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Förord
Naturvårdsverket ska regelbundet göra fördjupade utvärderingar av möjlig
heterna att nå de 16 svenska miljökvalitetsmålen och generationsmålet. Delar 
av den fördjupade utvärderingen 2015 har genomförts inom ramen för tre 
utvalda fokusområden. Denna studie utgör en underlagsrapport till fokus
området Hållbara städer.

WSP har på uppdrag av Naturvårdsverket genomfört en studie om miljö
konsekvenser av förtätning och utglesning kopplad tillfokusområdet Hållbara 
städer.

Deltagare i utredningsgruppen har varit Karin Carlsson (uppdragsledare), 
Lars Berglund, Eva Ericsson, Helena Kyllingstad, Sirje Pädam och Patrik 
Tornberg. Intervjuer inom ramen för studien har genomförts av Johanna 
Vinterhav och Lisa Rehnström. De personer som ingått i arbetsgruppen har 
tillsammans mångårig erfarenhet av arbete med stadsutveckling, strategisk 
transportplanering och regional utveckling. Gruppen representerar också 
mångårig kompetens kopplat till styrmedelsanalyser och strategiskt miljö
målsarbete.

Anna Wahlström och Hans Wrådhe, Naturvårdsverkets projektledare för 
fokusområdet Hållbara städer, samt medlemmar i arbetsgruppen för fokus
området har bidragit med synpunkter på rapportens innehåll.

Författarna svarar själva för innehållet och slutsatserna i rapporterna.

Naturvårdsverket oktober 2015
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1 Sammanfattning
Det finns ett brett spektrum av styrmedel kopplat till samhällsplanering och 
kommunal fysisk planering som har betydelse i arbetet med att nå miljö
kvalitetsmålen och generationsmålet. I denna studie har vi kartlagt 43 olika 
styrmedel för att styra bebyggelseplaneringen kopplat till förtätning respek
tive utglesning och studerat konsekvenserna i förhållande till markanvänd
ning, resurseffektivitet, grön infrastruktur och utsläpp till luft/klimatfaktorer. 
Utöver detta har intervjuer med praktiker inom kommun, länsstyrelser och 
näringsliv som berörs av dessa styrmedel genomförts. Syfte med intervjuerna 
har varit att få en ökad förståelse för hur styrmedlen fungerar i praktiken 
samt vilka behov av förändringar det finns i dagens uppsättning styrmedel, 
enskilt och samlat. Resultatet från kartläggningen och intervjuerna har sedan 
analyserats utifrån hinder och möjligheter som påverkar möjligheterna att 
styra i riktning mot miljökvalitetsmålen.

Det är känt att ett styrmedels effektivitet bestäms av hur nära styrningen 
är till källan av problemet och om det är ett absolut eller ett avvägningsstyr
medel. För att förstå hur effektiva och verkningsfulla styrmedel ska utformas 
behöver man analysera de bakomliggande orsakerna som styr utvecklingen. 
Många drivkrafter påverkar förutsättningarna för att uppnå miljökvalitets
målen och hur olika aktörer väljer att prioritera frågorna kommer att ha bety
delse för den framtida utvecklingen. För att förstå varför dagens styrmedel 
inte uppfyller behoven för att nå miljökvalitetsmålen räcker det inte att bara 
titta på styrmedel som verkar i syfte att nå miljökvalitetsmålen. Styrmedel som 
motverkar målen är lika viktiga att analysera för att kunna bedöma vilka för
ändringar av styrmedel som är lämpliga. Ett exempel är reavinstbeskattningen 
som i dagsläget förhindrar ett effektivt utnyttjande av befintligt bostads
bestånd.

Genom plan och bygglagen och miljöbalken i kombination med andra 
styrmedel har kommunen en bred verktygslåda, vilken om den används 
på rätt sätt, ger möjlighet att styra utvecklingen. Analysen i denna rapport 
visar att drivkrafterna i bebyggelseutvecklingen inte i tillräcklig mån påver
kas av dagens styrmedel. För att i planprocessen bättre förstå hur de bakom
liggande drivkrafterna påverkar miljökvalitetsmålen behöver kommunen 
bättre beskriva omvärldsfaktorerna och förstå sin egen roll i sammanhanget. 
Detta resonemang talar för att det egentligen inte finns något behov av infö
rande av nya styrmedel utan snarare ett behov av att stärka nuvarande styr
medel. Med stöd av innehållet i denna rapport lämnar vi tre förbättrings
förslag som kan utvecklas vidare i myndigheternas arbete med strategier 
och handlings planer för miljömålen. Förbättringsförslagen är; en översyn 
av miljö målsuppföljningen, stärkt kunskap om miljömålens förhållande till 
andra sektorer riktat till lokala och regionala beslutsfattare samt förslag om 
stärkt vägledning för att hantera målkonflikter dels inbördes mellan miljö
målen men också mål konflikter kopplat till olika samhällsmål.
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2 Summary
A broad range of instruments is available linked to public planning and 
municipal physical planning which are of importance in the work to facilitate 
achievement of the environmental quality objectives and the generational goal. 
In this study, we have reviewed 43 different instruments for managing build
ing development planning linked to increases and decreases in urban density 
respectively and studied the consequences in relation to land use, resource 
efficiency, green infrastructure and atmospheric emissions/climate factors. In 
addition to the above, interviews were conducted with relevant employees 
within municipal authorities, county administrative boards and industry who 
are affected by the implementation of these instruments. The aim of these 
interviews was to obtain a better understanding of how the instruments work 
in practice and to identify what changes need to be made to the existing set of 
instruments, both individually and collectively. The results of the review and 
the interviews were then analysed based on obstacles and opportunities which 
impact on the opportunities to steer developments in the direction of achieve
ment of the environmental quality objectives.

It is known that the effectiveness of an instrument is determined by how 
close the instrument is to the source of the problem and whether it is an abso
lute or a balancing instrument. To understand how effective and efficient 
instruments should be formulated, it is necessary to analyse the underlying 
reasons which govern developments. Many driving forces impact on the pre
conditions for achieving the environmental quality objectives, and the way in 
which various stakeholders decide to prioritise the issues will be of importance 
as regards future developments. To understand why existing instruments are 
not facilitating the achievement of the environmental quality objectives, it is 
not sufficient to simply look at instruments which are aimed at achieving the 
environmental quality objectives. It is equally important to analyse instru
ments which work counter to the objectives in order to assess what changes 
to instruments would be appropriate. One example is capital gains taxation, 
which is currently preventing the effective utilisation of existing housing stock.

Through the Planning and Building Act and the Environmental Code, 
combined with other instruments, municipal authorities have at their dis
posal a varied toolbox, which if used correctly, will enable developments to 
be managed. The analysis in this report indicates that existing instruments 
are not exerting sufficient influence on the driving forces behind building 
development. To better understand how the underlying driving forces impact 
on the environmental quality objectives in the planning process, municipal 
authorities need to better describe the external factors and understand their 
own role in the context. This reasoning suggests that there is no actual need 
to introduce new instruments, rather that there is a need to strengthen exist
ing instruments. With the support of this report, we present three proposals 
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for improvements which can be developed further in the authorities’ work 
relating to strategies and action plans concerning the environmental objec
tives. The proposals for improvements are as follows: conduct a review of the 
followup of environmental objectives, improve the available knowledge con
cerning relationship between the environmental objectives and other sectors 
aimed at local and regional decisionmakers, and improve the guidance for 
handling conflicts both between environmental objectives and with respect to 
various social objectives.
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3 Inledning
3.1 Bakgrund 
Regeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att redovisa en fördjupad 
utvärdering av möjligheterna att nå generationsmålet och miljökvalitets målen 
(Regeringsuppdraget: N2014/419/Mm). Syftet med den fördjupade utvärde
ringen är bland annat att ge underlag för regeringens politik, tydliggöra miljö
målens syfte och betydelse för olika myndigheters verksamheter samt att ge 
underlag för myndigheternas långsiktiga planering och prioriteringar i miljö
arbetet. Den fördjupade utvärderingen ska också ge vägledning för olika aktö
rers miljöarbete och ge underlag för offentlig debatt mellan olika aktörer i 
utveckling och genomförande av styrmedel och åtgärder.

Att regelbundet genomföra en fördjupad utvärdering av möjligheterna att 
nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen ingår i Naturvårdsverkets upp
gift. I den fördjupade utvärderingen 2012 identifierades samhällsplanering 
som en viktig faktor som påverkar möjligheten att uppnå miljökvalitetsmålen 
och generationsmålet. Hållbara städer valdes därför som ett av tre fokusområ
den, vid sidan av Hållbar konsumtion och Näringslivets miljöarbete, för den 
fördjupade utvärderingen 2015.

3.2 Uppdrag och syfte
Bakgrunden till WSP:s uppdrag är Naturvårdsverkets konstaterande att en 
allt större andel av Sveriges befolkning bor i tätorter och att en mångårig 
trend inom stadsutvecklingen har varit utglesning av bebyggelsen (s.k. ”urban 
sprawl”) inom tätorten. Naturvårdsverket konstaterar samtidigt att det under 
senare år finns också en parallell motsatt trend med förtätning, särskilt i sta
dens centrala delar. Denna stadsutveckling och dess implikationer för miljön 
berör många människor och också många av miljökvalitetsmålen och genera
tionsmålets strecksatser.

