastställas, enligt figur 3.2, med förklaringen 

att kommunen kan välja att låta egna 
handläggare utföra bedömningen och 
upprätta dokumentet eller lämna ut 
uppdraget till en konsultfirma. Dokumentet 
(miljökonsekvensbeskrivningen) kan sedan 
väljas att publiceras som ett integrerat 
dokument i översiktsplanen eller som en 
fristående bilaga. 
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 Integrerad Separat 

Kommun 
1. Bjuv 
2. Kävlinge 
3. Lerum 

4. Örebro 

Konsult  
5. Linköping-Norrköping 
6. Forshaga 
7. Osby 

 

Varför är det intressant att belysa 
skillnader? 

1. Tiden, energin och framför allt 
resurserna en handläggande kommun 
lägger ner på att, enligt lagkrav, 
bedöma konsekvenser av sin 
översiktsplan bör alltid nyttjas på det 
mest optimala sätt som är möjligt. 

2. Miljöbedömningen är tänkt att sluta i 
ett effektivt beslutsunderlag, för att 
beslutsfattare ska få en bättre 
överblick av miljökonsekvenserna för 
den aktuella planen. Därmed ska de 
också få en större chans att kunna 
göra välgrundade beslut. 

3. En miljöbedömning är tänkt att ge en 
mer transparent planeringsprocess och 
ge allmänhet större chans att kunna få 
insyn i planering. I förlängningen ska 
de med detta ha bättre möjlighet att 
kunna reagera vid bristande 
miljöanpassning vid planering. 

Dessa punkter är grundsyften med 
miljöbedömning. Om det finns mönster, 
exempelvis att miljöbedömningar av ett visst 
ursprung tenderar att bli mer miljöretoriska 
(att tala för planen snarare än bedöma 
konsekvenser av den), kan det i förlängningen 
innebära att miljöbedömningar har klara 
fördelar respektive nackdelar. Om dessa 
fördelar och nackdelar i sin tur kan knytas till 
härkomsten finns mycket att vinna i framtida 
planeringsprocesser, genom att ge större 
chans till att det blir pålitliga beslutsunderlag. 

 

3.5 Urval 

De uppställda kategorierna är alltså utförare 
av miljöbedömningen samt utformning av 
dokument som skapar den fyrfältsmatris som 
visas i figur 3.2 att fylla med 
miljöbedömningar av översiktsplan.  

Urvalet har skett under villkoret att det ska 
vara en relativt nyantagen plan (tillika 
miljökonsekvensbeskrivning), för att få ett så 
aktuellt material som möjligt. 

 

De valda översiktsplanerna: 

Det fjärde fältet, integrerad 
miljökonsekvensbeskrivning utförd av konsult, 
är bortvalt med motiveringen att det är kan 
vara svårt att separera arbetsinsatsen, mellan 
miljökonsekvensbeskrivning och planering, 
eftersom konsultens arbete troligen inte är 
tydligt klargjort. 

3.6 Metod 

Uppsatsen är en fallstudie med kvalitativ 
analysering, med syftet att utreda skillnader 
mellan olika typer av miljöbedömningar. 
Eftersom miljökonsekvensbeskrivningar ofta 
är textinriktade dokument är kvalitativ 
textanalys en stor del av metodiken. 

Metoden är i viss mån en diskursanalys, där 
innebörden av vad 
miljökonsekvensbeskrivningarna tar upp 
undersöks. Diskursanalys inriktar sig till stor 
del i det underförstådda, i form av vad 
begrepp betyder och innebär eller vad det 
säger att de inte finns alls. Tillvägagångssättet 
i studien är att diskutera över meningen med 
utformningen och innehållet samt innebörd 
av olika typer av formuleringar, vilket är 
centralt i diskursanalys (Denscombe 2009, ss. 
393-395). 
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Samtidigt är metoden delvis en 
innehållsanalys, som i motsats till 
diskursanalys är mycket mer strukturell och 
enkel. För att i fallstudien undersöka 
skillnader mellan typer av miljöbedömningar 
behöver också analysdata enkelt kunna 
jämföras, vilket sker genom en viss form av 
omformulering och uppdelning efter uttryck. 
Metoden ger ett enkelt sätt att hantera 
information för jämförelse (Denscombe 2009, 
ss. 307-309). Där texterna blir mer 
underförstådd krävs alltså en djupare analys 
av innehållet.  

Till en grad kvantifieras också viss 
information, för att se omfånget av en rubrik, 
men eftersom dokumenten ser olika ut och är 
mycket textinriktade grundar sig denna 
kvantifiering fortfarande i en kvalitativ analys. 

Avgränsning 

För att göra en analys av dokument och 
jämföra hur väl de når den önskade kvalitet 
lagar sätter upp, har metoden varit att 
kvalitativt strukturera upp vissa ämnen och 
fråga hur de är utformade i dokumentet. I 
nästa steg analyseras om kvaliteten på 

process och dokument uppfyller krav och 
jämförelser mellan typer av miljöbedömningar 
görs. 

Ämnena är valda i samråd med handledare 
och har sin grund i processens olika steg, som 
exempelvis behovsbedömning och 
avgränsning, samt krav på innehåll, som 
exempelvis olika miljökvalitetsmål och 
alternativhantering. De har valts dels med 
tanke på krav i lagar och direktiv och dels med 
tanke på intressant perspektiv i fråga om 
värdefulla allmänna intressen eller att det 
finns erfarenheter om problem sedan tidigare. 

De valda ämnena: 

� Struktur och generell ordning 
� Process 
� Behovsbedömning/avgränsning 
� Miljökvalitetsmål 
� Miljökvalitetsnormer 
� Hållbarhetsbegreppet 
� Alternativhantering och -utformning 
� Riksintresse 
� Natura-2000 
� Icke-teknisk sammanfattning 
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Ämnena har sedan formulerats till att kunna 
besvaras i en mall utifrån dokumentets 
utseende, innehåll och struktur. I denna mall 

sammanställs då på så sätt information som 
kan användas för att jämföra 
miljöbedömningar sinsemellan

Ämne Formulering 

Struktur och generell 
ordning 

� Upplägg på dokumentet: struktur (hur formell) 
� Vilka beskrivs i kedjan: påverkan – effekt – konsekvens 
� Geografiskt perspektiv på konsekvenser 
� Utgångspunkt för och metod vid bedömning 

Process 

� Demokratiaspekt 
o Samråd: genomförts och hur 
o Beslutsunderlag/åtgärdsplan: syns tendenser 

� Strukturaspekt 
o Integrerad eller separat process i förhållande till plan 
o Checklista/mall som grund för bedömning/dokument 

Behovsbedömning / 
Avgränsning 

� Avgränsning 
o Geografisk, sak/ämne, tid 

Miljökvalitetsmål 
� Vilka typer och utrymme i dokumentet 
� Redovisningssätt och resonemang kring påverkan 

Miljökvalitetsnormer � Hur väl tas hänsyn till miljökvalitetsnormer i bedömningen 

Hållbarhetsbegreppet 
� Omfattning på hållbarhet 
� Indikatorer beskrivna 
� Utrymme för tolkning av begreppet 

Alternativhantering 

� Nollalternativ: finns eller inte 
o Konstruktion 
o Aktivt eller passivt i dokumentet (jämförelse mot plan) 

� Alternativ: finns eller inte 
o Struktur 
o Aktivt eller passivt i dokumentet (jämförelse mot plan) 

� Bedömning och vilka steg i påverkan – effekt – konsekvens finns 

Riksintresse 
� Riksintressekonflikter 

o Beskrivning av nuläge och påverkan av planen 
o Bedömning 

Natura-2000 
� Bedömning 

o Avgränsning av natura-2000-påverkan och konflikt 
o Medvetenhet om speciell miljöbedömning redovisad 

Icke-teknisk 
sammanfattning 

� Sammanfattas miljöbedömningen på ett tillfredsställande sätt, 
med tanke på demokratiaspekten 

o Redovisas samma bedömning som i 
miljökonsekvensbeskrivningen i övrigt  
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4 Analys av 
miljöbedömning 

4.1 Analys 

 

Struktur och generell ordning 

En miljökonsekvensbeskrivning ska i första 
hand innehållsmässigt uppfylla EU-direktivets 
grundläggande krav, men dessutom kan en 
miljöbedömning vara mer eller mindre 
måluppfyllande; alltså uppfylla de 
målsättningar från direktiv och lag om 
demokratisk insyn och integrering av 
miljöaspekter. Den demokratiska aspekten är 
viktig, dels att dokumentet ska vara ett 
beslutsunderlag för beslutsfattare och dels att 
möjliggöra insyn i planeringsarbetet för 
allmänheten. 

Att miljöbedömningen ska identifiera, 
beskriva och bedöma den fysiska planering 
som bedöms medföra betydande 
miljöpåverkan innebär att alla effekter en plan 
medför inte är intressant att fylla ett 
dokument med. Det är bara den väsentliga 
påverkan som ska belysas. 

Eftersom det inte tagits fram mallar för hur en 
miljöbedömning ska redovisas, utan att det är 
möjligt att göra integrerad i översiktsplanen 
respektive separat, medför en osäkerhet för 
läsaren. Varje dokument är unikt och kräver i 
princip alltid läsanvisning, vilket försvårar för 
lekmän att engagera sig i processen och 
enkelt ta till sig av slutsatserna i dokumentet. 

En miljökonsekvensbeskrivning är alltså 
dokumentet en miljöbedömning mynnar ut i. 
Lagkraven säger vad dokumentet ska 
innehålla och som exempel räcker det inte att 
diskutera alternativhantering i processen, 
utan de måste också få en plats i dokumentet. 

Två kategorier  

De miljöbedömningar av översiktsplaner som 
denna analys grundar sig på kan delas upp i 
två kategorier i denna analyspunkt: mall och 
massa. Båda kategorierna har sina för- 
respektive nackdelar. 

Kategorin mall står för en tydlighet i sin 
struktur och kategorin fyller alla de separata 
dokumenten, utom en, som analyserats. 
Denna kategori misstänks ha en mallform att 
utgå ifrån, då strukturen är formell till 
utseendet med tydlig ordningsföljd. Kategorin 
mall har en viss distans till plandokumentet 
och kan på så sätt anpassas efter det formella 
innehåll som en miljöbedömning innebär.  

Kategorin massa står för enhetlighet mot 
plandokumentet och här faller alla de 
integrerade miljökonsekvensbeskrivningarna 
in, plus en separat. Massa kännetecknas av 
delvis fristående textstycken och informell 
struktur, troligen eftersom de formas efter 
planens dokumentstruktur. Denna kategori 
har en mycket viktig fördel: att den kan vara 
smidig att forma så att lekmannen har lätt att 
ta till sig innehållet. Författaren har möjlighet 
att utforma innehållet mer estetiskt och på så 
sätt intressera läsaren, som troligen läser 
dokumentet som en naturlig del av planen. 

De två kategorierna har var och en två mycket 
fundamentala risker. Kategorin mall verkar 
vara styrd efter en mall och därmed också 
riskerar att bli ett stelt dokument, gjort för 
och av insatta. En annan risk är att 
dokumentet utformad till en tydlig mall också 
riskerar att glömma väsentliga bitar, som 
frihet i beskrivning och anpassning efter det 
specifika fallet. Därmed finns risken att 
dokumentets innehåll är bra, men till mindre 
nytta, för att det inte är utformat på ett, för 
planen, anpassat sätt och då riskerar att förbli 
oläst. 

Kategorin massa riskerar att bli 
osammanhängande, när mycket text pressas 
in utan tydlig uppdelning och där innehållet 
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inte får en naturlig följd. Detta medför i sin tur 
att dokumentet riskerar att tappa 
trovärdighet, när strukturen inte är formell. 
En annan väsentlig risk för denna kategori är 
bristen på kontroll av innehållet, vilket kan 
medföra avsaknad av viktiga delar som annars 
enkelt skulle kunna checkas av. Detta kan få 
till följd att miljökonsekvensbeskrivningen inte 
blir fullständig. 

 

 

Angreppssätt vid miljöbedömning 

Angreppssätt i detta avseende är hur 
miljöbedömningen är gjord och hur resultatet 
presenteras. Som exempel på hur 
miljöbedömningen är gjord läggs vikt vid vilket 
perspektiv en påverkan har, om det 
exempelvis bara är på platsen för en 
exploatering, och vilken utgångspunkt som 
används i miljöbedömningen, om det är per 
projekt eller temaområde. Ett temaområde 
kan exempelvis vara natur, kultur eller boende 
i stad. Dessutom noteras också vilka delar i 
kedjan påverkan – effekt – konsekvens som 
används, hur konsekvenser presenteras och 
på vilket sätt åtgärder beskrivs. 