Naturvårdsverket har i samband med tidigare fördjupade utvärderingar 
av de nationella miljömålen lyft fram samhällsplanering och kommunal fysisk 
planering som viktiga styrmedel för i stort sett samtliga miljökvalitetsmål, 
men samtidigt konstaterat att det finns brister i hur styrmedel kring planering 
fungerar.

Syftet med studien är således att undersöka hur två samhällstrender – för
tätning och utglesning – påverkar möjligheten att uppnå miljökvalitetsmålen 
och generationsmålet, och om det finns behov av förändringar av styrmedel 
eller behov av nya styrmedel. Målet är att med fokus på dessa två trender göra 
en målövergripande analys av förutsättningar och hinder för att nå miljökva
litetsmålen och generationsmålet samt att göra en analys av effekter av befint
liga styrmedel och dess betydelse för möjligheten att nå miljökvalitetsmålen 
och generationsmålet. Ambitionsnivån för uppdraget är att till stor del utgå 
från underlag som redan finns eller är på gång.
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3.2.1 Avgränsningar
Begreppet hållbara städer inkluderar ekonomiska, sociala och miljö mässiga 
aspekter. I samråd med Naturvårdsverket har vi i denna studie fokuserat på 
de miljömässiga aspekterna. Analysen har gjorts utifrån ett övergripande 
perspektiv men, i enlighet med uppdraget, med fokus på dimensionerna 
markanvändning, resurseffektivitet, grön infrastruktur och utsläpp till luft/ 
klimatfaktorer .

Sambandet mellan de två urbaniseringstrenderna och transporter berörs i 
denna studie, men fokus är på urbaniseringstrenderna och på vilket sätt miljö
utmaningarna hanteras i förhållande till dessa.

Rapporten gör inte anspråk på att vara heltäckande utan bygger i första 
hand på befintligt underlag. Den kartläggning av styrmedel som redovisas 
baseras på tidigare underlag som valts ut i samråd med beställaren. Ytterligare 
en avgränsning är att genomgången av myndighetsrapporter är översiktlig. 
Detta eftersom arbetsgruppen sammanställt befintlig kunskap från myndig
heterna.

I en konsekvensanalys brukar vi vanligtvis ha ett nollalternativ. Då det inte 
finns något tydligt nollalternativ ska konsekvensanalysen betraktas som en 
översiktlig analys av styrmedel och i vilken mån de leder i riktning mot målet 
snarare än en bedömning om målet uppfylls. Konsekvensanalysen är på över
gripande nivå och syftar inte till att ge färdiga svar, utan att utgöra ett inspel 
i det övergripande arbetet av den pågående fördjupade utvärderingen och att 
bidra med ett antal förslag som kan utvecklas vidare i myndigheternas arbete 
med strategier och handlingsplaner för miljömålen. Analysen ska alltså ses 
mer som en kvalitativ bedömning av riktningen än en kvantitativ bedömning.

3.3 Metod
Sammanställningen av kunskapsläge, förutsättningar och hinder baseras i 
huvudsak på befintlig litteratur som berör förtätning och utglesning.

Underlaget för kartläggningen av styrmedel har efter samråd med beställa
ren utgjorts av Naturvårdsverkets rapport: Styrmedel för att nå miljö kvalitets
målen: En kartläggning (Naturvårdsverket 2012). WSP har gått igenom styr
medlen som redovisas i rapporten och valt ut styrmedel som används för att 
styra förtätning och utglesning. Dessa har sedan kompletterats med webb sök 
på www.boverket.se och www.sgbc.se. Sammanlagt omfattar kartläggningen 
43 styrmedel. Även om analysen är övergripande, ger den ett nytt per spektiv 
på de styrmedel som används idag genom redovisningar av antalet styr medel 
fördelade efter inriktning, typ av styrmedel, vilken miljö  aspekt som berörs, 
vem som har rådighet och vilken målgrupp som styrningen riktas till.

Utöver detta har intervjuer med praktiker inom kommuner och länsstyrel
ser som berörs av dessa styrmedel genomförts i syfte att få en ökad förståelse 
för hur styrmedlen fungerar i praktiken samt vilka behov av förändringar 
det finns i dagens uppsättning styrmedel, enskilt och samlat. Inom ramen för 
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denna studie har det inte funnits möjlighet till en större intervjustudie och de 
intervjuerna som gjorts ska därför ses som nedslag i praktiken snarare än ett 
heltäckande underlag.

Sammantaget genomfördes fyra semistrukturerade intervjuer per telefon. 
Två kommuner och två Länsstyrelser har valts ut för intervjuer. Utgångs punk
ten för vårt val av kommuner har varit kommuner i tillväxtområden där kom
munerna är egna kärnor i ett omland med både stads och landsbygd samt 
med strandlinje. Som komplement till kommunernas bild har vi också valt 
att intervjua representanter från länsstyrelser i de län som kommunen ligger 
i. De två kommunerna har representerats av stadsarkitekten respektive stads
byggnads direktör. Länsstyrelserna har representerats av länsarkitekterna. 
Under laget för intervjuerna redovisas i bilaga 1.

Studiens delresultat har diskuterats i en intern expertgrupp på WSP. Under 
arbetets gång har ett antal avstämningar gjorts med beställaren bland annat 
avseende avgränsningarna och urvalet för intervjuerna. Utöver avstämning
arna har preliminära resultat avseende styrmedelskartläggningen och fall
studierna diskuterats med en referensgrupp där representanter ingått från 
Naturvårdsverket, Trafikverket och Boverket.

3.4 Rapportens disposition
Efter detta inledningskapitel följer kapitel 4 som behandlar problematiken, 
det vill säga de trender som styr bebyggelseutvecklingen och deras inverkan 
för att nå miljökvalitetsmålen. Kapitel 4 inleds med en genomgång av centrala 
begrepp. Därefter analyseras problemet och de orsaker som behandlats i tidi
gare litteratur.

Kapitel 5 ger en översikt av långsiktiga trender för bebyggelseutvecklingen 
med koppling till förtätning och utglesning och de drivkrafter som påverkar 
utvecklingen. I kapitlet beskrivs också politiska målsättningar i förhållande till 
genomförande av beslutade miljömål och styrmedel och hur det har bäring på 
samhällsplanering inom tätbebyggt område och frånvaron av planering utan
för tätort.

I kapitel 6 ges en översikt av befintliga offentliga styrmedel och förslag 
till nya styrmedel. Därefter görs i kapitel 7 en översiktlig konsekvensanalys 
av styrmedel. Förbättringsförslag redovisas i kapitel 8.



NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6670
Styrning av bebyggelseutveckling, förtätning och utglesning

13

4 Problemet
4.1 Centrala begrepp
I arbetet med att verka för hållbar samhällsplanering och kommunal fysisk 
planering förekommer en rad begrepp där olika aktörer kan ha olika syn på 
vad som menas. Ett första steg i arbetet med att skapa förståelse om hinder 
och möjligheter handlar om att tydliggöra hur olika begrepp används. Här 
redovisas några av definitionerna av nyckelbegrepp som förekommer i littera
turen och en diskussion av hur de används i denna rapport. De begrepp som 
vi har gått igenom är:

• Förtätning och utglesning/urban sprawl
• Styrmedel 
• Resursutnyttjande/resurseffektivet
• Grön infrastruktur

4.1.1 Förtätning och utglesning
Urbanekonomisk forskning om städers utspridning ger fyra grundläggande 
förklaringsfaktorer till växande urban markanvändning: befolknings och 
inkomsttillväxt, reskostnader och markpriser. Utspridningen ökar med väx
ande befolkning och ökande inkomster medan högre reskostnader och 
råmarkspriser motverkar utspridning. Mycket talar för att kostnaderna för 
drivmedel och bilanvändning som tidigare långsiktigt har fallit och förklarat 
en stor del av de moderna storstädernas utspridning i stället kommer att öka 
långsiktigt i framtiden. Det kan resultera i en mer koncentrerad stadsutveck
ling jämfört med tidigare. Andra faktorer som påverkar städers utbredning är 
markägoförhållanden, administrativa strukturer och fysisk planering på kom
munal och regional nivå.

Det finns idag ingen etablerad definition av vad som avses med begreppen 
förtätning och utglesning/urban sprawl. I själva verket florerar flera alterna
tiva definitioner inom stads och samhällsplaneringen. Med förtätning brukar 
vanligtvis menas ett mer effektivt nyttjande av marken i en stad eller kommun. 
Förtätning åstadkoms genom ökad koncentration av befolkning och bebyg
gelse i sådana lägen att samhällsnyttan maximeras ur flera perspektiv. Detta 
kan göras genom att planera och bygga ytsnålt inom tätbebyggda områden.

Ett vanligt skäl till förtätning är att reducera samhällets resursåtgång. 
Genom att koncentrera bebyggelsen till redan täta områden förbättras förut
sättningarna för gemensamma nyttigheter, bland annat kollektivtrafikförsörj
ning, VAsystem, fjärrvärmeförsörjning och funktionsblandning. En annan 
viktig aspekt är att resegenereringen med bil i allmänhet tenderar att minska i 
täta områden till fördel för kollektivtrafik, gång och cykelresor.