Miljöbedömning Angreppssätt 
1. Bjuv Beskriver oftast påverkan, utan konsekvenser, av projekt och i viss mån tema: 

exempelvis påverkan på fornlämningar, påverkan på landskapsbilden 
exempelvis effekter som att trafikbuller respektive utsläpp kan öka 

Föreslår åtgärder, ofta medskick om utredning eller MKB vid detaljplanering 
2. Kävlinge Beskriver påverkan/konsekvenser av projekt och planeringsstrategier: 

exempelvis koncentrerad bebyggelse ger samhällsvinster men kan 
medföra social omfördelning 

Sammanställt konsekvenser +/- områdesvis 
3. Lerum Beskriver påverkan till konsekvenser av utvalda projekt, i viss mån tema: 

exempelvis buller och barriär men även resevinst vid en utbyggd järnväg, 
påverkan av höga vattenstånd och konsekvenser för människor 

Ofta åtgärder i form av MKB vid projektplanering eller detaljplanering 
4. Örebro Beskriver påverkan utifrån övergripande planering: 

exempelvis placering av ny bebyggelse (stad eller landsbygd) 
Konsekvenser +/- uppdelat per hållbarhetsdimension och utförligt beskrivet 
Föreslår tydligt åtgärder i form av strategi vid planering 

5. Linköping-
Norrköping 

Beskriver påverkan till konsekvenser inom ett tema eller stort projekt: 
exempelvis påverkan och effekt vid specifikt utpekad ortsutveckling, 
effekter av samordning av tekniska system 

Sammanställt konsekvenser +/-, med efterföljande slutsatser, inom tema 
Åtgärder ofta i form av strategi vid planering eller MKB vid projektplanering 

6. Forshaga Tabell, från påverkan inom tema till konsekvens av påverkan: 
exempelvis påverkan (av projekt) inom naturtema, riksintresse m.fl. 

7. Osby Beskriver påverkan och ibland konsekvenser av projekt inom teman: 
exempelvis utpekade fritidshusområden med tillhörande hänsynstagande, 
infrastruktursatsningar i tätort med bullerkonsekvenser 

Förebyggande åtgärder beskrivs i större teman, som infrastruktur och vatten 
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Summering typer av miljöbedömning: 
Angreppssätt 

� Inga mönster mellan typer av 
miljöbedömning 

� Överlag föreslås åtgärder på likvärdig 
nivå som avgränsning av påverkan – 
separata på en mer översiktlig nivå 

Angreppssättet för miljöbedömning är delad 
och inget mönster kan ses mellan de olika 
typerna av miljöbedömning. Däremot 
tenderar åtgärder att beskrivas på samma 
nivå som respektive dokuments avgränsning 
av påverkan. Som exempelvis #4 Örebro där 
negativa konsekvenser av strandnära 
bebyggelse undviks genom att koncentrera ny 
bebyggelse till redan befintliga områden 
(Örebro, s. 24). 

Påverkan eller konsekvens 

När en bedömning fastnar i att beskriva 
påverkan och inte kommer till 
konsekvenserna riskerar 
miljökonsekvensbeskrivning att inte uppfylla 
sitt namn. Risker kan vara att åtgärder som 
presenteras blir lokalt tillfredsställande, 
eftersom påverkan ofta redovisas på lokal 
nivå, men att konsekvenser i ett större 
perspektiv (geografiskt eller tidsmässigt) kan 
missas.  

Urval på hur påverkan får för stort fokus i 
bedömningen är exempelvis i #1 Bjuv som 
beskriver påverkan på biologisk mångfald av 
exploatering som mestadels den i 
”högproduktiv åkermark” och ”impedimenta 
områden i tätort” (Bjuv, s. 85). Först och 
främst håller beskrivningen en god översiktlig 
nivå, att inte gå in i detalj på specifik 
exploatering. Men bedömningen skulle 
behöva ge en beskrivning av vad 
ianspråktagande av jordbruksmark kan få för 
konsekvenser eller vilka typer av 
konsekvenser som kan uppkomma om nu 
”värdelös mark” (= impediment) i tätorten 
exploateras. Om detta finns ingen beskrivning. 

Ett annat exempel är i #7 Osby, där 
konstateranden om energi görs, som att 
fjärrvärme ska prioriteras och att elledningar 
bör dras i marken. Sådana åtgärder bedöms 
inte alls, mer än att viss påverkan lyfts fram, 
som att ”elektromagnetisk strålning måste […] 
beaktas” (Osby, s. 18-19).  

 

Att bara ta upp konsekvenser i plus- och 
minusformat som tre stycken 
miljöbedömningar gör är ett något begränsat, 
om än lättförstått, sätt att sammanställa 
konsekvenser. Denna typ av kvantifierad 
sammanställning kan lätt vridas, exempelvis 
genom en extra pluskonsekvens till fördel 
eller genom att utelämna en punkt, utan att ta 
hänsyn till egentlig betydande påverkan. 
Alltså kan projekt i översiktsplanen medföra 
betydande negativ miljöpåverkan på ett plan 
och ändå få många små plus, vilket i 
sammanställningen ser bra ut. 
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Process 

En miljöbedömning ska utföras och 
miljökonsekvensbeskrivningen ska utformas 
på ett visst sett, men processen är inte helt 
lagstadgad. Att i efterhand analysera denna 
process, där miljökonsekvensbeskrivningen är 
ett resultat, är besvärligt, även om lagen 
kräver en ”sammanfattande redogörelse för 
hur bedömningen gjorts” (SFS 1998:808, 6:12). 
Hur den egentlige processen gått till är alltså 
inte möjlig att beskriva, förutom vad som går 
att läsa sig till i dokumentet. 

Enligt EU-direktivets inledning punkt nummer 
17 (2001/42/EG) och Miljöbalken (SFS 
1998:808, 6:16) ska 
miljökonsekvensbeskrivningen, med 
tillhörande samrådsyttranden, beaktas i 
planeringsprocessen, vilket alltså innebär att 
miljöbedömning är tänkt att vara ett, till 
planeringsprocessen, parallellt arbete. 
Rationellt sett borde allt utfört arbete med 
offentliga resurser, vilket miljöbedömning av 
översiktsplaner är, ha som målsättning att 
generera positivt utfall till 

planeringsprocessen och inte vara 
miljöretoriskt eller hastverk för att följa lagar. 

Några punkter i utvärderingen av processen: 

� Demokratiaspekten 
o Samråd; hur och med vilka 

� Bedömningsstrategi 
o Integrerad eller separat process 
o Checklista/mall i bedömning 

Analys av process 

I analysen läggs definitionen av samråd mot 
allmänhet och sakägare, eftersom 
Länsstyrelsen har en uppenbar roll i 
processen, som den tillsynsmyndighet den är. 

Beskrivning av hur processen och samråd gått 
till är för färgen grön tydligt beskriven och för 
gul bristfällig. I ett antal miljöbedömningar 
finns avsnitt som ger antydan åt ett visst håll 
och då anges en förklaring i tabellen. 

I/S i den första beskrivningen står för 
Integrerad respektive Separat process 
gentemot planprocessen; alltså om 
miljöbedömningen gjorts parallellt och fått lov 
att påverka övervägningar i planeringen.

Miljöbedömning I/S Beskrivning S:d Beskrivning 

1. Bjuv 
 

  Synpunkter under samrådsskedet om 
bristfälligt dokument medfört att 
bedömningen gjorts mer utförlig 

2. Kävlinge 
 

  Beskrivning om lagkrav antyder 
medvetenhet (men inte genomförande) 

3. Lerum    Länsstyrelsen har varit samrådspart 

4. Örebro 

I 

Arbetssätt: 
Integrerad process + 
Påverkat planering + 

Checklista använts 

 Samråd har skett och synpunkter har 
framförts 

Samrådsform och deltagare okänt 

5. Linköping-
Norrköping 

   Länsstyrelsen har varit samrådspart 

6. Forshaga 
 

  Länsstyrelsen nämns flertalet gånger som 
samrådspart 

7. Osby 
 

Beskrivning: 
Integrerad process 
från samråd 

 Samråd genomfört (ingen vidare 
beskrivning) 
Länsstyrelsen omnämnt 
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Summering typer av miljöbedömning: 
Process 

� Två separata beskriver sin process 
o En beskriver sitt arbetssätt och 

utgångspunkter 
o En definierar bara sitt arbetssätt 

� Ingen beskriver samråd med allmänhet 
� Länsstyrelsens roll i avgränsningen ofta 

tydligt uttryckt 

Av de analyserade miljöbedömningar är det 
två stycken dokument tar upp sitt arbetssätt 
och båda två hänvisar till att ha varit en 
integrerad process, som även fått påverka 
planförslaget. Den mest tydliga är den 
separata kommunala, #4 Örebro, där det 
bland annat kort framgår om vilka som 
medverkat, grund för avgränsning och på 
vilket sätt arbetet skett parallellt med 
planprocessen (Örebro, s. 4). Utöver denna 
tar även #7 Osby upp sitt arbetssätt, som 
mest beskriver att arbetet skett parallellt och 
att samråd bedrivits (Osby, s. 34). 

Genom att inte ange hur miljöbedömningen 
gått till och inte heller redovisar för hur 
samråd skett blir 
miljökonsekvensbeskrivningen som 
beslutsunderlag försvagad. En fråga som kan 
ställas är om miljökonsekvensbeskrivningen i 
verkligheten varit granskande och 
påverkande? 

 

Länsstyrelsen är lagstadgad samrådspart för 
planer på regional nivå (SFS 1998:808, 6:13) 
och har tydligt redovisats som samrådspart i 
praktiskt taget alla de studerade dokumenten. 
Framför allt redovisas de som aktiva vid 
avgränsningen av miljöbedömningen. 
Däremot nämns inte i något dokument om att 
samråd skett med allmänhet eller 
intresserade, även om ett dokument tar upp 
att just allmänhet och intresserade är en 
huvudmålgrupp för miljöbedömning (Osby, s. 
3). I en specifik mening kan samråd med 
allmänhet anas, nämligen i 
miljökonsekvensbeskrivningen #4 Örebro, där 
det står att det under samrådet ”kom in 
många synpunkter” (Örebro, s. 7), men 
samtidigt är det inte säkert att samråd om 
miljöbedömningen som avses, utan kanske 
snarare till översiktsplanen. Samtidigt är det 
den enda miljöbedömning som tydligt 
beskriver sitt arbetssätt, där det framgår att 
det skett parallellt med planprocessen. 

 

Följdfrågor som uppkommer är om 
allmänheten har fått tillfälle att yttra sig och 
om det har funnits invändningar mot 
miljöbedömningen? 
Detta går inte att få svar på. 
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Behovsbedömning / avgränsning 

I miljöbedömningen ingår att avgränsa i sak, 
geografisk utbredning och tid. Tidsaspekten 
finns inte lagstadgad i svensk lag, men tydligt 
redovisat i EU-direktivet, med benämning att 
påverkan på lång, medellång och kort sikt ska 
beskrivas (2001/42/EG, bilaga 1 j). En 
miljöbedömning ska inte beskriva all 
påverkan, effekt och konsekvens, utan endast 

fokusera på den betydande miljöpåverkan och 
vad som anses vara rimligt med hänsyn till 
detaljeringsgraden på planen. Till exempel 
innebär detta att den geografiska 
avgränsningen inte alltid sammanfaller med 
planen samt att endast den betydande 
miljöpåverkan ska bedömas 
(Naturvårdsverket 2009, s. 67).  

I tabellen innebär röd färg ingen 
tidsavgränsning, gul otydlig och grön tydlig. 

Miljöbedömning Geografisk Avgränsning i sak Tid 

1. Bjuv kommungräns Tema: 

Miljötema och generell planering (ofta bedöms 
projekt inom tema) 

Trafik, vatten, biologisk mångfald, landskapsbild 
och skyddszoner kring verksamhetsområde 

 

2. Kävlinge Kommungräns Tema: 

Miljötema (ofta bedöms projekt inom tema) 

natur, kultur, stads- & landskapsbild, hälsa & 
säkerhet, rekreation 

 

3. Lerum Kommungräns Projekt och generell planering  

Två infrastrukturprojekt, strandnära byggande, 
verksamhetsområden 

 

4. Örebro Kommungräns Tema: 

Generell planering 

Tät respektive gles bebyggelse, transporter, 
handel, vindkraft 

25 år, 
som 
ÖP 

5. Linköping-
Norrköping 

Kommungräns Tema: 

Miljötema (eller målsättning) men begränsning 
till ”där miljöpåverkan kan uppstå” 

Tio teman, men sammanbundna till: Effektiva 
transporter, ortstrukturer, natur/kultur/miljö 

20 år, 
som 
ÖP 

6. Forshaga Kommungräns Projekt: 

Fyra stycken projekt: två båtplatser, VA- 
respektive fjärrvärmeutbyggnad  

Ingen, 
som 
ÖP 

7. Osby Kommungräns Tema, ”ingen tydlig avgränsning gjord”: 

Blandad: miljötema och påverkan 

(inte utifrån på betydanden miljöpåverkan) 

Natur, kultur, landsbygd, naturresurser, vatten, 
energi, infrastruktur, näringsliv, bostad mm 

15 år 
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Summering typer av miljöbedömning: 
Behovsbedömning/Avgränsning 

� Samtliga använder kommungränsen som 
geografisk avgränsning 

� Alla separata avgränsar konsekvenser i 
ett tidsperspektiv 

� Avgränsning i sak individuellt; tema mer 
utbrett än projekt 

I denna studie har noterats att samtliga 
miljöbedömningar använder kommungränsen 
som geografisk avgränsning av 
miljökonsekvenser. Att på denna strategiskt 
översiktliga nivå gå bortanför 
kommungränsen i att beskriva konsekvenser 
av planering och alternativ kan tyckas mycket 
begärt när planeringen inte ligger på 
utformning. Samtidigt är det just vid den 
övergripande nivån som möjligheten finns att 
få en överblick kring frågor som ”varför 
planering” och ”vilka alternativ” som är bäst, 
som beskrivs i Naturvårdsverkets handbok 
(Naturvårdsverket 2009, s. 77). 

Eftersom översiktsplanen visar kommunens 
intentioner med mark- och 
vattenanvändningen, påverkas grannliggande 
kommuner. Om planeringen kan ge 
konsekvenser också andra sidan 
kommungränsen är det viktigt att dessa 
bedöms i miljökonsekvensbeskrivningen, för 
allmänhetens (om än i annan kommun) 
intresse.  

 

I EU-direktivet står att läsa: ”[…] påverkan bör 
inbegripa sekundära, kumulativa, 
samverkande, permanenta och tillfälliga, 
positiva och negativa effekter på kort, 
medellång och lång sikt.“. Varken Miljöbalken 
eller förordningen om 
miljökonsekvensbeskrivningar, som båda styr 
kraven för miljöbedömning i Sverige, tar upp 
samma tidskrav.  

En klar uppdelning kan ses mellan integrerade 
respektive separata miljöbedömningar, 
nämligen att en tidshorisont för konsekvenser 
endast anges i de senare fallen. Samtliga 
dessa fall sätter tidshorisonten till samma som 
används i översiktsplanens visioner. I ett 
dokument anges att ingen tidshorisont finns, 
men då hänvisas också till att ingen 
tidshorisont heller anges med 
översiktsplanens visioner. 

 

När det kommer till avgränsning i sak skiljer 
det sig i beskrivning. Två sätt, per tema och 
per projekt, kan fastställas. 

Avgränsning per projekt är enkel att förklara. 
Det handlar om att beskriva betydande 
miljöpåverkan utifrån angivna projekt i 
planen. Denna typ fastnar i de båda fallen den 
används som större del i avgränsningen, #3 
Lerum och #6 Forshaga, till att beskriva 
påverkan på den lokala platsen och även till 
stor del på utformning av projektet. Den 
övergripande miljöpåverkan inom avgränsat 
geografiskt område samt alternativ blir då 
bristfälliga. Faktum är att de båda, plus en 
plan till, också är de som inte nämner 
alternativ i sin miljöbedömning; se mer i 
stycket alternativhantering. 

Den mer vanliga typen av avgränsning, per 
temaområde, har ett mer översiktlig 
perspektiv. Dessa tar upp planering 
sammanställt som påverkar det nämnda 
miljöområdet och beskriver hur miljön 
påverkas. I viss mån tenderar några 
bedömningar att fokusera mer på projekt 
inom teman och kanske därmed faller in i den 
tidigare kategorin, men att gå in på specifika 
projekt kan vara nödvändigt för att beskriva 
påverkan inom respektive tema. 
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Miljökvalitetsmål 

Miljöbedömning av planer och program ska 
belysa hur miljömål beaktas i planeringen (SFS 
1998:808, 6:12). Naturvårdsverket lyfter till 
exempel i sin handbok fram att 
miljöbedömningars alternativjämförelse med 
fördel kan göras genom måluppfyllelseanalys 
och jämförelser mot miljökvalitetsmål 
(Naturvårdsverket 2009, s. 82). 

 

Några punkter i styrande lagar och 
handböcker som är värdefulla att beakta är: 

� SFS 1998:808, 6:12 
o 5. en beskrivning av hur relevanta 

miljökvalitetsmål och andra 
miljöhänsyn beaktas i planen eller 
programmet 

� Naturvårdsverket, s. 80 
o Miljöbegreppet […] är bredare än 

miljökvalitetsmålen […] 

I miljöbedömningarna får jämförelser mot 
miljökvalitetsmålen mycket stor plats och det 
är olika sätt och uttrycksform. 

I två stycken miljöbedömningar, #1 och #3, 
beskrivs konsekvensen i förhållande till 
miljömålet. Exempelvis i #1 Bjuv avslutas varje 
enskild bedömning med en jämförelse mot 
miljökvalitetsmål och därefter besked om 
betydande miljöpåverkan. Detta sätt ger 
antydan om måluppfyllelseanalys före 
konsekvensanalys, alltså att påverkan är 
godtagbar om miljökvalitetsmålet inte 
påverkas negativt. 
#3 Lerum skriver att bedömningen inriktar sig 
på miljömålen (Lerum, s. 173). Inte 
överraskande får det konsekvensen att det då 
klart tenderar till att bli en 
miljömålsuppfyllelseanalys. Detta syns, bara 
som ett exempel, i miljömål 15 ”God bebyggd 

miljö”, där det uppriktigt står ”För att uppnå 
detta mål […]” i ett stycke som handlar om 
åtgärder (Lerum, s. 189). 

I några miljöbedömningar, #5 Linköping-
Norrköping, #4 Örebro och #6 Forshaga, ges 
bedömningen i en skala hur väl målen blir 
uppfyllda. Dessa använder ofta också en form 
av tabell och plus-/minusmarkering eller glad-
/sur gubbe. I två fall, #2 Kävlinge och #7 Osby, 
beskrivs istället i textform på vilka sätt 
översiktsplanen påverkar målen. 

Ett mönster går att tyda; att 
konsultbedömningarna använder ungefär lika 
stort utrymme i dokumentet till att behandla 
miljökvalitetsmålen. En närmare analys av vad 
som sägs om miljökvalitetsmålen och planens 
påverkan syns i tabellen här. Det är tydliga 
differenser, dock utan mönster, och det finns 
en individuell nivå på innehållet. 

Miljöbedömning Typ (textform, tabell | jämförelse med alternativ mm)  Utrymme 

1. Bjuv Text | ”Påverkas” eller ”Påverkas inte” < 1 % 

2. Kävlinge Text | Beskriver miljömålet ingående & deduktiv (påverkan � slutsats) 20 % 

3. Lerum Text | Hela ledet: beskriver miljömål, påverkan och åtgärder 75 % 

4. Örebro Text | Integrerad i bedömningen per konsekvens (ekologisk och social)  1-5 % 

5. Linköping-
Norrköping 

Text | Utvärderande: bryter ner till frågeställning och besvarar i slutet 15 % 

6. Forshaga Text & tabell | Sammanställning i formatet +/0/- samt beskrivning 20 % 

7. Osby Text & alternativjämförelse (i tabell) | Uppställning per miljömål och 
bedömning i text per alternativen (ÖP, Nollalternativ, alternativ) 

10 % 
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De två miljökonsekvensbeskrivningar som inte 
lägger särskilt stor vikt vid att hantera 
miljökvalitetsmålen, #1 Bjuv och #4 Örebro, 
använder bara dessa som en del i sin 
sammanfattande bedömning av en påverkan. 
Ofta står det bara ”påverkar” eller ”påverkas 
inte”, utan att gå in djupt på vilket sätt 
konsekvensen bedöms påverka. 

Den miljökonsekvensbeskrivning som ger 
mycket stort utrymme åt miljökvalitetsmålen, 
#3 Lerum, uttalar tidigt, i avgränsningen, att 
fokus läggs på miljömål. Därefter kopplar de 
samman varje miljökvalitetsmål och 
tillhörande delmål med uppsatta 
miljökvalitetsnormer och skapar på så sätt en 
grund för att sedan definiera översiktsplanens 
påverkan på mål och föreslå åtgärder för att 
nå målet. Dessa åtgärder är oftast på en lika 
övergripande nivå som planen och beskriver 
vad kommunen bör ha med i framtida 
planering och bedömning, exempelvis genom 
att hänvisa till att följa energiplan (Lerum, s. 
176) eller föreslå vidare undersökning (Lerum, 
s. 185).  

Av de fyra stycken som är kvar, som alla 
använder ungefär lika stort utrymme i 

dokumentet, delar de sig i två läger. Två 
stycken, #6 Forshaga och #7 Osby, använder 
sig av tabellformat, varav en av kvantifiering 
med +/-/0, och sammanställer positiv och 
negativ påverkan på respektive mål. Dessa två 
är även de enda som även jämför mot 
nollalternativet! 

Som exempel kan dokument #6 Forshaga tas, 
där alla de uppställda projekten samt 
nollalternativ sammanställs i tabell och 
jämförelse i form av plus-minus-metod görs. 
Därefter görs en mer ingående beskrivning på 
vad de miljökvalitetsmål som bedöms 
påverkas i denna tabell innebär i praktiken, 
men beskrivningen hade kunnat göras mer 
tydlig. Exempelvis bedöms målet ”Bara 
naturlig försurning” påverkas positivt genom 
”minskade luftutsläpp (förbränning 
fjärrvärme)” (Forshaga, s. 24) och kopplingen 
mellan denna påverkan och 
miljökvalitetsmålet behöver alltså läsaren 
söka i annan del av dokumentet. En intressant 
detalj är att inga mål bedöms påverkas 
negativt av planen och därmed inte heller 
beskrivs mer ingående (Forshaga, s. 28). 

Miljöbedömning Innehåll 

1. Bjuv Uttalande: ”Påverkas …/inte” 
Ingen sammanfattning eller vidare ingående förklaring 

2. Kävlinge Deduktiv; förklarar situationen, påverkan och effekt 
Beskriver också regionalt perspektiv 

3. Lerum Uttalad avgränsning i miljöbedömningen: fokus på miljömål 
Kopplar samman miljökvalitetsmål och miljökvalitetsnormer 
Åtgärdsbeskrivningen inriktad mot att nå målet � försvarar påverkan 

4. Örebro Varje beskriven konsekvens inom kategorierna ekologisk och social (uttalat om 

inga relevanta mål för ekonomi) påverkar måluppfyllelse som markeras 

5. Linköping-
Norrköping 

Bryter ner varje målstyrning (mål + delmål, lag, etc) till en kontrollfråga (klassisk 
problemformulering och frågeställning) 
I slutet besvaras frågorna följt av en värdering om påverkan (grön, gul, röd färg) 
Inga alternativjämförelser 

6. Forshaga Graderad sammanställning, +/0/-, per projekt och nollalternativ 
Uppställda påverkade miljömål (positiva) med målfördjupning och bedömning 

7. Osby Tabell efter miljömål och kort redogörelse för påverkan från ÖP och 
alternativen – ÖP överdrivet positiv 
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Summering typer av miljöbedömning: 
Miljökvalitetsmål 

� Mycket individuella metoder, från enkel 
bedömning (”påverkas/ -inte”) till 
frågeställning och måluppfyllelse 

o Inga mönster mellan typer av 
miljöbedömning 

� Välbalanserat, vad det gäller utrymme, i 
konsultbedömningar 

De två som är kvar hanterar miljömålen lite 
olika. Den ena, #5 Linköping-Norrköping, 
bryter upp målstyrningen, i form av 
miljökvalitetsmål, delmål och lagar, och 
skapar frågeställningar. Dessa besvaras, utan 
några åtgärdsförslag, och en kort bedömning 
görs om miljökvalitetsmålen uppnås. 
Miljökonsekvensbeskrivningen som är kvar, #2 
Kävlinge, är strukturerad och tydlig när den 
lyfter fram miljökvalitetsmålet ur ett regionalt 
perspektiv, beskriver på vilka sätt 
översiktsplanen påverkar målet och vad som 
ska tas med som strategi till framtida 
planering. 
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Miljökvalitetsnormer 

Det finns en väsentlig skillnad mellan 
miljökvalitetsmål och miljökvalitetsnormer 
och det är att mål långsiktigt ska försöka nås 
medan normer ska följas. Även om 
miljökvalitetsmål står med i lagkravet om 
miljökonsekvensbeskrivningens innehåll (SFS 
1998:808, 6:12) har miljökvalitetsnormerna 
mer verkning i realiteten. Kapitel 5 i 
Miljöbalken innehåller både krav på att det 
vid planering ska följas uppsatta normer (SFS 
1998:808, 5:3) och att det vid risk för 
överskridande ska upprättas åtgärdsprogram 
för att följa normerna (SFS 1998:808, 5:4). 
Dessutom ska översiktsplanen innehålla just 
beskrivning på hur miljökvalitetsnormerna 
följs (SFS 1987:10, 4:1).  