Urban sprawl är från början ett stadsbyggnadsbegrepp som kommer från 
USA och som består av en sammansättning av orden ”spread” och ”crawl”. 
Urban sprawl brukar beskrivas som nya och snabbt växande bebyggelseom
råden som kännetecknas av låg bebyggelsetäthet, hög markkonsumtion och 
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högt bilanvändande. Dessa områden är ofta byggda på jungfrulig mark och 
belägna i stadens periferi med låg tillgång tillkollektivtrafik. Detta gör de 
mindre fördelaktiga ur ett resurseffektivt samhälls och miljöperspektiv.

Vissa definitioner utgår från befolkningsförändringar, dvs. en ökning eller 
minskning av befolkningen i ett område, vilket bidrar till att höja eller sänka 
befolkningstätheten. Andra definitioner (mest inom stadsbyggnadskretsar) 
utgår från bebyggelsen som den centrala utgångspunkten. Denna ansats stu
derar (och mäter) hur ny bebyggelse tillkommer och hur den bidrar till att öka 
eller minska bebyggelsetätheten i ett område. Detta sätt att studera förtätning 
och utglesning inbegriper centrala frågor som exempelvis markåtgång för ny 
bebyggelse inom och utom bebyggda områden, områdestäthet och exploate
ringstal.

Andra definitioner kombinerar befolknings och bebyggelseutveckling (till 
exempel genom att möta markkonsumtion per person).

En förutsättning för urban sprawl är att den inbegriper en aktiv utveck
ling i en stad eller region. Befolkningen i ett område kan minska över tid, 
men detta är inte ett säkert tecken på urban sprawl, utan bör istället beteck
nas som en utglesning av befolkningen. Begreppet utglesning kan således 
vara ett missvisande mått om man inte specifikt studerar bebyggelsens för
ändring och karaktär. Urban sprawl inbegriper en aktiv utveckling, och är 
därför ett bättre mått. För att betecknas som ett sprawlområde bör tre krite
rier vara uppfyllda: Låg bebyggelsetäthet tillsammans med en befolkningsök
ning och en ökad bebyggelseutbredning vilket innebär en ökad eller bibehål
len låg täthet. Områden som kännetecknas av låg bebyggelsetäthet, och där 
bebyggelsens utbredning ökar mer än befolkningen kan därför betecknas som 
ett sprawlområde.

Ovanstående stycke belyser betydelsen av skala när man mäter förtätning 
och urban sprawl. Förtätning och Urban sprawl kan mätas på många olika 
sätt och ger olika resultat beroende på vilken skala man mäter dem på. På 
kommunal eller regional nivå kan man exempelvis mäta utvecklingen i tät
orterna. Tätorter där befolkningen ökar mer än tätortsytan kan då beskrivas 
som förtätningsorter, men detta gäller då endast tätorterna. På kommunal 
nivå kan det vara intressant att ställa befolkningsutvecklingen i kommu
nens tätorter mot befolkningsutvecklingen utanför tätorterna. Kommuner 
där befolkningen i tätorterna växer mer än landsbygdsbefolkningen kan då 
betraktas som förtätningskommuner. På samma sätt gäller även det omvända; 
en kommun där landsbygdsbefolkningen växer mer än tätortsbefolkningen 
kan betraktas som ”sprawlkommuner”. Samtidigt är det viktigt att påpeka att 
storleksordningarna har betydelse i detta sammanhang. Även om landsbygds
befolkningen i en förtätningskommun ökar långsammare än tätortsbefolk
ningen så kan det ha betydelse om det absoluta antalet personer är stort. Av 
detta resonemang följer att en sprawlkommun faktiskt kan innehålla tätorter 
som kännetecknas av förtätning och vice versa. Detta speglar skalans bety
delse för resultatet när man mäter förtätning och urban sprawl.
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På lokal nivå kan förtätning även mätas inom stadsdelar eller kvarter. Ett 
sätt att göra detta är att mäta utvecklingen av täthet genom exploateringstal 
(Etal), det vill säga kvadratmeter bostads och lokalarea (BTA) per område
sarea. Etal, och utvecklingen av dessa studeras vanligen inom stadsdelar eller 
kvarter.

Nedanstående tabell illustrerar olika geografiska nivåer och exempel på 
mått på förtätning och urban sprawl.

Nivå Mått på förtätning och sprawl – utveckling över tid

Kommun Befolkning i tätort i förhållande till landsbygd

Tätort Relativ befolkningsutveckling i förhållande till tätortsytans utveckling

Stadsdel Områdesexploatering (kvm BTA/stadsdelsarea)

Kvarter Kvartersexploatering (kvm BTA/kvarter)

4.1.2 Styrmedel
För att uppnå den önskade riktningen mot hållbar samhällsplanering och 
kommunal planering kan det behövas nya och mer kraftfulla styrmedel. Det 
finns dock olika tolkningar av vad styrmedel är.  I en rapport om reglering och 
styrmedel definierar Statskontoret styrning som ”aktiviteter som genomförs i 
syfte att uppnå mål med hjälp av valda medel” (Statskontoret 2005 s. 19). 
Naturvårdsverket preciserar att styrmedel är ”instrument som staten använ
der för att skapa åtgärder som bidrar till måluppfyllelse” (Naturvårdsverket 
2012b s. 45). I den förenklade interventionskedja som redovisas i Naturvårds
verket (2012a s.11) motiveras styrmedel av politiskt satta mål där styrmedlet 
utgör ett redskap som får individer, företag och offentliga aktörer att vidta 
åtgärder som ger effekt på måluppfyllelsen.

→ → →Mål Styrmedel Åtgärder Effekter

Figur 1. Förenklad interventionskedja (Källa: Naturvårdsverket 2012a).

Styrmedel brukar delas in i administrativa (lagstiftning, regleringar), eko
nomiska (skatter, avgifter, subventioner), informativa (upplysning, märk
ning, utbildning) och forskning (forskningsprogram, demonstration). I andra 
myndighetsdokument, i exempelvis Trafikverkets rapporter används ofta 
begreppet åtgärder som samlingsnamn för styrmedel och åtgärder. Inom trans
portplaneringen arbetar Trafikverket utifrån den så kallade fyrstegsprinci
pen enligt vilken förslag till åtgärder i transportsystemet ska analyseras i fyra 
steg. Det första steget handlar om att först och främst överväga åtgärder som 
kan påverka behovet av transporter och resor samt valet av transportsätt. 
Det andra steget innebär att genomföra åtgärder som medför ett mer effek
tivt utnyttjande av den befintliga infrastrukturen. Steg tre och fyra omfattar 
fysiska åtgärder i form av ombyggnation (steg 3) respektive nybyggnation 
(steg 4). Bland det som Trafikverket benämner steg1 och 2åtgärder ingår 
sådant som i andra sammanhang benämns styrmedel, t ex införandet av 



NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6670
Styrning av bebyggelseutveckling, förtätning och utglesning

16

avgifter, subventioner, regleringar och lagstiftning (se exempelvis Bilaga 4 i 
Trafikverket, Boverket och SKL 2012). Ytterligare en tolkning som finns i en 
licentiatavhandling som behandlar kommunal planering är att: ”En vanlig typ 
av styrmedel går under beteckningen policy – ett aktuellt exempel är miljö
policy” (Grip 2013, s. 40).

Eftersom den senare tolkningen av styrmedel är mycket vidare och sna
rast att betrakta som ett samlande begrepp av styrningen från mål via styr
medel och åtgärder till effekter enligt interventionskedjan i figuren ovan, 
har vi i denna rapport valt en snävare definition av styrmedel. Här har vi 
valt Naturvårdsverkets definition. Det innebär att fokus ligger på den stat
liga nivån. Samhällsplanering och kommunal fysisk planering sker dock 
inte enbart genom statlig styrning. Kommuner och regioner har också en 
viktig roll i styrningen och utformningen som påverkar planeringen, vilket 
gör att det finns behov av att koppla styrmedlen till en aktörskedja. Det kan 
till exempel vara en statlig lagstiftning som syftar till att styra lägre nivåer 
inom den offentliga sektorn, exempelvis plan och bygglagen (PBL). Enligt 
PBL ska kommuner ta fram en översiktsplan som anger hur kommunen vill 
främja en långsiktig god utveckling när det gäller bebyggelse och mark och 
vattenanvändning. Översiktsplanen anger i sin tur en inriktning för plane
ring på mer detaljerad nivå, som i sin tur påverkar individers och företags 
val och ageranden genom exempelvis begränsningar i bebyggelseutformning. 
Frågan är då om översiktsplanen är ett styrmedel. Utgår vi från definitionen i 
Naturvårdsverket (2012a) tolkas översiktsplanen som en åtgärd som kommu
nerna vidtar. Den styrmedelskedja som träder fram kan i detta fall illustreras 
som i figur 2.

Figur 2. Styrmedelskedja.
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Styrmedelskedjan i figur 2 visar att ett styrmedel, innan individer och företag 
vidtar åtgärder, kan genomgå ett flertal steg. Det här betyder att det sker för
ändringar på vägen. Att det är många steg från mål till slutlig åtgärd kan, men 
behöver inte betyda att styrmedlet blir mindre verksamt. I många fall kan det 
vara ändamålsmässigt att kommuner där kunskapen finns om lokala förhål
landen utgör det sista steget innan styrmedlet genom kommunens åtgärder 
påverkar individer och företag.