När det gäller miljöbedömning finns inget krav 
om innehåll av miljökvalitetsnorm, men som 
tillägg står i bilaga för MKB-förordningen att 
det ”I bedömningen skall särskilt beaktas 
vilken betydelse och sårbarhet som det 
påverkade området har på grund av [..] 
överskridna miljökvalitetsnormer […]” (SFS 

1998:905, bilaga 4 2f). Därmed ska också 
nuläget för utsatta områden beskrivas och tas 
hänsyn till i miljöbedömningen. 

En aspekt på varför miljökvalitetsnormer bör 
behandlas i en miljöbedömning är den 
fortsatta planeringen. Översiktsplanen är, som 
bekant, inte juridiskt bindanden, men ger 
förutsättning för verksamheter och styr delvis 
detaljplaneringen. Det är därför viktigt att på 
övergripande nivå få kontroll på om framtida 
planeringen kan påverkas av redan höga 
värden på platsen i förhållande till uppsatta 
normen eller om planering i sig ger så 
betydande påverkan att normen riskerar att 
överskridas. 

Miljökvalitetsnormerna styrs för närvarande i 
förordningarna 2001:554 om fisk- och 
musselvatten, 2004:675 om omgivningsbuller 
samt 2010:477 om luftkvalitet (fram till år 
2010: 2001:527). 

I tabellen sammanställs hur dokumenten 
beskriver hantering av miljökvalitetsnormer. 
Grön färg innebär tydlig beskrivning, gul 
otydlig och röd obefintlig. 

Miljöbedömning  Beskrivning (nuvarande förhållande och konsekvenser av planen) 

1. Bjuv  Ingen beskrivning av miljökvalitetsnormer 

2. Kävlinge  Beskriver nuläge och hur ÖP bedöms påverka normer 
Väljer att lyfta fram platser som bedöms påverka mest; generell bedömning 

3. Lerum  Fokus på miljömål och miljökvalitetsnormer i miljöbedömningen 
Sammanlänkar miljömål och relevanta miljökvalitetsnormer 
Beskriver endast de som är relevanta för kommunen 
Lyfter fram normöverskridning från och till; bedömning vid enstaka 

4. Örebro  Beskriver kort två fall där miljökvalitetsnormer riskerar att överstigas 
Åtgärd i ett fall; vidare utredning 

5. Linköping-
Norrköping 

 Beskriver ett fall där miljökvalitetsnormer riskerar att överstigas 
Hänvisar till pågående åtgärdsprogram 

6. Forshaga  Ingen beskrivning av miljökvalitetsnormer 

7. Osby  Endast en samlad bedömning: håller sig inom gränserna idag och ÖP är 
bästa alternativ för framtiden 

   

 



Miljöbedömning av översiktsplaner – en kvalitetsanalys 

Patrik Karlsson Kandidatarbete 2011  28(51) 

Summering typer av miljöbedömning: 
Miljökvalitetsnormer 

� Inga mönster mellan typer av 
miljöbedömning 

� Bristande beskrivning; om nuläge och 
planens konsekvenser 

o Ofta beskrivs endast fall av risk för 
normöverskridning och inget om 
nuläge i allmänhet kring normerna 

Det är olika syn på hur miljökvalitetsnormer 
ska användas i miljöbedömningen. Till att 
börja med beskriver två dokument inget om 
miljökvalitetsnormer; den första av dessa, #1 
Bjuv, bör noteras inte heller beskriver 
miljökvalitetsmål särskilt utförligt. 

I stort är det bristande att få en tydlig bild av 
miljökvalitetsnormer i en nulägesbeskrivning, 
men det lyfts ofta fram i de fall där en 
påverkan riskerar att medföra för höga 
värden. 

Den miljökonsekvensbeskrivning som tydligt 
angett att miljökvalitetsmål och 
miljökvalitetsnormer är centralt i sin 
bedömning, #3 Lerum, går inte nämnvärt in på 
normer. Den beskriver exempelvis 
överskridande av normer i en stad (Lerum, s. 
179) och särskilda normbestämmelser av en å 
(Lerum, s. 184), men beskriver inte mer 
ingående hur de påverkas av planeringen. 
Däremot är åtgärder för att nå 
miljökvalitetsmål delvis tydligt formulerat i en 
vision om planering, som exempelvis metod 
för att minska bilberoende (Lerum, s. 175), 
som i sin tur leder till att miljökvalitetsnormen 
om luftkvalitet inte bör överskridas. 

En miljökonsekvensbeskrivning, #5 Linköping-
Norrköping, beskriver hur 
miljökvalitetsnormen bidrar till 
miljömålsuppfyllelse, men i sin beskrivning 
lyfts sedan endast ett fall fram där 
gränsvärden riskerar att överskridas och 
hänvisar då till pågående åtgärdsprogram 
(Linköping-Norrköping, s. 15). Samtidigt 
bedöms flertalet miljökvalitetsmål inte att 
förbättras (Linköping-Norrköping, s. 25-26), 
vilket lämnar en fråga om bedömningen 
verkligen kan vara att andra 
miljökvalitetsnormerna inte påverkas.  

Miljökonsekvensbeskrivning #2 Kävlinge 
hanterar miljökvalitetsnormer lite annorlunda 
mot de andra, sammanfattande i ett eget 
avsnitt. Där lyfts fram om dagens situation 
med höga nivåvärden och vad konsekvenser 
av planen, exempelvis ökad befolkning i 

samlad bebyggelse samt ökad biltrafik, 
riskerar att leda till för normerna (Kävlinge, s. 
134). Samtidigt skrivs i dokumentet den 
samlade bedömningen att kommunen inte 
omfattas av normer för omgivningsbuller 
(Kävlinge, s. 134), vilket nog kan vara en 
olycklig formulering, eftersom alla kommuner 
borde ha något utsatt område för buller.  
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Hållbarhetsbegreppet 

Det EU-direktiv som styr miljöbedömningar 
fokuserar tydlig på hållbarhetsbegreppet och 
att syftet med bedömningen är att främja 
hållbar utveckling. Hur en hållbar utveckling 
främjas är genom en god kvalitet på 
miljöbedömningen, men intressant är också 
på vilka sätt miljöbedömningarna använder 
hållbarhetsbegreppet i sin bedömning. 

Hållbarhet och miljö är två begrepp som inte 
bara omfattar det ekologiska, utan även, som 
beskrivits tidigare, innehåller aspekter om 
social och ekonomisk karaktär. 

Presentation av hållbar planering kan lätt 
samordnas med konsekvens av planering. 
Flera miljöbedömningar kategoriserar också 
konsekvenser utifrån de tre dimensionerna 
ekologisk, social och ekonomisk och får på så 
sätt in en vinkling mot hållbarhetsbegreppet.  

I tabellen sammanställs om dokumentet 
definierar hållbarhet och vilka olika 
dimensioner som används, både kortfattat i 
stor respektive liten bokstav representerande 
omfattningen för ekologisk, social respektive 
ekonomiskt perspektiv samt även mer 
utförligt. Färgen röd innebär att hållbarhet 
inte beskrivs, gul otydlig och grön tydlig.  

 

De olika dokumenten beskriver inte 
hållbarhetsdimensionerna, med undantag av 
två, #6 Forshaga och #4 Örebro, och i 
synnerhet en. #6 Forshaga beskriver utförligt 
om att hållbarhet och lägger till exempel även 
till faktorer för att stärka utvecklingen, som 
ökad inflyttning och utvecklat näringsliv för 
ekonomisk hållbarhet (Forshaga, s. 7). #4 
Örebro ges gul markering på grund av att tre 
dimensioner finns med i avgränsning av 
konsekvenser, men inte definieras mer 
utförligt (Örebro, s. 5). 

Om dokumentet inte beskriver hanteringen av 
dimensioner av hållbarhet kan det bli svårt att 
få överblick över hur hållbarheten också 
bedöms vid konsekvenser. 

När det kommer till användandet av 
begreppet i bedömningsprocessen är det ett 
klart bredare perspektiv i de nämnda 
bedömningarna, som beskrivit begreppet. Den 
klart tydligaste beskrivningen, #6 Forshaga, 
för också in ekonomi- och hälsoperspektiv på 
likvärdig nivå som det ekologiska i 

Miljöbedömning Beskr. Ekl|Soc|Ekn Användning av hållbarhet i bedömning 

1. Bjuv  E|s I princip bara ekologisk dimension berörs 

2. Kävlinge  E|s|e Ekologisk hållbarhet mest omnämnt, 
samhällsekonomisk som argument 

3. Lerum  E|e Säger sig inriktas på alla dimensioner av konsekvenser 
I bedömningen märks bara ekologisk hållbarhet 
Ekonomiska värden omnämns  

4. Örebro  E|S|E Tre dimensioner för att få ”större sammanhang” 
Finns alla med vid uppdelning av konsekvenser 

5. Linköping-
Norrköping 

 E Ekologi (och energi) klart i fokus  

6. Forshaga  E|S|E Tydlig beskrivning och med i bedömning 
Likvärdig nivå i bedömning mellan dimensionerna 

7. Osby  E|s|e Används för positiv beskrivning i flera sammanhang 
Används ibland som synonym för ekologisk hållbarhet  
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Summering typer av miljöbedömning: 
Hållbarhetsbegreppet 

� De separata använder överlag alla tre 
dimensioner av hållbarhet 

o En separat beskriver tre 
hållbarhetsdimensioner utförligt, 
ytterligare en separat använder tre 
hållbarhetsdimensioner mycket 

bedömningen, som är inriktad på att beskriva 
konsekvenser av projekt i översiktsplanen. I 
själva bedömningen finns bland annat en, i 
förhållande till andra aspekter, jämställd 
rubrik om socioekonomiskt perspektiv. 

I #7 Osby används hållbar utveckling ibland 
som synonym för ekologisk hållbarhet, vilket 
exempelvis märks i samband med att 
minskade vägtransporter främjar hållbar 
utveckling och ger möjlighet till minskade 
luftutsläpp (Osby, s. 20). Det blir i längden 
svårt att veta vad som menas när samma 
begrepp, hållbar utveckling, står på flera 
platser i dokumentet, men utan tydlig 
definierad innebörd. 

#2 Kävlinge använder i första hand ekologisk 
hållbarhet, men omnämner också 
”samhällsekonomiskt perspektiv” vid påverkan 
och konsekvenser, som exempelvis vid 
återanvändning av exploaterad mark 
(Kävlinge, s. 127). 

 

En allmän reflektion är hur tydlig fokus 
miljöbedömningar har mot att beskriva sina 
ekologiska konsekvenser, med endast en 
underton av att beröra det sociala och 
ekonomiska, främst i samband med miljömål. 
En vanlig indikator för social hälsa (oftast i 
kombination med miljömål som god 
boendemiljö) är trafikbuller, som återkommer 
i samtliga dokument utom en, ovan nämnda 
#6 Forshaga, troligen beroende på 
avgränsning i sak. Detta är verkligen en 
indikator som slagit igenom. Extremfallet kan 
vara i #4 Örebro, där trafikbuller som social 
konsekvens återkommer, i olika omfattning, 
vid varje beskriven påverkan. 
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Alternativhantering 

Nollalternativ 

Vad ett nollalternativ är tänkt att vara går 
tydligt att utläsa i Miljöbalken (SFS 1998:808, 
6:12): 

en beskrivning av miljöförhållandena 
och miljöns sannolika utveckling om 
planen, programmet eller ändringen inte 
genomförs 

Men vidare finns ingen beskrivning om hur ett 
nollalternativ ska formuleras. Tänkbara 
konstruktioner av nollalternativ kan vara att 
beskriva en framtid utifrån gällande 
översiktsplan, som ju styr planeringsstrategin 
om ingen ny plan kommer på plats, eller en 
friståendekonstruktion baserad på tankar om 
framtiden utan förankring i kommunens  
nuvarande planering. 

Likheterna är tydliga. De flesta använder den 
gällande översiktsplanen och bygger ett 
scenario kring utvecklingen. Uttryck som 
återkommer är: 

� en mer spridd utbyggnad av 
verksamhetsområden (Kävlinge, s. 134) 

� Kommunens möjlighet att styra […] blir 
sämre (Kävlinge, s. 134) 

� man får en mer spridd och 
slumpmässig bebyggelseutveckling 
(Lerum, s. 192) 

� stor risk med detta arbetssätt är att 
man tappar helhetsbilden i 
planeringen (Örebro, s. 7) 

� bebyggelse kommer att uppstå där 
exploatörer anser att de vill bygga och 
investera eller där det finns tillgång på 
mark (Forshaga, s. 6) 

� Bebyggelse bedöms ske […] utifrån 
efterfrågan (Osby, s. 8) 

 

En allmän uppfattning i dokumenten är att 
nya översiktsplanen styr mer och tydligare. 
Men hur dessa nollalternativ senare bedöms 
är annorlunda. 