När det gäller frågan om i vilken mån styrmedlet leder i den riktning som 
det är tänkt behöver det inte ha att göra med om det finns mellanliggande led. 
Statskontoret för fram följande: ”Reglering är ett tvingande ovillkorligt styr
medel som initieras av en aktör (staten) och som är tvingande för andra aktö
rer (kommuner och landsting). Det kan dock finnas regleringar som inte är 
tvingande. Andra styrmedel är villkorliga, det vill säga inte tvingande, de inne
fattar ofta (men inte alltid) en partsrelation och/eller en förhandling mellan 
aktörer (stat och kommuner/landsting).” (Statskontoret 2005 s. 21). Om 
styrmedlet leder i en förutsägbar riktning har snarare att göra med om styr
medlet är absolut (tvingande) eller om det innefattar en avvägning som sker 
i en förhandling mellan berörda parter.

4.1.3 Grön infrastruktur
Grön infrastruktur har att göra med om det finns sammanhängande natur
områden i landskapet. Förändrad och intensifierad markanvändning till följd 
av mänsklig verksamhet innebär fragmentering av landskap och ekosystem. 
Fragmentering påverkar i sin tur livsmiljöer för arter och försvagar de rums
liga och funktionella sambanden i landskapet. Definitionen av grön infra
struktur är komplex, men i de dokument som varit tillgängliga överlappar 
definitionerna.

I Naturvårdsverkets (2013) översättning av EU:s beskrivning av grön 
infrastruktur beskrivs begreppet på följande sätt:

”Ett sammanhängande nätverk av naturområden, inkluderande jord
bruks mark, gröna korridorer, våtmarker, skogar, inhemska växtsamhällen och 
marina områden som naturligt reglerar stormar, temperaturer, översvämningar 
och kvaliteten på vatten, luft och ekosystem.”

För att länka samman definitionen med den svenska föreslår 
Naturvårdsverket följande definition: 

”Ett sammanhängande nätverk av strukturer i landskapet och brukande 
av desamma som säkerställer en långsiktig överlevnad av livsmiljöer och arter, 
genom att spridningsmöjligheter säkerställs och på så sätt vidmakthålls eko
systemens förmåga att leverera viktiga ekosystemtjänster”

I miljömålsberedningens delbetänkande ”Långsiktigt hållbar markanvänd
ning” (SOU 2013:43) en mycket snarlik definition:

”Strukturer i landskapet och brukande av dessa som säkerställer en lång
siktig överlevnad av livsmiljöer och arter, genom att spridningsmöjligheter 
säkerställs. Med en fungerande grön infrastruktur (även vattenmiljöer inklude
ras) bevaras ekosystemens förmåga att leverera viktiga ekosystemtjänster”)
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För att ta fram underlag för planeringen av grön infrastruktur föreslår Natur
vårdsverket (2013, kapitel 5) att det genomförs en nationell landskapsklassifi
cering och framtagande av nationellt täckande dataunderlag som kompletteras 
med regionalt och lokalt underlag. Att ett sådant arbete är tids och resurs
krävande bekräftas av Trafikverkets konstaterande att grön infrastruktur ännu 
inte har konkretiserats till en geografi och att fortsatt utredning behövs av hur 
bland annat värdeområden och spridningshabitat ser ut (Trafikverket 2013).

4.1.4 Resurseffektivitet
EU beskriver resurseffektivitet som att det handlar om att göra mer med 
mindre och därmed minska vår påverkan på miljön. I 2020strategin återges 
långsiktiga ramar för åtgärder inom till exempel klimatarbetet, energi, trans
port, näringslivsinsatser, råvaror, jordbruk, fiske, biologisk mångfald och regi
onal utveckling. (COM(2011) 21).

När det gäller transportsystemet framhålls att: ”resurseffektivitet […] tar 
hänsyn till flera typer av miljöpåverkan under hela livscykeln för byggnader 
och infrastruktur. ”Transportsystemen […] minskar sin negativa påverkan på 
miljön och viktiga naturtillgångar som vatten, mark och ekosystem” (KOM 
2011571 s. 19–20)

I betänkandet Effektiv resursanvändning (SOU 2001:2) ges en definition 
som kan tjäna som underlag till att kvantitativt följa upp utvecklingen:

”Resurseffektivitet kan definieras som material och energiproduktivitet 
[…] som syftar till att beskriva naturresursförbrukning per enhet produk
tion eller slutlig konsumtion. I grunden handlar det […] om hushållning med 
naturresurser…”

4.2 Dagens bebyggelseutveckling och koppling 
till miljökvalitetsmålen

Hur samhällsplaneringen och den kommunala fysisk planering utformas har 
betydelse för att nå miljökvalitetsmålen och generationsmålet. Miljö måls syste
met består av generationsmålet, 16 miljökvalitetsmål, preciseringar till varje 
miljökvalitetsmål och 24 etappmål. I tidigare fördjupade utvärderingar av de 
nationella miljömålen har samhällsplanering och kommunal fysisk planering 
lyfts fram som viktiga styrmedel för i stort sett samtliga miljökvalitetsmål.

Till generationsmålet hör sju så kallade strecksatser. De visar vilka värden 
som ska skyddas och den samhällsomställning som krävs för att den önskade 
miljökvaliteten ska kunna nås. De strecksatser som främst har bäring på 
bebyggelse planeringen är; att ekosystemens förmåga att långsiktigt generera 
eko systemtjänster är säkrad; att den biologiska mångfalden och natur och 
kultur miljön bevaras, främjas och nyttjas hållbart; att en god hushållning 
sker med naturresurserna och att andelen förnybar energi ökar och energi
användningen är effektiv med minimal påverkan på miljön.
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Av de 16 miljömålen är det målen om God bebyggd miljö och Grund vatten 
av god kvalitet som tydligast adresserar markanvändning, resurseffektivitet, 
grön infrastruktur och utsläpp till luft/klimatfaktorer kopplat till samhälls
planeringen. Miljökvalitetsmålet god bebyggd miljö är ett tillstånd beskrivet 
som att städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälso
sam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur och 
kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska 
lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god 
hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas. I Naturvårdsverkets 
senaste fördjupade utvärdering, Steg på vägen (2012), konstateras att miljö
kvalitetsmålet God bebyggd miljö inte är möjligt att nå till 2020 med dagens 
beslutade eller planerade styrmedel. Utvärderingen lyfter fram både positiva 
och negativa trender avseende detta miljömål. Exempel på positiva trender 
som lyfts fram i utvärderingen är att många kommuner arbetar med att ta 
fram aktuella planeringsunderlag och översiktsplaner, även om takten går 
för långsamt. En negativ trend är att de tätortsnära grönområdena minskar. 
Sammantaget beskrivs utvecklingen som neutral och därmed består gapet för 
att uppnå miljökvalitetsmålet.

Grundvatten av god kvalitet innebär att grundvattnet ska ge en säker och 
hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och 
djur i sjöar och vattendrag. Naturvådsverket gör i den fördjupade utredningen 
bedömningen att det inte går att se någon tydlig riktning för utvecklingen 
i miljön. Samtidigt lyfts det fram att förutsättningarna för att nå målet har 
delvis förbättrats. Bedömningen baseras bland annat på framsteg inom vatten
förvaltningen och på det arbete som skett med dricksvattenkvalitet och dricks
vattensäkerhet samt med vattenförsörjningsplaner och vattenskyddsområden. 
Dessutom har flera utredningar där grundvattenfrågor ingår initierats och 
redovisats.

Många drivkrafter påverkar förutsättningarna för att uppnå miljökvali
tetsmålen och hur olika aktörer väljer att prioriterar frågorna kommer att ha 
betydelse för den framtida utvecklingen. Drivkrafterna bakom är komplexa 
och vår problematisering i detta avsnitt gör inte anspråk på att vara heltäck
ande. Vi vill dock gärna peka på behovet av att se hur olika sätt att arbeta 
mot andra samhällsmål påverkar bebyggelseutvecklingen och därmed även 
miljön som bieffekt. Att uppnå det tillstånd som miljökvalitetsmålen och gene
rationsmålet uttrycker torde därmed kräva att effekter som främjar en hållbar 
bebyggelseutveckling vägs in i beslut som fattas inom ramen för flera olika 
sektorer. Problemträdet nedan ger en förenklad översikt av bakomliggande 
drivkrafter bakom bebyggelseutvecklingen och konsekvenser för miljökvali
tetsmålen, se figur 3.
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Figur 3. Förenklad problembild av bebyggelseutvecklingens påverkan på miljökvalitetsmålen.

Produktion med högt kunskapsinnehåll tenderar att koncentreras till regio
ner som präglas av täthet, urbanitet och hög tillgänglighet. Kunskapsintensiva 
näringar och högutbildad arbetskraft är ömsesidigt beroende av varandra och 
tenderar att koncentreras till större regioner där det finns bredare förutsätt
ningar för specialisering. Mycket ekonomiskgeografisk forskning pekar därför 
på att moderna, kunskapsdrivna ekonomier är mer regionala än nationella. I 
teorin lyfts storstädernas attraktionskraft på kunskapsintensiva företag fram 
som en nyckelfaktor. Fler människor skapar bättre underlag för alla typer av 
service. Med en ökad koncentration av människor på en begränsad yta ökar 
möjligheterna till möten och kontakter. Dessa utvecklingsprocesser är därmed 
en viktig drivkraft för en utveckling i riktning mot förtätning.