Miljöbedömning Konstruktion Beskrivning av nollalternativ och bedömning 

1. Bjuv Scenario Trafikproblem det enda som tas upp 
Bedöms: ”inga konsekvenser” 

2. Kävlinge Scenario, ÖP Genomgång av projekt som inte genomförs, vid sidan av 
Endast påverkan och effekter 

3. Lerum Scenario, ÖP Slumpmässighet vid framtida exploatering 
Påverkan och effekter, i viss mån konsekvenser 

4. Örebro Scenario, ÖP Slumpmässighet vid framtida exploatering 
Genomgång vid temabedömning, påverkan och konsekvenser 

5. Linköping-
Norrköping 

Scenario, ÖP Gamla ÖP godtagbar, men ogillande 
Genomgång av projekt som inte genomförs 
Likvärdig bedömning mot planen 

6. Forshaga Scenario (ÖP) Gamla ÖP godtagbar, men ogillande 
Likvärdig bedömning mot planen 

7. Osby Scenario, ÖP Svag styrning vid framtida exploatering 
Samlad bedömning vid varje tema med fokus på påverkan 
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� Endast beskrivning av effekter och 
därtill i viss mån konsekvenser av 
scenario 

o integrerade, kommunala (#1-3) 
� Beskrivning och bedömning, men 

ingen samlad bedömning 
o separat, kommunal (#4) 

� Beskrivning och jämställd bedömning, 
samt samlad bedömning av 
miljömålsuppfyllelse 

o två separat, konsult (#5-6) 
� Beskrivning av effekter och stundtals 

god konsekvensbedömning av 
scenario, samt samlad bedömning och 
bedömning av uppfyllelse av 
miljökvalitetsmål 

o en separat, konsult (#7) 

Den mest tydliga bedömningen, #7 Osby, är 
en separat miljöbedömning gjord av konsult, 
där ordinarie bedömning följs av en 
beskrivning av effekten av nollalternativet och 
om konsekvensen av att inte välja 
huvudalternativet. 

Miljöbedömningar gjorda av kommun brister 
med att bedöma konsekvenser i miljön om 
planen inte genomförs. Varför? Kan en 
miljöretorisk hållning förklara den bristfälliga 
samlade bedömningen; att miljöbedömningen 
är till för att tala väl om planen genomförs? 

 

En allmän uppfattning bland dokumenten är 
att en planering i översiktsplanen är en 
garanti för att ett problem är under kontroll, 
genom att beskriva annan utveckling som 
okontrollerbar. Planering som inte finns med i 
översiktsplanen är alltså bortglömda och 
förlorade. Bara som exempel, #7 Osby, tar 
inte nollalternativet hänsyn till en energiplan i 
kommunen, som även används som argument 
för huvudplanen (Osby, s. 19). 

Är det en dystopi? Kan inte kommuner 
hantera problem utan ÖP? 

 

Alternativ till planen 

Lagstiftningen kräver att ”rimliga alternativ 
med hänsyn till planens […] syfte och 
geografiska räckvidd skall […] identifieras, 
beskrivas och bedömas” (SFS 1998:808, 6:12). 
Hur förhåller sig miljöbedömningar till 
definitionen rimlig när det gäller alternativ till 
en översiktsplan? 

Textstycket i miljöbalken är näst intill identiskt 
med EU-direktivet och rimlighet är därför 
relativt fritt att tolka, vilket Naturvårdsverket i 
sin handbok och allmänna råd försöker rensa 
bort. Ett rimligt alternativ till en plan kan inte 
vara ”sämre ur miljösynpunkt” och därtill inte 
ha några positiva effekter (Naturvårdsverket 
2009, s. 76). 

 

 

I tabellen nedan sammanställs de olika 
dokumenten och om färgsymbolen grön 
uppnås är beroende på om alternativ beskrivs, 
dess påverkan och effekter beskrivs samt 
bedömning av alternativet sker. 

Alternativscenario till en översiktsplan ska 
hållas på samma översiktliga nivå som planen 
och frågan som ett alternativ svarar på ska 
vara ”varför” och ”om”, inte ”hur” och ”vad”; 
detta för att behålla det strategiska tänkandet 
och inte fastna i gestaltning (Naturvårdsverket 
2009, s. 77). Därmed borde inte alternativa 
projekt vara lämpliga att redovisa och 
bedöma, men det viktigaste är att 
alternativbedömning är på samma nivå som 
övrig miljöbedömning. 
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Summering typer av miljöbedömning: 
Alternativhantering 

� Nollalternativ 
o Integrerade endast beskrivning 
o Separata även bedömning av 

konsekvenser 
o Dystopi vid konstruktion av 

nollalternativ 
� Alternativ 
o Två konsulter beskriver effekter, 

varav en även bedömer alternativ 
o Två till konsulter beskriver alternativ 

I denna analys lyser utförda 
alternativbedömningar med sin frånvaro. 
Endast fyra av sju tar ens upp alternativa 
planförslag, två av dessa beskriver effekter av 
alternativen men tillslut är det blott en 
miljöbedömning som faktiskt bedömer själva 
konsekvenserna. De två som går längst i 
kedjan och tar upp alternativ fram till att 
beskriva effekter är separata gjorda av 
konsulter, #7 Osby och #5 Linköping-
Norrköping. 

 

En strategisk plan, som översiktsplanen, kan 
vara svår att formulera en alternativ inriktning 
på, för att sedan bedöma tillsammans med 
planen. Men som nämnts borde benämningen 
”rimlighet” i detaljeringsnivå göra att fokus 
inte ska ligga på att bedöma utformning, utan 
istället på varför planering och lämpliga 
alternativa lösningar, vilket gör 
alternativdiskussionen mer fri och 
lätthanterlig. Att beskriva en helt annan 
utformning på ett projekt är svårt, men att 
diskutera och bedöma en lämplig alternativ 
lösning, exempelvis väg mot järnväg, borde 
vara enklare. 

Av de fyra dokument som tar upp alternativ 
tar alla utom en, #4 Örebro, upp alternativa 
utvecklingsscenario kommunövergripande. 

Exempel på kommunövergripande alternativ 
är fokus på stråkutveckling, stationssamhällen 
och landsbygdsutveckling. 

En intressant aspekt är att två av de tre som 
inte visar upp alternativ till planen också 
avgränsar miljöbedömningen till, 
huvudsakligen, projekt (se analysrubrik: 
Behovsbedömning/Avgränsning). Ett samband 
skulle kunna bero på att projektutformningen 
bedöms som alltför detaljerad i 
miljöbedömning på översiktlig nivå och att 
avgränsningen därmed sätter gränsen för 
bedömning av alternativ. 

Miljöbedömning Beskrivning Alter. Effekt Bedö. 

1. Bjuv     

2. Kävlinge Diskuterade ÖP-alternativ 
Beskriver effekter vid alternativ 

   

3. Lerum     

4. Örebro Diskuterade alternativa projekt som valts bort 
Vissa förkastade p.g.a. konsekvenser 

   

5. Linköping-
Norrköping 

Alternativa utvecklingar, tre strategier 
Bilaga förklarar konsekvenser 

   

6. Forshaga ”Inga ÖP-alternativ att bedöma”    

7. Osby En alternativ utvecklingsriktning 
Bedöms i samband med nollalternativ och parallellt med 
miljötema 
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Summering typer av miljöbedömning: 
Riksintresse 

� Konsultbedömningar redovisar 
konsekvenser av påverkan på riksintresse 

� Kommunala beskriver påverkan, men 
ingen bedömning 

Riksintresse 

En miljöbedömning ska ge ”[…] en beskrivning 
av den betydande miljöpåverkan som kan 
antas uppkomma med avseende på biologisk 
mångfald, befolkning, människors hälsa, 
djurliv, växtliv, mark, vatten, luft, 
klimatfaktorer, materiella tillgångar, 
landskap, bebyggelse, forn- och 
kulturlämningar och annat kulturarv samt det 
inbördes förhållandet mellan dessa 
miljöaspekter […]” (SFS 1998:808, 6:12), vilket 

i stor mån innefattar riksintressen. Ett 
riksintresse är mark eller anläggning som är av 
nationell betydelse, på grund av sitt 
naturvärde eller samhällsintresse (SFS 
1998:808, kap. 3-4). 

Översiktsplanen krävs specifikt redovisa hur 
kommunen tar hänsyn till riksintressen i 
området (SFS 1987:10, 4:1). Därför är det 
logiskt att miljöbedömningen bör ha tillräcklig 
grund att bedöma konsekvenser av påverkan 
på dessa områden och verksamheter. 

Två konsultbedömningar, #6 Forshaga och #7 
Osby, utmärker sig genom att vara 
systematiska och beskriver kedjan från 
påverkande planering till åtgärdsförslag eller 
hänsynstagande vid framtida detaljplanering. 
#6 Forshaga använder i hela sin bedömning en 
tabell med textfyllnad av varje kolumn, 
påverkan – effekt – konsekvens, vilket gör att 
riksintressena hamnar på likvärdig nivå som 
andra delar i bedömningen. 
Den tredje konsultbedömningen, #5 
Linköping-Norrköping, brister i mellanledet, 
genom att inte bedöma effekter. 

De tre integrerade, kommunala 
miljöbedömningarna spretar, men sätter sig 
alla i en situation av att bli förklarande eller 

miljöretoriska, genom att de inte bedömer 
vad påverkan medför. Detta syns exempelvis i 
#1 Bjuv som beskriver vad riksintresset är och 
eventuell påverkan på det men inget bedöms 
påverkas betydande, trots att kommunen till 
och med föreslår minska områdets yta (Bjuv, 
s. 87). 
Miljöbedömningen #4 Örebro nämner knappt 
riksintressen i dokumentet. 

Miljöbedömning Beskrivning 

1. Bjuv Beskrivning av utbyggnadsområdens påverkan 
Lyfter fram begränsningsförslag, men ingen bedömning av konsekvenser 

2. Kävlinge Beskrivning av inverkande projekt 
Vidare analyser vid projektering, i allmänhet inga effekter 

3. Lerum Ingen specifik beskrivning av påverkan på riksintresse 
Beskriver projektpåverkan inom ordinarie avgränsning 

4. Örebro Ingen specifik beskrivning av påverkan på riksintresse 
Litet hänsynstagande vid vindkraftsredogörelse 

5. Linköping-
Norrköping 

Specifik genomgång av riksintresseintrång vid bebyggelse 
Beskrivning och hänsynstagande vid projekt | Hänvisning till vidare studier 

6. Forshaga Projektbedömning med varje riksintresse som ett miljötema 
Specifik beskrivning av intrång och proaktiv åtgärd  

7. Osby Genomgång av riksintressen som ett kapitel 
Specifik beskrivning av påverkan och förslag till åtgärder 



Miljöbedömning av översiktsplaner – en kvalitetsanalys 

Patrik Karlsson Kandidatarbete 2011  35(51) 

Natura-2000 

Ett område klassat som natura-2000 är 
verkligen speciellt. Dels har området ansetts 
vara av särskilt bevarandevärde och dels krävs 
vid påverkan på, oavsett fysiskt intrång i, en 
speciell miljöbedömning med särskilda krav på 
utformningen (Hedlund & Kjellander 2007, s. 
118). 

En planering som påverkar ett natura-2000-
område startar upp en invecklad process. 
Prövning för tillstånd av verksamheten 
föregås av en tillåtlighetsprövning, som prövar 
om den skyddade miljön i natura-2000-
området inte kan komma att skadas och att 
de skyddade arterna inte kan komma att 
störas väsentligt (Hedlund & Kjellander 2007, 
ss. 116-117). Denna prövning kan ända ge 
klartecken för en tillståndsprövning om 
verksamheten uppfyller tre krav; den saknar 
alternativ, har väsentligt allmänintresse och 
att kompensera det skydd av den specifika 
naturmiljön och arterna (Hedlund & Kjellander 
2007, s. 117).  

I miljökonsekvensbeskrivningen ska det 
framgå vilka miljöproblem som existerar och 
som påverkar värdefulla naturmiljöer (SFS 
1998:808, 12:4), i vilket natura-2000-område 
är klassat (Naturvårdsverket 2009, s. 95). 
Vidare kan inte översiktplanen beskriva varje 
projekt i sådan detalj att avgöra om ett 
natura-2000-område bedöms påverkas, men 
hanteringen i översiktsplanen bör, med tanke 
på sin översiktlighet i styrning av mark- och 
vattenanvändning, beröra ämnet i någon 
form. Chansen är därmed stor att någon 

planering ska behöva finnas i 
miljöbedömningen, eftersom Natura-2000 har 
känsliga krav vid definitionen påverkan. 