En annan drivkraft för förtätning är nya urbana livsstilar som attrahe
rar allt fler. Det tar sig uttryck i till exempel kaféliv, evenemangskulturer och 
”compact living”. Det finns flera studier och experter som visar på kopplingen 
mellan ett bättre socialt liv i tätorter och mer urbana områden. Förtätningen 
sparar värdefull natur, skog och jordbruksmark och den leder till minskat 
transportbehov och därmed mindre utsläpp.

Människors resmönster har ändrats markant i samband med att inkom
sterna har ökat. Det har gjort att allt fler har kunnat skaffa sig bil. I empiriska 
studier framkommer att den viktigaste förklaringsfaktorn till att människor 
väljer att köra bil är att de har tillgång till bil. Resandets omfattning och val 
av transportsätt påverkas också av en mängd andra faktorer som har att göra 
med vilken tillgänglighet som finns till olika funktioner och aktiviteter med 
olika transportslag, tillgången till alternativa färdsätt mm. Detta har en tydlig 
koppling till en kombination av bebyggelsestruktur (tät – gles), funktions
blandning i närområdet eller orten och transportsystemets uppbyggnad och 
differentiering/prioritering över olika transportslag.

Transporternas ökade hastighet har möjliggjort val av en bostadsort som 
ligger längre från arbetsplats och skola och andra viktiga funktioner utan att 
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restiden ökar. Detta har lett till allt större pendlingsomland, särskilt i anslut
ning till större städer. Bilen har gett en hög rörlighet, men ökande trafik har 
också medfört omfattande miljöproblem. Trafiksystemen skapar barriärer, 
leder till buller och tar natur och jordbruksmark i anspråk. Användningen av 
fossila bränslen orsakar också utsläpp till luft, mark och vatten. Staden och 
transporterna kan tydligt kopplas samman. Städernas utseende vittnar om en 
samverkan mellan markanvändning och transportefterfråga speciellt kopplat 
till markanvändning, resurseffektivitet, grön infrastruktur och utsläpp till luft/
klimatfaktorer.

4.3 Tidigare studier
4.3.1 Studier om miljö och markanvändning
Om man googlar sökorden generationsmålet + markanvändning får man upp 
ett antal träffar, framförallt kopplade till jordbruk, skogsbruk, vatten osv. Om 
man däremot söker upp studier och forskning kring förtätning och utgles
ning handlar dessa ofta antingen om segregation och social hållbarhet eller 
om bebyggelsestruktur kopplat till transporter. Miljöfrågor eller bredare håll
barhetsfrågor hanteras ofta tillsammans med dessa olika teman, snarare som 
en konsekvens än som en huvudfråga. Boverket m.fl. (2011) konstaterar i sin 
slutrapport av regeringsuppdraget till miljö och kulturmyndigheter om sam
verkan för att främja en hållbar stadsutveckling (Ku2009/1620/KV) att effek
terna av medveten eller omedveten förtätning eller utglesning är mycket dåligt 
belyst i forskningen. Detta stämmer ganska väl överens med det intrycket som 
uppstår när man försöker hitta svenska utredningar och analyser om hur de 
urbana trenderna förtätning eller utglesning påverkar vår möjlighet att skapa 
ett hållbart samhälle för framtida generationer.

I denna genomgång har ett antal studier identifierats som i olika grad han
terar skärningspunkten mellan miljö och markanvändning, även fast utgångs
punkten för studierna inte är frågeställningen om varför miljökvalitetsmålen 
inte uppnås. Gemensamt för de flesta av studierna som identifierats är att 
tyng dpunkten ligger på styrningen av miljö och bebyggelseområdet, framför
allt med fokus på PBL, översiktsplanering och detaljplanering (Boverket 2010 
och 2013, Grip 2013, WSP 2013) men även mer övergripande mål och styr
ningsstruktur (Ansvarskommittén 2006, Trafikverket 2011). Utöver detta har 
WSP utfört flera studier som är mer modell och metodbaserade kopplade till 
förtätning och utglesning. Studierna handlar antingen om utveckling av metod 
för mätning av bebyggelsetäthet och dess effekter (WSP 2011), eller om att 
genom existerande modeller och beräkningsätt studera hur bebyggelsens loka
lisering och transportstrukturer påverkar varandra och miljön (WSP 2010 och 
2011–2014).

En bild som framkommer i materialet är att transporter ses som ett av 
de stora problemen bl.a. när det gäller utsläpp av luftföroreningar inklusive 
koldioxid och därmed ett hot mot en hållbar samhällsutveckling. Vidare att 
bebyggelsens lokalisering och struktur är en mycket viktig anledning till att 
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transportmönstret ser ut som det gör i dag, därmed sagt att genom att påverka 
markanvändningen kan man påverka transporterna och på så sätt utsläppen. 
En översikt över den internationella litteraturen på detta tema finns i Tornberg 
& Eriksson (2012) där täthet diskuteras som en av flera viktiga aspekter av 
stadsstrukturens betydelse för samhällets transportmönster. I rapporten sum
meras resultat från en rad studier som visar på täthetens betydelse för dels 
bilanvändning och dels resande med andra färdmedel. En välciterad studie 
som återkommer i referenslistan på många forskningsrapporter är Newman 
& Kenworthy (1989) som kartlade sambandet mellan drivmedelsförbruk
ning och befolkningstäthet i ett antal storstäder i olika delar av världen – en 
kartläggning som visade ett tydligt negativt samband mellan täthet och driv
medelsförbrukning. Liknande undersökningar med liknande resultat har 
senare gjorts av svenska städer av Naess (1993) och av Trafikverket inom 
ramen för kapacitetsutredningen (Trafikverket 2012).

Täthetens betydelse för transportarbetet återkommer på motsvarande sätt 
i en mängd studier. Tornberg & Eriksson (2012) konstaterar samtidigt, med 
hänvisning till Naess (2006) att ökad täthet inte per automatik leder till mins
kade transporter men att tätheten kan ses som en drivkraft för att minska det 
totala transportarbetet och öka andelen resor med andra färdmedel än bil. 
Samtidigt finns det argument för att befolkningen i täta stadsmiljöer reser mer 
än t ex landsbygdsbefolkningen. Till exempel menar Holmberg (2011) att det 
finns tendenser till ökat ”kompensationsresande” i form av fler semesterresor 
och fritidsresor hos personer som bor i täta urbana miljöer. Ett liknande argu
ment förs fram av Tillberg (2001) som, baserat på iakttagelser i en dagboks 
och intervjuundersökning i Gävle med omnejd, konstaterar att stadsborna i 
hennes studie reste mer än landsbygdsborna på helgerna, i synnerhet till fri
tidshus.

Slutsatsen att tätheten har betydelse för samhällets transportmönster 
förklaras teoretiskt av att en stad med hög täthet har kortare genomsnitt
liga avstånd än glesa städer, samtidigt som en tät stadsstruktur ger bättre 
förutsättningar för ett lokalt utbud av service och resande med kollektivtra
fik, gång och cykel. Som övergripande slutsats av sin litteraturgenomgång 
menar därför Torn berg & Eriksson (2012) att transportmönstren bäst förstås 
i termer av till gäng lighet till olika funktioner och målpunkter i staden eller 
regionen. Ur det perspektivet kan transportalternativ som ger hög tillgänglig
het relativt andra transportalternativ förväntas stå för en relativt sett högre 
andel av transportarbetet, och därför främjar täta stadsstrukturer ett lägre 
bilberoende.

Rapporten Den glesa staden togs fram av Svenska Naturskyddsföreningen 
år 2006 i syfte att stimulera samhällsdebatten kring stadsbyggnadsfrågor. 
I den konstateras att stadens utveckling och transporter är tydligt samman
kopplade och att städernas utseende vittnar om en samverkan mellan mark
användning och transportbehov. I rapporten görs en historisk genomgång av 
hur det svenska samhället utvecklats och planerats i relation till transporter 
och hur detta påverkat stadens markanvändning. Med fokus på miljö och 
transporter beskrivs vad urban sprawl innebär, dess effekter och orsaker. I 
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rapporten dras slutsatsen att urban sprawl existerar i Sverige och att den 
framförallt uppstod som en effekt av massbilismens inträde efter andra världs
kriget då utspridd bebyggelse växte fram med bilen som förutsättning och 
fokus. Ökade transportmöjligheter och ett större välstånd möjliggjorde för 
många att förverkliga drömmen om ett eget hus. Låga markpriser utanför 
städer är en annan faktor som har drivit på utglesningen. Rapporten nämner 
också att trenden idag mot en större andel enpersonshushåll ger en ökad efter
frågan på bostadsyta.

Urban sprawl beskrivs som negativt ur ett miljöperspektiv, framförallt 
på grund av de ökade utsläppen till luft och klimat en perifer stad leder till. 
Enligt rapporten Den glesa staden avtog utglesningen av tätorterna efter 1990 
då den täta, blandade och hållbara staden fick en viktigare roll. Samtidigt 
ökade dock bilinnehavet och transportvolymerna, externa köpcenter byggdes 
ut och städerna blev mer och mer funktionsuppdelade. Lösningen på stads
utglesningens negativa påverkan på miljön, genom ökade transporter och 
exploatering av nära naturen, bedöms ligga i planering och engagemang för 
att minska transportberoendet, förtäta bebyggelsen och skydda grönområden.