En påverkan är inte detsamma som intrång, 
vilket innebär att det är just på en översiktlig 
nivå som chansen är stor att få en bättre 
helhetsbild av planeringens effekter på ett 
känsligt naturområde. Dessutom ska den 
faktiska påverkan på värdefulla naturmiljöer 
kumulativt (= flera tillsammans) bedömas, 
vilket även det kräver en översiktlig bild, för 
att se helheten. 

I tillhörande tabell summeras, i ordning, om: 
 

� Nuläge; alltså beskrivning enligt lag 
(SFS 1998:808, 6:12) om hur värdefulla 
naturmiljöer idag är påverkade 
o Grön färg innebär att nuläge 

beskrivs och röd att det inte görs 
� Beskrivning av planering i samband 

med natura-2000 
� Antalet omnämnda natura-2000-

områden som kan tänkas påverkas 
� Totala antalet natura-2000-områden i 

kommunen 
� Om någon planering påverkar ett 

natura-2000-område 
o Grön färg innebär att påverkan 

beskrivs, gul att tecken finns och 
röd att ingen påverkan beskrivs  

� Om speciell miljöbedömning omnämns 
o Gul färg innebär att ny 

miljöbedömning (men ej speciell 
natura-2000-process) antyds vid 
påverkan och röd att ingen 
vidare miljöbedömning beskrivs 
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Summering typer av miljöbedömning: 
Natura-2000 

� Inga mönster mellan typer av 
miljöbedömning 

� Ingen bedömning eller förebyggande 
planering av natura-2000-påverkan 

De miljöbedömningar som undersökts skiljer 
sig stort i utformning. Inget speciellt mönster 
går att se och påverkan på natura-2000-
områden verkar helt enkelt inte alltid finnas 
med. 

En tolkningsfråga är om dokumentförfattarna 
är medvetna om den krångliga följdprocessen. 
För att integrera miljöaspekter i planering är 
dock nuvarande beskrivningar undermåliga ur 
den aspekten, eftersom påverkan på natura-
2000-områdena inte ger varningstecken som 
de borde, med tanke på hindret det skapar i 
kommande planering. 

Vad kan det medföra? 

Om kommunen antar en översiktsplan vars 
detaljplanering i sin tur påverkar natura-2000-
områden startar en resurskrävande process 
med tillåtlighetsprövningar till att börja med, 
som kräver starka skäl för planerade part att 
ens få söka tillstånd. Denna process kan leda 
till att översiktsplanen inte kan komma att 
fullbordas och att därmed beslutsunderlaget, 
som miljökonsekvensbeskrivningen är tänkt 

att fungera som, varit undermåligt och inte 
fungerat enligt syfte. 

Om beslutsunderlaget istället fokuserat på att 
översiktligt bedöma risker för påverkan på 
natura-2000-områden, bör sannolikt också 
chansen för att översiktsplanens mark- och 
vattenanvändning vara än mer underbyggt 
som en bra utveckling. 

  

Miljöbedömning Nuläge Beskrivning av planering # Tot
al. 

På
ve. 

Sp
ec. 

1. Bjuv  Strategi: stor försiktighet vid planering 0 1   

2. Kävlinge  Endast mycket kort notis 1 6   

3. Lerum  Beskriver hantering av påverkan på områden 1 7   

4. Örebro  Beskriver påverkan och hänsynstagande 
Anger också ny miljöbedömning (dock ej speciell 
miljöbedömning) 

3    

5. Linköping-
Norrköping 

 Anger tydligt intrång vid ett projekt 
Antyder påverkan vid ett flertal framtida 
programområden 
Anger ingen framtida process, mer än ny 
miljöbedömning 

1 

(5) 

70   

6. Forshaga  Finns med i bedömningsmatrisen, men ingen 
påverkan 
Inga noteringar 

0 13   

7. Osby  Strategi: särskild hänsyn vid planering 0 6   
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Icke-teknisk sammanfattning 

Den icke-tekniska sammanfattningen är en del 
i ledet att göra miljökonsekvensbeskrivningen 
mer demokratisk, genom att beskriva 
miljöbedömningen i en sammanfattning för 
lekmän utan facktermer (Naturvårdsverket 
2009, ss. 99-100). För en fackman som utför 
en miljöbedömning kan det vara svårt att 
lägga sig på en lagom nivå. Lekmän kan vara 
allt från beslutsfattare som kanske läser 
miljöbedömningar några gånger per 
mandatperioden och därför har 

grundkunskaper, men det kan också vara en 
medborgare som aldrig tidigare kommit i 
kontakt med bedömningsprocesser och 
tillhörande miljötermer. Naturvårdsverket 
föreslår att sammanfattande tabeller kan vara 
lämpligt (Naturvårdsverket 2009, s. 100) och 
just i en sammanfattning kan tabeller vara ett 
lämpligt verktyg, mot vad som tidigare nämnts 
att tabeller i bedömning har risk att bli för 
pedagogiska och tappa i tillförlitlighet. 

Grön färg i tabellen anger att sammanfattning 
finns, gul att en ofullständig sammanfattning 
finns och röd att ingen sammanfattning finns. 

Detta är ytterligare ett lagstadgat avsnitt som 
fallit bort i många av de analyserade 
miljöbedömningarna. 

Flera skriver inte rakt ut om 
sammanfattningen eller den samlade 
bedömningen också är en icke-teknisk 
sammanfattning (endast en, #7 Osby). Dessa 
är ändå så väl sammanfattande och så pass 
rena från fackuttryck att de kan betecknas 
som det. 

Däremot är det två dokument som anger en 
icke-teknisk sammanfattning som rubrik, #1 
Bjuv och #4 Örebro, men utan att fylla texten 
med innehåll. De båda beskriver på sin höjd 
vilka som deltagit i processen och vilka steg en 
miljöbedömning har, men utan att, för 
lekmän, presentera miljöbedömningen 
sammanfattad. Därmed uppfyller de klart inte 

ett minimikrav för vad en icke-teknisk 
sammanfattning är. 

För att gå in på de två som tydligt 
sammanfattar miljöbedömningen beskriver de 
både positiva och negativa miljökonsekvenser 
i texten. Men tar de upp de viktiga delarna 
från miljöbedömningen eller verkar de vara 
ett optimistiskt beslutsunderlag? 
Tabellen nedan visar beskrivning i 
sammanfattningen respektive bedömningen i 
dokumentet. 

Miljöbedömning  Typer 
tabell | text 

Innehåll 

1. Bjuv  text Rubrik utan innehåll: beskriver bara vilka som deltagit 

2. Kävlinge  text Samlad bedömning av konsekvenser 

3. Lerum  - Ingen sammanfattning 

4. Örebro  text Rubrik utan innehåll: beskriver bara steg i processen 

5. Linköping-
Norrköping 

 text Sammanfattning, beskrivning + samlad bedömning 

6. Forshaga  text Sammanfattning, positiva konsekvenser lyfts fram 

7. Osby  text Sammanfattning 
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 Bedömning Innehåll (övre rad = sammanfattningen | undre rad = faktisk miljöbedömning i dokumentet) 

5.
 L

in
kö

pi
ng

-N
or

rk
öp

in
g 

Hållbar 
befolknings-
tillväxt 

Växande transporter, nya markanspråk, men hållbar befolkningstillväxt i planen 

Miljösatsningar krävs för att inte medföra negativ BMP 
Storstadsbor medför mindre utsläpp 

Ny bostads-
bebyggelse 

Primärt i städer och prioriterade orter med effektivt markutnyttjande; tät 
bebyggelse medför problem som dålig luft, buller och bristande grönstruktur 

Storstadsbor medför mindre utsläpp 
Ny bebyggelse föreslås inte där redan stora störningar existerar 
Risk att ÖP inte ger ”prioriterade orter” utveckling 
Åtgärdsförslag för påverkan på boendemiljö 

Utbyggd 
kollektivtrafik 

Minskad biltrafikökning medför renare luft och mindre buller 

Ökade transporter på grund av större befolkning, men minskad 
miljöpåverkan totalt sett genom mer kollektivtrafik 
Nytt resande (bil >> tåg) medför bättre luftkvalitet och minskat buller 
Utbyggnad av järnväg påverkar miljö betydande 

Noll-
alternativet 

Ostrukturerad utveckling medför svårigheter planering av transport och tekniska 
system 

Saknar regional helhetsbild, vilket skulle medföra ökade transporter 
Lägre bebyggelsetryck och mindre effektiv kollektivtrafikplanering 
Saknas samordning av tekniska system 

Ostlänken 

Kan ge upphov till BMP och hänvisar till Banverkets vidare planeringsprocess 

Uppenbar risk för negativ BMP, även natura-2000 
(Korridorval avgörande) 

7.
 O

sb
y 

Grundvatten-
skydd 

Bevaka grundvattenskyddet i planeringen  

Vissa sårbara områden som behöver beaktas 

Tvärleden 

Fortsatt arbetsprocess innehåller skydd av miljövärden 

Kända kulturvärden som påverkas; svårt att bedöma på översiktlig nivå 
Troliga utsläppsökningar i centralorten 

Fritids-
bebyggelse 

Hänsyn till natur- och kulturvärden vid etablering (en plats) 

Stor hänsyn behöver tas och vatten- och avloppsfrågan prioriteras 

Infrastruktur 

Positivt, men GC-banor och verksamhetsområden behöver planeras noggrant 
med hänsyn till miljövärden (centralorten) 

Natur- och kulturvärden som påverkas av infrastruktursatsningar i 
centralorten – stor hänsyn behöver tas 
Intrång på miljövärden vid verksamhetsetableringar och Länsstyrelsens 
rekommendationer ”bör följas” 
Utbyggnad av infrastruktur mycket positivt; samlad bedömning 

Samlad 
bedömning 

Ingen betydande negativ miljöpåverkan på naturmiljön och ett hållbart 
planeringsalternativ för kommunen 

Negativ miljöpåverkan främst att nya markområden tas i anspråk 
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Summering typer av miljöbedömning: 
Icke-teknisk sammanfattning 

� Bristande förekomst i allmänhet 
o Huvudsakligen konsultbedömningar 

som uppfyller kraven 
o Två konsultbedömningar ger god icke-

teknisk sammanfattning 

Det första dokumentet, #5 Linköping-
Norrköping, faller i några punkter igenom när 
den sammanfattar bedömningen. Ostlänkens 
påverkan beskrivs mildare, påverkan vid 
utbyggnad av järnväg beskrivs inte i samband 
med den minskade biltrafiken och 
diskussionen kring huruvida översiktsplanen 
verkligen kan påverka bebyggelseutvecklingen 
på de prioriterade småorterna utelämnas. 
Detta är bara tre punkter och helheten i 
sammanfattningen är liknande 
miljöbedömningen, men för att lekmän ska få 
den korrekta sammanfattande insikten om 
planens miljöpåverkan kan även tre små 
punkter vara viktiga. 

Det andra dokumentet, #7 Osby, är betydligt 
mer övergripande i sin sammanfattning och 
berör bara viktiga rubriker och beskriver ur 
vilka aspekter fortsatt planering behöver ta 
hänsyn till miljövärden. Samtidigt är 
miljökonsekvensbeskrivningen inte mycket 
mer ingående, vilket gör att bedömning och 
sammanfattning är på relativt jämbördig nivå. 
En delrubrik värd att lyfta är den samlade 
bedömningen som fokuserar på 
miljöpåverkan på naturmiljö, vilket dock inte 
är kan betecknas som helheten. I 
dokumentets samlade bedömning fylls den ut 
med fler dimensioner, men därför kan det bli 
missvisande att i sammanfattningen bara ge 
bilden av att utgå från naturvärden. 