Sambandet mellan bebyggelsens lokalisering, transporter och utsläpp 
fastslås bland annat i två projekt utförda av WSP. I ett uppdrag 2010 åt 
dåvarande Regionplane och Trafikkontoret (RTK, numera TMR) studerade 
WSP möjliga metoder för att mäta och illustrera effekter av de två pågående 
processerna i samhället; förtätning och utglesning (WSP 2010). Syftet var att 
hitta metoder för att mäta, dels dessa processer, dels deras omfattning samt 
effekter av processerna. Rapporten visar att markkonsumtionen skiljer sig 
avsevärt mellan olika kommuner och man kan konstatera att täta respektive 
glesa kommuner tenderar att behålla sin struktur. Ansatsen att mäta utgles
ning visar på att låg kostnad för mark är en viktig drivkraft för urban sprawl. 
Rapporten studerar även hur socioekonomiska faktorer och transporter varie
rar med bebyggelsetäthet och bebyggelsetyper. Slutsatsen är att det föreligger 
ett klart och tydligt samband mellan bebyggelsetäthet och färdmedelsval, res
längd och resefrekvens. Detta innebär att den främsta miljöpåverkande effek
ten av en alltmer utspridd bebyggelse går att utläsa genom den trafik som den 
genereras.

I ett av Trafikverket finansierat forskningsprojektet som WSP utförde 2011 
i samarbete med Chalmers, studerades hur olika bebyggelsestrukturer påver
kar koldioxidutsläpp. I studien av den regionala nivån utvärderades tre olika 
målbilder för bebyggelselokalisering till år 2050: ”den monocentriska staden”, 
”den utspridda staden” och ”stationssamhällen”. Genom att modellera olika 
bebyggelsestrukturer med utgångspunkt från de centrala processerna förtät
ning och utglesning studerades sedan effekterna av dessa. Enligt utvärderingen 
av målbilderna påverkar de olika bebyggelsesalternativen koldioxidutsläppen 
med mellan 10–15 procent, beroende på de regionala förutsättningarna. ”Den 
monocentriska staden” ger minst utsläpp, följt av ”stationssamhällen” och” 
sist ”den utspridda staden”. Skillnaden i utsläpp mellan de olika målbilderna 
är större eller mindre beroende på existerande bebyggelsemönster och den 
utveckling som måste till för att nå målbilden (WSP 2011).
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4.3.2 Studier och rapporter om styrning av miljö kopplat till 
planeringsprocessen

Medan de ovan nämnda studierna tittar på konkreta effekter av bebyggelsens 
lokalisering behandlar nedanstående studier och rapporter om styrningen av 
miljö och planområdet. Bland annat rapporten Styrning av markanvändning 
och miljö, som togs fram på uppdrag av Ansvarskommittén i 2006 (Emmelin 
och Lerman 2006). Uppdraget gick ut på att beskriva de problem i styrningen 
av mark och miljö som utgörs av ett oöverskådligt, motsägelsefullt och kom
plicerat regelverk i samspel med en sektoriserad förvaltning. I rapporten skild
ras en oro över att miljönyttan av mycket arbete kopplat till markanvändning 
och miljö framstår som alldeles för låg; att för lite uppnås med för mycket 
insats. En central utgångspunkt för rapporten är att miljövård och planering 
av markanvändning är aktiviteter som i många avseende är så väsensskilda 
att de kan ses som två paradigm. Medan miljöparadigmet utgår från naturens 
egenvärde och målet om att bevara eller återskapa ”naturliga” eller ”hälso
samma” tillstånd, utgår planparadigmet från idén om att omvandla den 
bebyggda miljön och behovet av att väga enskilda mot allmänna intressen. 
Rapporten framhåller i detta sammanhang att miljökonsekvensbeskrivningen 
används av miljöparadigmet som ett verktyg för att hindra förändring av 
markanvändningen snarare än att styra den.

Utvecklingen inom miljöpolitik och planering beskrivs vidare som 
ett försök att överbrygga motsättningarna mellan paradigmen genom att 
miljö mål och normer sätter gränser för vad som är en acceptabel utveck
ling inom planeringens förändringsverksamhet. Huvudslutsatsen är dock 
att denna överbryggning inte är framgångsrik. En orsak till detta är, enligt 
Ansvarskommittén, den existerande synen att det finns ett naturligt tillstånd 
där miljöproblem inte existerar; att målkonflikter inte föreligger mellan olika 
miljöåtgärder; och att det faktiskt finns winwin situationer i målkonflikter 
mellan miljö och andra intressen där en lösning kan hittas. Betydelsen av den 
fysiska planeringen för miljövården begränsas också, enligt rapporten, av sek
torisering och bristande samordning hos de viktigaste aktörerna (regionalt och 
lokalt) och av oklarheter när överordnade mål och nationella intressen ska 
omtolkas till lokala realiteter. Huvudslutsatsen i rapporten är att styrningen av 
mark och miljö kännetecknas av sektoriell fragmentering, inkonsistens mellan 
nivåer, att målkonflikter döljs eller förnekas för att underlätta administration 
och beslutsfattande samt att regelverk och organisation utreds och reformeras 
separat trots behovet av samspel (Emmelin och Lerman 2006).

Enligt Grip (2013) bidrar lagstiftningen i sig till att göra målet om håll
bar utveckling otydligt. I sin avhandling På Spaning efter Styrmedel – kom
munal fysisk planering och hållbarhetsmålet behandlar Grip huruvida det 
finns styrmedel för kommunal fysisk planering i riktning av samhällsmålet 
om hållbar utveckling, svaret är ja men att de inte kommer till sin rätt. Genom 
sju praktiska och teoretiska delstudier mellan 1993 och 2009 har styrmedel 
identifierats. Dessa delas in i grupper enligt en styrkeskala från påverkande 
till tvingande, där lagstiftning är det starkaste styrmedlet. En stor utmaning, 
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enligt studien, är att PBL i sig är motstridig och lämnar avvägningar mellan 
olika intressen och hållbar utveckling åt kommunerna. Därmed skapas otyd
lighet och hållbarhetsmålet kan tolkas som förhandlingsbart. Inget tydligt 
ansvar pekas ut utan ansvar för kommande generationers livsmiljö ligger 
diffust på alla.

Denna otydlighet påpekas även indirekt av Boverket (2012). I och med 
sitt ansvar för uppföljningen av plan och bygglagens (PBL) tillämpning 
samt uppföljning och utvärdering av miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö, 
har Boverket (2012)  initierat projektet Miljökvalitetsmålen i kommuner
nas samhällsplanering där uppföljningsbesök gjordes i tre utvalda kommu
ner. Rapporten redovisar även en studie av de översiktsplaner som antogs 
under åren 2005–2010. Studien visar att i cirka en tiondel av planerna har 
miljö kvalitetsmålen fullt ut integrerats så att de fungerat som utgångspunkt 
för ställningstaganden. Å andra sidan nämns miljökvalitetsmålen inte alls i 
ungefär lika många planer. I den övervägande delen av de övriga planerna 
har målen diskuterats i miljökonsekvensbeskrivningen. Boverket lyfter fram 
översiktsplanen som det verktyg i svensk lagstiftning som gör det möjligt att 
sammanföra de tre hållbarhetsaspekterna när det gäller fysisk planering, men 
att ett helhetstänkande krävs för att göra planen till ett fungerande verktyg. 
Från uppföljningsbesöken drar Boverket slutsatsen att översiktsplanen kan 
samordnas med miljökvalitetsmålen genom en aktiv diskussion under sam
rådsprocessen och att denna process, när den genomförts, resulterat i tydliga 
ställningstaganden i förhållande till målen. Rapporten konkluderar vidare att 
kommunerna behöver vägledning när det gäller hanteringen av miljökvalitets
målet God bebyggd miljö samt vägledning i hur vägningarna mellan de olika 
miljökvalitetsmålen kan genomföras under samrådsprocessen. Vidare nämns 
att det behövs en studie som belyser om åtgärder för att nå ett miljökvalitets
mål kan innebära målkonflikt med andra miljömål.

Ett steg i rätt riktning kan enligt Grip vara att i PBL införa den i Tyskland 
lagstadgade Balanseringsprincipen, ett juridiskt styrmedel. Balanseringen inne
bär att planeringen blir inriktad på naturresurser i enlighet med miljöbalken, 
inte på en avvägning mellan särintressen som PBL. I praktiken betyder detta 
att makten förskjuts från politik till professionalism. Skillnaden mot kompen
seringsprincipen i den svenska lagstiftningen är att kompenserande åtgärd/
balansering här ska spela in så fort åtgärden bedöms ha någon sorts miljö
påverkan. Förtätning ges som exempel, då det betyder högre utnyttjande av 
ett område och kan resultera i mer trafik och mindre grönyta, men sällan 
bedöms ha betydande miljöpåverkan.

Även om översiktsplanen är ett formellt instrument som ger kommunen 
möjligheter att hantera målkonflikter i tidiga skeden kvarstår behovet av att 
uttolka översiktsplanens vägledning i mer konkreta situationer. Hur denna 
uttolkning görs beror på en mängd omständigheter och inte minst vem som 
gör uttolkningen och vilket perspektiv den personen har. Kring denna pro
blematik finns en omfattande litteratur inom planeringsforskningen (för en 
översikt, se Tornberg 2011). I en fallstudie av hur Uppsala översiktsplans 
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intentioner ska tillämpas visar t ex Tornberg (2011) dels hur innebörden i 
översiktsplanens begrepp tolkas på olika sätt av olika förvaltningar inom 
staden, dels hur olika förvaltningar fäster olika vikt vid översiktsplanen som 
styrdokument över huvudtaget vilket försvagar dess roll som vägledare vid 
hanteringen av målkonflikter.