 

Att endast två stycken dokument går in på att 
beskriva miljöbedömningen i en icke-teknisk 
sammanfattning är mycket synd. Dessa två 
som har gjort det har uppfyllt kraven och 
håller redogörelsen på en hög nivå. 
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4.2 Slutsatser 

 

 

 

I slutsatserna kommer huvudsakligen två 
saker att beskrivas: 

� Sammanställning av analysen efter 
ämne med en tillhörande diskussion 

� En utvärdering om mönster mellan 
olika typer av miljöbedömning 

Sammanställning 

 

Ämne Miljöbedömningar 

Struktur och 
generell ordning 

� Integrerad miljökonsekvensbeskrivning kombinerar med 
konsekvensbeskrivning 

� Två kategorier: 
o Mall: formell struktur 
o Massa: anpassning till plandokument 

� Dokumenten skiftar från att bara beskriva påverkan till att bedöma 
konsekvenser 

Process 

� Två separata dokument beskriver process 
o En beskriver sitt arbetssätt och utgångspunkter 
o En definierar sitt arbetssätt 

� Ingen beskriver något om samråd med allmänhet 
o Länsstyrelsens roll i avgränsningen ofta uttryckt 

Behovsbedömning 
/ 
Avgränsning 

� Samtliga använder kommungränsen som geografisk avgränsning 
� Alla separata tar upp tidsperspektivet på konsekvenser 
� Avgränsning i sak individuellt; tema mer utbrett än projekt 

Miljökvalitetsmål 

� Mycket individuell hantering (metod), från enkel bedömning 
(”påverkas/ -inte”) till frågeställning och måluppfyllnad 

� Inga mönster mellan typ av miljöbedömning 
� Välbalanserat vad det gäller utrymme hos konsultbedömningar 

Miljökvalitets-
normer 

� Bristande beskrivning; om nuläge och planens konsekvenser 
o Lyfts fram fall med risk för överskridande av normvärden 

Hållbarhets-
begreppet 

� En separat beskriver tre hållbarhetsdimensioner utförligt, ytterligare en 
separat använder tre hållbarhetsdimensioner mycket 

� Ekologi som definition klart dominerande 
� Definitionerna social och ekonomi används mer sparsamt 

Alternativ 

� Nollalternativ tydligt mönster 
o 1 | likvärdig, fullständig bedömning 
o 2 | jämställd och samlad bedömning 
o 1 | bedömning 
o 3 | beskriver, ej bedömning – alla de integrerade dokumenten 

� Alternativ (två första delpunkterna är konsulter) 
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o 1 | beskriver och likvärdig bedömning 
o 1 | beskriver effekter 
o 2 | beskriver i viss mån alternativ 

� Två (av tre) som inte hanterar alternativ avgränsar miljöbedömningen 
till projekt 

Riksintresse 

� Konsult: 
o Beskriver påverkan, bedömer effekter och diskuterar åtgärder 

� Integrerade: 
o Spretar, men beskriver sällan påverkan och än mindre 

bedömer 

Natura-2000 
� Inga mönster vid typ av miljöbedömning 
� Påverkan syns i flertalet dokument och beskrivs i vissa fall, men 

hanterar ej bedömning eller förebyggande planering 

Icke-teknisk 
sammanfattning 

� Bristande förekomst 
� Huvudsakligen konsult som uppfyller kraven 

  

Sammanfattningsvis dras vissa slutsatser. 

Den miljöretoriska hållningen är inte 
helt eliminerad 

Miljöretorik kan sammanfattas som att 
miljöbedömningen beskriver planen i positiv 
bemärkelse före att den kritiskt granskar dess 
konsekvenser. Genom att exempelvis 
nollalternativ, utveckling om planen inte 
genomförs, byggs upp till en dystopi och i liten 
skala faktiskt bedöms, och att 
miljökvalitetsmål i många fall jämförs utan 
bedömning av alternativ kan 
sammanfattningen vara att en miljöretorisk 
hållning är tydlig. Detta ska inte tynga ner alla 
miljöbedömningar, men tecken av denna typ 
finns i flertalet av dokumenten. 

Kombinerad konsekvensbeskrivning 
och MKB medför risker 

1996 stiftades i PBL ett krav om att 
översiktsplaner krävs redovisa en 
konsekvensbeskrivning (Boverket 2004, s. 7), 
vilket i denna studie noterats i förlängningen 
ha skapat ovissheter. En integrering av 
miljökonsekvensbeskrivningen med andra 
konsekvensbeskrivningar medför tydliga 
risker. 

Boverket (Boverket 2006, s. 43) och 
Naturvårdsverket (Naturvårdsverket 2009, s. 
12) beskriver båda fördelar med att samordna 
processerna, men ingen skriver något om att 
kombinera slutdokumenten, 
miljökonsekvensbeskrivning respektive 
konsekvensbeskrivning. 

Alla de integrerade 
miljökonsekvensbeskrivningarna i denna 
studie har integrerat sina dokument med 
översiktsplanens ordinarie 
konsekvensbeskrivning. Det syns tydliga 
tecken på att utförare inte helt har klart om 
vilka delar som ska finnas med i en 
miljökonsekvensbeskrivning och kanske är det 
för att fokus ligger på instruktioner om 
utformning av konsekvensbeskrivning istället. 
Detta märks främst genom att hela 
lagstadgade avsnitt saknas. 

För att låta en miljökonsekvensbeskrivning 
vara beslutsunderlag och inte riskera att bli en 
del av ordinarie dokument bör 
rekommendationen vara att dessa två hållas 
isär mer tydligt. 
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Fördelning av och brist på innehåll i 
dokumentet 

I lagstiftningen syns tydlig vilka delar en 
miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla, 
alltså som inte bara behöver finns med i 
processen. En del av dessa syns inte till i 
flertalet av de studerade dokumenten, men 
även fördelningen i utrymme mellan avsnitten 
varierar stort. Exempel är avsnittet 
”miljökvalitetsmål”, där variationen i utrymme 
är enorm mellan största, #3 Lerum, respektive 
minsta, #1 Bjuv. 

När det gäller avsaknad av hela avsnitt i 
dokumenten märks detta i avsnitten 
”avgränsning” och ”icke-teknisk 
sammanfattning” och även här är 
kvalitetsmässigt i huvudsak de separata 
konsultbedömningarna före de integrerade 
kommunala. 

Naturvårdsverket medger visserligen i sin 
handbok att definitionen av rimlig 
avgränsning också innebär att visst innehåll i 
miljökonsekvensbeskrivningen kan utelämnas, 
men att det då tydligt ska framgå med vilken 
motivering (Naturvårdsverket 2009, ss. 68-
69). 

En fara med att nyttja miljökvalitetsmålen i en 
alltför stor utsträckning stavas miljöretorik. 
Det är lätt att se på planen som ett steg i ledet 
att nå målen, utan att djupare bedöma de 
konsekvenser som kan uppstå. En ”glad 
gubbe” och ett plustecken är en godtycklig 
men, lekmannamässigt sett, lätthanterligt 
beslutsunderlag. Vad som däremot står 
bakom definitionen kan vara svagt formulerat 
och därmed kan strävan att nå målen gå före 
själva bedömningen av planens 
miljökonsekvenser – bedömningen kan bli 
måluppfyllande istället för granskande. 

 

Avgränsning i sak är till stor del på en 
översiktlig nivå och uppdelat efter miljö 

Inom avgränsning av påverkan är det mycket 
individuellt hur bedömningen är gjord. Några 
utmärker sig, men inga specifika mönster går 
att visa. 

Avgränsning i sak sker oftast efter miljö eller 
generell påverkan, alltså efter en typ av miljö 
som blir påverkad (såsom kulturmiljö) 
respektive sätt att generalisera projekt (såsom 
att bo tätt). Det är intressant att undersöka 
vidare, eftersom lagstiftning och handböcker 
inte ingående beskriver vad som är en lämplig 
avgränsning, vilket medför att 
beslutsunderlagen blir mycket individuella och 
får skilda strukturer. 

  



Miljöbedömning av översiktsplaner – en kvalitetsanalys 

Patrik Karlsson Kandidatarbete 2011  43(51) 

Mönster mellan typer av 
miljöbedömning 

För att kunna beskriva kvaliteten av de olika 
typerna av miljöbedömning sammanställs här 

mönster för typen av miljöbedömning och en 
generalisering av respektive kategori görs, 
utifrån de tidigare slutsatserna. 

 

Var är kommuner respektive 
konsulters starka sidor? 

Konsultbedömningarna håller en högre 
kvalitet på sin miljöbedömning, genom att de 
är mer formella och uppfyller lagkraven i stor 
utsträckning. Att de exempelvis hanterar 
alternativ väl, fördelar innehåll jämnt mellan 
studiens olika fokuspunkter och även såklart 
överlag uppfyller krav att redovisa process och 
icke-teknisk sammanfattning blir deras 
miljökonsekvensbeskrivning också mer 
trovärdig i en studie. 

De integrerade kommunala har en viktig 
fördel; deras integrering i planen. Det är 
större chans för en vanlig läsare att faktiskt 

komma fram till innehållet och väl där känns 
det som en naturlig del i planen, till skillnad 
från de separatas mer formella mallstruktur. 

 

Uppfyllelse av lagkrav 

Konsultbedömningarna är mer lagenliga än de 
integrerade kommunala. Vad kan påverka? 

Varför brister de kommunala 
integrerade i större utsträckning i att 

uppfylla lagkrav? 

Mall för process och dokument verkar saknas 
vid de kommunala integrerade 
bedömningarna. Samtidigt appliceras 
miljökonsekvensbeskrivningen på 

 Integrerad Separat 

Ko
m

m
un

 

� Kombinerat dokument med 
konsekvensbeskrivning  

� Saknar ofta hela lagstadgade 
avsnitt; exempelvis icke-teknisk 
sammanfattning, 
processredogörelse och bedöma 
nollalternativ   

� Beskriver flertalet avsnitt utan att 
bedöma; exempelvis 
miljökvalitetsnormer, natura-2000 
och riksintresse  

� Formell struktur Lik konsult 
� Mycket tydlig 

processredogörelse 
- 

� Avgränsning även i tid 
� Brett hållbarhetsbegrepp 

Lik konsult 
Lik konsult 

� Saknar vissa avsnitt; 
exempelvis icke-teknisk 
sammanfattning, 
riksintresse och bedöma 
alternativ inklusive 
nollalternativ 

Lik 
integrerad 
kommunal 

 

Ko
ns

ul
t 

� Formell struktur 
� Överlag god alternativhantering 
� Välbalanserade i utrymme mellan delar i 

dokumentet 
� Brett hållbarhetsbegrepp 
� Uppfyller lagkrav i stor utsträckning; 

innehåller exempelvis icke-teknisk 
sammanfattning, hantering av 
riksintressen 
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översiktsplanens struktur, vilket kan påverka 
vilka delar som följer med och att några helt 
enkelt faller bort av misstag. Dessutom stör 
fokus om innehåll med vilka instruktioner som 
finns för planens konsekvensbeskrivning. 

Miljöbedömning kanske inte tas på allvar, 
utan upplevs som ännu ett dokument som 
måste tas fram och till skillnad från konsulter, 
som fokuserar på sitt specifika uppdrag, kan 
kommunen ha flera projekt igång samtidigt 
som stjäl tid och resurser. 

 Kunnandet kanske helt enkelt inte finns på 
kommunal nivå och kraven på 
miljöbedömningen (implementeringen av lag) 
fungerar dåligt, vilket kan ändras genom 
information och utbildning. 

Vad kan tänkas påverka för konsulterna 
i positiv bemärkelse? 

Konsulter kan ha en mer formell mall och 
struktur klar för sig grundad på erfarenhet, 
eftersom de tar specialuppdrag och därmed 
kan samla på sig mer erfarenhet. Konsulten 
kanske även gör fler miljöbedömningar totalt 
sett, mot kommunen som miljöbedömer en 
översiktsplan en gång per flera år. Dessutom 

har konsulten en press om formalia på sig från 
sin beställare. Om bedömningen inte uppfyller 
lagkraven formellt sätt är det svårt att 
försvara en sådan kritik. I den meningen kan 
kommunen uppleva sig lite friare. 

Perspektivet av att granska en plan utifrån kan 
vara lättare än för kommunen att granska sin 
egen plan. Kommunen kan bli hemmablind 
och kanske varken ser eller söker brister i 
samma utsträckning som en konsult. 

Separat bedömning av kommun 

Även om integrerade miljöbedömningar av 
kommuner tydligt brister i att uppfylla 
lagkraven lyckas den separata 
kommunbedömningen desto bättre. Denna 
brister i några punkter men är mer lik 
konsultbedömningarna än integrerade i 
utförande och innehåll; framför allt i den 
formella strukturen, avgränsning samt 
hållbarhetsbegreppet. 

Detta tyder på att det kan handla om att en 
kvalitetsmässigt bättre miljöbedömning nås 
genom en tydligare separering av process och 
dokument samt användning av en formell 
struktur. 
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4.3 Diskussion 

Variationen är stor, både till utseende och 
innehåll. I slutändan finns miljöbedömningen 
till för att för det första vara en del av 
beslutsunderlaget för kommunen vid 
antagandet av planen, för det andra för att 
säkerställa insyn i planprocessen för 
allmänhet, samt för det tredje vara till för 
myndigheter att bedöma planen som bästa 
möjliga utvecklingsförslag vid en tillsyn. 

Implementeringen ställer krav på 
lagstiftningen att vara tydlig och ha rätt nivå 
på instruktioner. I fallet miljöbedömning kan 
lagstiftningen tyckas vara mycket tydlig i krav 
om innehåll i process och dokument, men 
slutresultatet ser vitt skilda ut, vilket ger 
beslutsfattare i olika kommuner skilda kvalitet 
på beslutsunderlaget. Följdfrågan blir då om 
lagar och rådgivning inte tillämpas eller är 
svårbegripliga. 

 

 Vad kan konsekvenserna bli om en 
miljöbedömning inte är korrekt gjord? 

Återigen kommer den demokratiska aspekten 
in. Miljöbedömningen är till för att integrera 
miljöfrågor i fysisk planering och vara till för 
att beslutsfattare och allmänhet ska känna sig 
trygga i att planen i dagsläget är den bästa 
utvecklingen i förhållande till alternativ och 
dagens miljösituation. Effekten av ett 
bristande beslutsunderlag är att planen 
riskerar att göra mer skada än nytta, genom 
att den verkligen inte är bästa möjliga 
utveckling. Därmed fyller inte interventionen 
från EU sitt syfte och miljöaspekten integreras 
inte i planeringen på ett önskvärt sätt. 

 

 

Medför en dålig miljöbedömning 
några risker? 

Som tidigare beskrivits riskerar en 
kvalitetsbristande miljöbedömning försvåra 
den demokratiska processen, som exempelvis 
genom att vara bristfälligt beslutsunderlag för 
beslutsfattare och inte ge allmänheten insyn. 

I förlängningen kan en bristfällig, eller rentav 
falsk, miljöbedömning verka för att föra 
beslutsfattare bakom ljuset, och genom 
miljöretorik få de att tro att de tar 
välgrundade beslut. 

Naturvårdsverket skriver i sin handbok att 
konsekvenser av en undermålig 
miljökonsekvensbeskrivning i längden även 
kan resultera i ogiltigförklarande av framtida 
beslut (Naturvårdsverket 2009, s. 84). 

 

Ger en bra miljöbedömning 
någon garanti?   

På frågan om en miljöbedömning av 
översiktsplan medför en garanti för en bästa 
möjliga planeringsutveckling är svaret nej, 
med hänvisning till två skäl. 

1. En miljöbedömning ger ett 
beslutsunderlag för planen åt 
kommunen och ska hjälpa till för att ge 
en transparent och demokratisk 
planeringsprocess. Däremot kan 
kommunen välja att inte ta hänsyn till 
beslutsunderlaget och besluta i annan 
riktning. Det som miljöbedömningen för 
med sig är att lyfta miljöfrågor till 
beslutsbordet och även belysa hur en 
planering påverkar miljön och vilka 
konsekvenser påverkan får. 

 
2. En översiktsplan är kommunens strategi 

för mark- och vattenanvändningen inom 
kommungränsen; den är inte bindande, 
men vägledande. En översiktlig 
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planering kan medföra förenklad 
planprocess vid detaljplanering (enkelt 
planförfarande (SFS 1987:10, 5:28) och 
därför är konsekvenser viktig att 
bedöma, eftersom detaljplanering kan 
utgå från översiktsplan . Men detaljering 
ska hållas på en övergripande nivå och 
frågeställningen ska vara ”varför” och 
”vilka alternativ”, inte på utformning i 
detalj. 

Därmed kan alltså inte en bra miljöbedömning 
av god kvalitet garantera en hållbar 
utveckling. Men den kan hjälpa beslutsfattare 
att ta beslut på goda grunder och hjälpa 
allmänhet och intresserade att få en inblick i 
planeringsprocessen utifrån ett strategiskt 
miljöperspektiv 

 

Inledande frågeställning 

Den inledande frågeställningen i studien 
försöker här besvaras. 

Finns det skillnader mellan hur, och får 
det konsekvenser i vilken form en 

miljöbedömning är utförd? 

Ja, skillnader mellan olika typer av 
miljöbedömningar kan tydlig utläsas i 
analysen, men med osäkerheten att 
generalisera vid en fallstudie. Framför allt 
finns ett mönster i att miljöbedömningar 
gjorda separat av konsult tenderar att följa 
lagkrav i innehåll mer än miljöbedömningar 
utförda av kommun. 

En konsekvens som kan följa av en bristfällig 
process och miljökonsekvensbeskrivning är att 
funktionen som beslutsunderlag riskerar att 
undermineras och trovärdigheten mot 
allmänhet och tillsynsmyndighet brista. 

Ett bristfälligt beslutsunderlag kan leda till att 
beslutsfattade tar beslut på fel grunder och 
därmed riskerar att inte välja den mest 
förnuftiga utvecklingen. 

Utförs miljöbedömningar enligt 
uppsatta lagkrav och uppfyller de sitt 

uppsatta syfte?  

En slutsats är att endast få miljöbedömningar 
följer lagkraven fullt ut och att det finns några 
mönster i vilka typer av miljöbedömningar 
som håller en högre kvalitet. 

För att miljöbedömningar ska uppfylla sitt 
uppsatta syfte, att integrera miljöaspekter i 
planeringsprocessen och att medverka till att 
skydda miljö (2001/42/EG, artikel 1), behöver 
en viktig pusselbit fungera: processen. I 
analysen förklaras att processen inte beskrivs 
enligt vad lagen kräver och därmed är denna 
fråga svår att analysera och svara på. 
Dessutom garanterar inte miljöbedömningen 
direkt ett skydd för miljön, eftersom den 
endast fungerar som ett beslutsunderlag. Med 
dessa motiv får frågan om uppfyllande av 
syfte förbli obesvarad.   

Vilka delar i implementeringen av 
lagkravet om miljöbedömning fungerar 

respektive brister?  

Implementeringen av lagkravet om 
miljöbedömning har nått utförare och 
bedömningar görs. Men eftersom 
miljöbedömningar av översiktsplan i denna 
studie visat sig vara något undermåliga verkar 
stödet i implementeringsprocessen från lag till 
utförare vara bristande. 

En förklaring kan vara att handböcker kommit 
sent och att information om lagkraven brustit 
att nå ut till utförare av bedömning. Detta är 
dock inget försvar till att inte följa lagar. 

Separata miljöbedömningar i allmänhet och 
konsultbedömningar i synnerhet uppfyller 
kraven i större utsträckning. Därför verkar 
stödet framför allt behöva rikta sig till 
kommuner, med fokus på att i första hand 
utföra en lagenlig miljöbedömning. 
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Intressanta citat 

Dessa citat är hämtade från de undersökta 
dokumenten och kan vara intressanta att 
studera lite närmare. Dels visar de på en viss 
osäkerhet kring och dels på en okunskap om 
miljöbedömning. 

Det första citatet hanterar miljöpåverkan och 
vilka typer som ska beskrivas, positiv 
respektive negativ. Naturvårdsverket skriver 
att det inte är helt självklart, men tillägger att 
allmänna råd samt propositioner i förarbetet 
till införandet av direktivet tydligt talar för att 
både den betydande positiva och negativa 
påverkan ska finnas med (Naturvårdsverket 
2009, s. 36). Detta leder till en intressant 
slutsats; fram till 2009, då Naturvårdsverket 
handbok och allmänna råd utkom, behövdes 
alltså kunskap i propositioner och andra 
relativt sett gömda dokument för att få sådan 
kunskap. Är det lämpligt? 

 

Det andra citatet går stick i stäv mot den 
slutsats denna studie dragit och samtidigt 
finns ingen referens till var dessa åsikter 
kommer ifrån, men en sammanslagning av de 
två konsekvensbeskrivningarna är alltså 
önskvärt. 

Det tredje citatet slutar i en kunskapsfråga. 
Vad står i lagen? 

Miljöbalken säger tydligt att 
miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla 
en beskrivning av påverkan på, bland annat, 
befolkning, människors hälsa, bebyggelse och 
värdefulla kulturmiljöer (SFS 1998:808, 6:12). 
Därmed har dokumentet ovan fel, men 
däremot kan en miljökonsekvensbeskrivning 
välja att inte hantera visst innehåll, med 
hänsyn till rimlighet och planens 
detaljeringsgrad; då ska också en motivering 
finnas i dokumentet (Naturvårdsverket 2009, 
ss. 68-69). 

 

Det fjärde citatet går in på demokrati och 
insyn i processen. Detta är ett intressant citat, 
för miljökonsekvensbeskrivningen det gäller 
är faktiskt en av dem enda i denna studie som 
beskriver sin process enligt lagkrav. Dock 
redovisas inget kring samråd eller om 
allmänhet fått insyn i processen på annat sätt, 
liksom alla andra miljökonsekvensbeskrivning 
brister i att göra. 

  

”En sak som ibland diskuteras är om betydande miljöpåverkan avser enbart 
betydande negativ påverkan, eller om också betydande positiv påverkan ska 
beskrivas. […] För planer och program är det risken för betydande negativ 
miljöpåverkan som utlöser krav på miljöbedömning.” 

#1 Bjuv 
s. 83 

 

”En synpunkt som framförts är att det upplevs som förvillande med två separata 
beskrivningar av planens konsekvenser och att en integrerad beskrivning därför 
är önskvärd. ” 

#2 Kävlinge 
s. 2 

”Däremot finns ingenstans anvisningar för hur sociala och ekonomiska 
konsekvenser ska redovisas utan här är kommunen mer fri att beskriva det man 
anser vara relevant.” 

#3 Lerum 
s. 173 

”Alla som på något sätt är berörda av översiktsplanen kan ha intresse av vad som 
kommer fram i miljökonsekvensbeskrivningen.” 

#7 Osby 
s. 3 
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5 Utvärdering 

5.1 Utvärdering 

 
Slår man upp ordet konsult i svenska 
akademins ordlista finns förklaringen 
”sakkunnig person som åtar sig 
specialuppdrag”. En miljöbedömning är helt 
klart ett specialuppdrag – ett viktigt sådant – 
och oavsett om personerna bakom 
miljöbedömningen är sakkunniga eller inte ger 
denna studie en aning om att konsulter 
uppnår ett mer lagenligt resultat än 
motsvarande kommunala. 

 

5.2 Kritik 

Analysen är en begränsad fallstudie och en 
undersökning av denna typ är tänkt att gå på 
djupet, undersöka förhållanden och på 
detaljnivå hitta fakta som inte syns vid en 
första anblick (Denscombe 2009, ss. 59-60).  

En kvantitativ undersökning kanske hade 
kunnat ge annat resultat och kunnat dra mer 
tydliga slutsatser, men troligen inte kunna gå 
in och analysera meningen i innehållet, som i 
denna studie. 

Intressant var att kommunbedömning och 
konsultbedömning kan uppnå mer likvärdig 
nivå, genom att den lyfts ut till ett separat 
dokument. Däremot hade det varit bra att 
analysera fler bedömningar av den typen för 
att ge slutsatsen ett större stöd. 

 

 

 

 

Starkare och bredare fakta 

Analysen hade kunnat få både starkare och 
bredare fakta med: 

� Intervjuer med kommun och konsult 

Hade kunnat ge djupare kunskap om, framför 
allt, processen. Delvis på grund av att 
processen inte redovisas enligt lagkraven har 
det i denna studie inte varit möjligt att 
undersöka den mer ingående. 

� Undersökning av den tillhörande 
”Särskilda sammanställningen”, som 
bland annat sammanfattar hur 
miljöbedömning påverkat 
planeringsprocessen och motivering 
till varför alternativen till planen valts 
bort (SFS 1998:808, 6:16) 

En analys av dessa dokument hade kunnat ge 
en större insikt i hur kommunen hanterat 
alternativ och åtgärder Vid en jämförelse mot 
miljöbedömning skulle möjligtvis mönster om 
kunskap och hantering av lagstadgat innehåll 
kunnat diskuteras. 

 

Miljöbedömningar 

De olika miljöbedömningarnas upplägg kan 
förstås påverka deras process och innehåll. 
Exempelvis är #5 Linköping-Norrköping en 
miljöbedömning av en gemensam 
översiktsplan för de två kommunerna. Den är 
av ett mycket strategisk slag, men samtidigt är 
miljöbedömningen gjord av konsult och en 
gemensam miljöbedömning av de båda 
kommunerna undvikits. 

#7 Osby verkar vara samrådsversion, som det 
står i dokumentet (Osby, s. 5), men som sedan 
snabbt modifierats och godkänts. Hur detta 
påverkat innehållet är svårt att säga. 
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5.3 Fortsatta studier 

Studien har överraskat, främst i form av att 
lagstadgat innehåll inte uppfylls men också att 
processen inte är möjlig att fullständigt 
granska i efterhand. 

Fortsatta studier skulle vara intressant att 
inrikta på hur det kommer sig att 
miljökonsekvensbeskrivningar som inte 
uppfyller lagkraven kan accepteras och 
godkännas.  

� Hur sker godkännandet av en 
miljökonsekvensbeskrivning? 

Det är också först i den särskilda 
sammanställningen, efter antagande av plan, 
som en beskrivning om hur miljöbedömningen 
fått påverka planen ska redovisas. Det är 
därför efter antagande av en plan som 
allmänhet har möjlighet att få en bild om hur 
miljöbedömningen påverkat och egentligen 
inte under arbetets gång. 

� Hur påverkar miljöbedömningen den 
verkligen planeringen, i förhållande till 
sin miljöbedömning av miljöpåverkan? 

Sätter miljöbedömningar spår i planering?  
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