I ett forskningsprojekt åt Trafikverket som tar fasta på bebyggelsestruk
turens effekt på trafikens miljöpåverkan genomfördes fallstudier och dialog
seminarier med fem kommuner i stora och mellanstora städer (Transportsnålt 
samhälle del III WSP 2013). Studerade åtgärder som har bäring på förtätning 
och utglesning är de som beskrivs i avsnittet om kommunernas arbete med 
tätare och grönare städer. 

I de workshopar som genomfördes i forskningsprojektet framkom att det 
finns olika hinder för kommunerna att bygga tätare inom befintlig tätort. När 
det gäller utbyggnadsplaner som syftar till förtätning i befintliga bostadsom
råden är acceptansen från närboende ofta låg, vilket gör att samrådsprocessen 
blir långdragen. Även höga exploateringskostnader i tätortsmiljö och sane
ringskostnader på gamla industritomter nämndes som hämmande faktorer. 
Ett annat hinder mot förtätning som kommunerna beskrev är att det svårt att 
säga nej till ny exploatering utanför tätortsgränsen när det råder bostadsbrist. 
Det kom också upp exempel på att kommuner sagt nej till mindre nyetable
ringar utanför detaljplanelagt område, men att de sökande efter överklagande 
till länsstyrelsen hade fått bygglov. Så länge det är en bra boendemiljö kan 
inte kommunen förhindra bebyggelse i perifera lägen. Samtidigt noterar för
fattarna att det trots höga ambitioner på förtätning, planerar kommunerna 
nya bostadsområden som helt eller delvis ligger utanför dagens tätortsgränser.  
Bland de styrmedel som kommunerna uppfattade skulle kunna underlätta för
tätning nämndes till exempel lägre bullerkrav i vissa lägen, bättre underlag för 
luft och buller, starkare riktlinjer för att få till stånd förtätning i ytterområden, 
bidrag till marksanering och årliga uppföljningar av planindikatorer.
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5 Förutsättningar och hinder
5.1 Trender och nuläge
Sverige blir ett allt mer urbant land. Under de 100 senaste åren har Sverige 
utvecklats från ett utpräglat landsbygdssamhälle till ett samhälle där den 
absoluta majoriteten av befolkningen bor tätorterna. År 1960 bodde sju 
av tio svenskar i en tätort. Idag lever nästan nio av tio svenskar i en tätort. 
Inflyttningen till städer och tätorter har varit stark och städerna har delvis 
vuxit på bekostnad av landsbygden. Även om tillväxttakten har planat 
ut något under de senaste 30 åren så går trenden fortfarande mot ökad 
urbanisering i Sverige.
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Figur 4. Andel av Sveriges befolkning som bor i tätort 1960–2010 (SCB),

I samhällsplaneringskretsar återkommer ibland påståendet att den rådande 
utvecklingen av tätorterna i Sverige i allt högre grad karaktäriseras av utgles
ning och urban sprawl. Som inteckning för detta brukar exempel på enskilda 
nybyggnadsområden visas fram. Detta kan säkert vara riktigt för ett fåtal 
kommuner, men sett över hela riket saknar dock detta påstående grund. 
Sammanställer man befolkningsutvecklingen i tätorterna och ställer detta i 
relation till tätortsytornas utveckling så ser man motsatt mönster, nämligen 
en trend mot ökad förtätning och urbanisering i tätorterna under de senaste 
tio åren. 

Orsakerna till denna trend är flera. En viktig aspekt är att tätorter i vissa 
avseenden erbjuder fler möjligheter jämfört med landsbygden. Detta gäller 
framför allt tillgång till arbete, men även andra kvaliteter som följer av ökad 
täthet, bland annat ett större utbud av varor och tjänster. Storstäderna erbju
der också ett utbud av nöjen och kultur som framför allt attraherar vissa 
ålderssegment av befolkningen.
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Den ökade preferensen för ökad täthet kan även spåras i många av kom
munernas översiktsplaner. Det finns idag knappt någon kommun som i sina 
långsiktiga utbyggnadsstrategier inte betonar betydelsen av ökad täthet och 
behovet av ett mer ytsnålt och resurseffektivt samhälle. Samtidigt brottas vissa 
kommuner med hur man ska säkerställa en upprätthållen samhällsservice för 
de som vill bo kvar eller bosätta sig på landsbygden.
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Figur 5. Relativ utveckling av befolkning och tätortsyta i Sverige 1990–2010. 

5.2 Implikationer för hållbar stadsutveckling
Generella effekter av förtätning och urban sprawl
Täta miljöer är generellt resurseffektiva av flera skäl. En av de viktigaste orsa
kerna är att de ger större möjligheter till hushållning av markresurser. Genom 
att bygga tätt och ytsnålt kan markområden sparas för andra ändamål än 
bebyggelse, exempelvis

• Rekreation

• Livsmedelsförsörjning
– Bevarande av naturvärden

Täta områden är också i allmänhet lättare att tillgodose med kollektivtrafik, 
samhällsservice samt att energiförsörja. Resurssnålhet kan bland annat mätas 
som markkonsumtion, dvs. hur mycket mark som varje invånare gör av med. 
Markkonsumtionen är betydligt mindre i täta miljöer. En kommuninvånare i 
Karlskoga använder exempelvis tre gånger så mycket markyta som en kom
muninvånare i Malmö.
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Figur 6. Befolkningstäthet och markkonsumtion i Sveriges 50 största tätorter.

En annan viktig aspekt på täthet är att den i allmänhet skapar förutsätt
ningar för minskat bilåkande och ökat kollektivtrafikresande. I en undersök
ning Förtätning och utglesning i Stockholmsregionen (WSP 2010) studerades 
sambandet mellan bebyggelsetäthet och färdmedelsval utifrån observerade 
data från flera resvaneundersökningar. Utfallet av analysen visar på ett tydligt 
samband mellan täthet och val av färdmedel. Täta miljöer förefaller gynna 
gång och cykeltrafik samt kollektivtrafik. Glesa miljöer gynnar bilåkande. 
Resultaten visar också entydigt att glesa miljöer dessutom genererar fler och 
längre resor, eftersom befolkningen i allmänhet är beroende av bilen för de 
flesta ärenden. 

Eftersom transporterna bidrar till en betydande del av samhällets samlade 
klimatutsläpp är det därför av stor betydelse hur ny bebyggelse utformas och 
lokaliseras. Genom att bygga tätt och ytsnålt skapas förutsättningar för ett 
hållbart resande och därigenom minskad klimatpåverkan.
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Figur 7. Sambandet mellan bebyggelsetäthet och färdmedelsval.(Källa: WSP:s egna beräkningar 
utifrån RVU 05-06).
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Klimatfrågan har kommit att bli alltmer aktuell även i planeringssamman
hang. När det gäller urbanisering och dess konsekvenser så har den allmänna 
uppfattningen hittills dominerats av att tätare orter och en flerkärnig ortstruk
tur är bra för klimatet då det innebär goda förutsättningar för ökat kollektiv
trafikresande och därmed lägre utsläpp av främst koldioxid genom en lägre 
grad av privatbilism. Å andra sidan har på senare tid de lokala förhållandena 
och möjliga problem av urbanisering uppmärksammats alltmer. Tätare bebyg
gelse kan leda till så kallade ”heat islands”, det vill säga lokalt varmare för
hållanden som i sin tur innebär krav på nedkylning av kontor och bostäder, 
och vegetation för skugga utomhus. En annan konsekvens av mer hårdgjord 
yta är problem med för snabb avrinning av dagvatten vilket vid häftiga regn 
skapar toppar och hård belastning på orternas tekniska system. Bedömningen 
är att kraftiga skyfall förväntas öka i mängd och antal, oavsett om vi lyckas 
bromsa utsläppen av klimatpåverkande gaser .  Resultatet är inte bara ökad 
belastning på VAsystemen, kraftiga översvämningar kan också leda till ökad 
risk för ras och skred.

Människor söker sig ofta till grönområden och är viktiga för möjlighet till 
friluftsliv och rekreation. Grönområden är också viktiga för den biologiska 
mångfalden och har stora kulturhistoriska värden. Den obebyggda marken 
invid och mellan regionens bebyggda stråk omfattar olika typer av mark
användning, bland annat odlad mark, skog, sjöar, vattendrag, viss spridd 
bebyggelse, fritidshusområden, täkter och golfbanor. När det gäller grön
strukturen i och kring tätorten är det viktigt att betona helheten och samban
den till den lokala grönstrukturen med parker, alléer och kyrkogårdar. För 
att säkerställa en fungerande grön infrastruktur handlar det också om var 
man anlägger ny bebyggelse, det vill säga att man undviker att ta i anspråk 
jungfrulig mark. När den nya staden byggs och befintliga miljöer utvecklas 
behövs därför insiktsfull planering och avvägningar mellan olika intressen 
där hänsyn också tas till vattenfrågor och ianspråktagande av jungfrulig 
mark.

5.3 Planeringsförutsättningar
Kommunerna har ett antal olika formella instrument för att påverka bebyggel
sestrukturens utveckling. Till de viktigaste plandokumenten hör översiktspla
nen och detaljplaner. Därtill spelar även den lokala transportplaneringen stor 
roll för hur bebyggelsen utvecklas. Kommunerna deltar också i olika utsträck
ning i det regionala utvecklingsarbetet och framtagandet av regionala utveck
lingsstrategier (RUS), eller tidigare regionala utvecklingsprogram (RUP), och 
länstransportplaner. Detaljplanen är bindande och har därmed en stark styr
ning genom att sätta gränser för hur nyexploateringar kan gå till och var de 
kan ske. Översiktsplanen är inte bindande utan vägledande. Principen är att 
översiktsplanen ska följas i den mer detaljerade planeringen men avsteg kan 
göras om skäl föreligger.
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Samtidigt påverkas de reella möjligheterna till styrning av en mängd infor
mella faktorer som kommunen endast delvis har rådighet över. Till exempel 
tas detaljplaner fram i dialog med och i förhandling mellan byggherre och 
kommunen vilket innebär att förutsättningarna för denna dialog spelar stor 
roll för det fysiska resultatet av planeringen och vilka intressen som får störst 
utrymme i processen. Dessutom sker hela planeringen i ett sammanhang av 
mycket starka externa drivkrafter för eller mot olika typer av bebyggelse
utveckling (se t ex figur 3).

Förutsättningarna för kommunens styrdokument och antagna strategier 
att få reellt genomslag påverkas därför i hög grad av hur väl dessa är förank
rade i den politiska organisationen. Utan en stark politisk uppbackning är 
det lätt att göra avsteg från översiktsplanen om starka intressen driver på en 
utveckling i strid med denna. Exempel på det kan vara handelsetableringar 
nära landsgränsen, eller andra etableringen av starka handelsaktörer i kom
muner som bedömer att dessa etableringar är viktiga för kommunen.

I varierande utsträckning är också kommunernas möjlighet att styra 
bebyggelseutvecklingen beroende av planeringen på andra administrativa 
nivåer, inte minst den statliga utbyggnaden av infrastruktur. Hur ett område 
försörjs med transportmöjligheter är avgörande för hur många människor 
som kan ta sig till och från området och därmed hur många som kan bo där. 
Därför påverkas den kommunala styrningen av bebyggelseutvecklingen och 
markanvändningen i hög grad av hur väl den kommunala planeringen sam
ordnas med den regionala och nationella planeringen, något som aktualiserar 
behovet av en samordnande funktion på regional nivå.

Sammanfattningsvis påverkas kommunernas möjligheter att styra mark
användning och bebyggelseutveckling av såväl formella som informella fak
torer, vilket har stor betydelse för hur väl nationella styrmedel fungerar i 
praktiken.
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6 Styrmedel
6.1 Översikt av styrmedel 
I tabellen (figur 8) redovisas de styrmedel som ingår i kartläggningen.

Styrmedel Typ av styrmedel Område
Allmänna skötselbidrag �ll länsstyrelserna Ekonomiskt Grön infrastruktur, Markanvändning, 

Resurseffek�vitet
Art- och habitatdirek�vet Administra�vt Grön infrastruktur, Resurseffek�vitet
Avloppsva�endirek�vet (91/271/EG) Administra�vt Resurseffek�vitet
Beställarkrav Informa�vt Grön infrastruktur, Markanvändning, 

Resurseffek�vitet,  Utsläpp �ll lu�
Bestämmelser för miljöfarlig verksamhet (MFV)  Administra�vt Klimat, Utsläpp �ll lu�
Branschriktlinjer  Informa�vt Klimat, Utsläpp �ll lu�
BREEAM Communi�es Informa�vt Grön infrastruktur, Klimat, Markanvändning, 

Resurseffek�vitet, Utsläpp �ll Lu�
Delega�on för hållbara städer Informa�vt, FoU Grön infrastruktur, Klimat, Markanvändning, 

Resurseffek�vitet, Utsläpp �ll Lu�
Dricksva�endirek�vet (98/83/EG)  Administra�vt Grön infrastruktur
EU:s landsbygdsprogram Ekonomiskt Markanvändning
Europeiska landskapskonven�onen Administra�vt Grön infrastruktur, Markanvändning, 

Resurseffek�vitet
Förordning (1988:1229) om statliga byggnadsminnen m.m. Administra�vt Resurseffek�vitet
Förordning (1998:1252) om områdesskydd Administra�vt Markanvändning
Förordning (1998:896) om hushållning med mark och va�enområden m.m 
(Hushållningsförordningen)

Administra�vt Grön infrastruktur, Markanvändning, 
Resurseffek�vitet

Förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar Administra�vt Grön infrastruktur, Klimat, Markanvändning, 
Resurseffek�vitet, Utsläpp �ll Lu�

Förordning (2003:598) om statliga bidrag �ll lokala naturvårds-projekt  
(Lokal naturvårdssatsning, LONA-bidraget) 

Ekonomiskt Grön infrastruktur, Markanvändning, 
Resurseffek�vitet

Förordning (2009:956) om översvämningsrisker Administra�vt Grön infrastruktur, Markanvändning, 
Resurseffek�vitet

Förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från 
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) 

Administra�vt, Ekonomiskt Markanvändning, Resurseffek�vitet

Förordning om geografisk miljöinforma�on SFS 2010:1770 Administra�vt Grön infrastruktur, Markanvändning, 
Resurseffek�vitet

Förordningen (1988:1188) om kulturminnen m.m Administra�vt Resurseffek�vitet
Geodata portalen Informa�vt Grön infrastruktur, Markanvändning, 

Resurseffek�vitet
Geotekniskt myndighetsstöd i planprocessen Informa�vt, FoU Grön infrastruktur, Markanvändning, 

Resurseffek�vitet
Grundva�endirek�vet (2006/118/EG) Administra�vt Markanvändning
Handbok för va�en Informa�vt Markanvändning, Resurseffek�vitet
Handbok för va�enplanering Informa�vt Grön infrastruktur, Markanvändning, 

Resurseffek�vitet
Inspiredirek�vet (2007/2/EG) Administra�vt Grön infrastruktur, Markanvändning, 

Resurseffek�vitet
Lagen (1987:147) om regionplanering i Stockholms län Administra�vt Grön infrastruktur, Markanvändning, 

Resurseffek�vitet
Lagen om allmänna va�entjänster (2006:412) Administra�vt Markanvändning, Resurseffek�vitet
Landsbygdsutveckling Ekonomiskt Resurseffek�vitet
LIFE+ EU stöd FoU Grön infrastruktur, Klimat, Markanvändning, 

Resurseffek�vitet, Utsläpp �ll Lu�
Miljöbalken  31 kap. Ersä�ning vid ingripanden av det allmänna och vid 
�llståndsprövning av va�enverksamhet m.m. 

Ekonomiskt Markanvändning

Miljöbalken (1998:808) Administra�vt Grön infrastruktur, Klimat, Markanvändning, 
Resurseffek�vitet, Utsläpp �ll Lu�

Miljökonsekvensbeskrivningsdirek�vet (2011/92/EG) Administra�vt Grön infrastruktur, Klimat, Markanvändning, 
Resurseffek�vitet, Utsläpp �ll Lu�

NV Handbok 2010:5 om va�enskyddsområde (272) Informa�vt Markanvändning, Resurseffek�vitet
PBL Kunskapsbanken-vägledning Informa�vt Grön infrastruktur, Klimat, Markanvändning, 

Resurseffek�vitet, Utsläpp �ll Lu�
Plan- och byggförordning (2011:338) Administra�vt Grön infrastruktur, Klimat, Markanvändning, 

Resurseffek�vitet, Utsläpp �ll Lu�
Plan- och bygglag (2010:900) Administra�vt Grön infrastruktur, Klimat, Markanvändning, 

Resurseffek�vitet, Utsläpp �ll Lu�
Pla�orm för hållbar stadsutveckling Informa�vt Grön infrastruktur, Klimat, Markanvändning, 

Resurseffek�vitet, Utsläpp �ll Lu�
Ramdirek�vet för va�en (2000/60/EG) Administra�vt Grön infrastruktur, Markanvändning, 

Resurseffek�vitet
Förordning (2007:713) om regionalt �llväxtarbete (Regionalt 
utvecklingsprogram-RUP) 

Administra�vt Grön infrastruktur, Markanvändning, 
Resurseffek�vitet

SMB-direk�vet (2001/42/EG) Administra�vt Grön infrastruktur, Klimat, Markanvändning, 
Resurseffek�vitet, Utsläpp �ll Lu�

Strandskydd Administra�vt Grön infrastruktur, Markanvändning, 
Resurseffek�vitet

Översvämningsdirek�vet (2007/60/EG) Administra�vt Grön infrastruktur, Markanvändning, 
Resurseffek�vitet

Figur 8. Tabell över styrmedel som ingår i kartläggningen.
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6.1.1 Vilka offentliga styrmedel används idag?
Vi har identifierat 43 offentliga styrmedel som används idag för att styra 
bebyggelseplaneringen. Här redovisas huruvida styrmedlen är ekonomiska 
(exempelvis skatter, avgifter och stöd), administrativa (lagar och regleringar), 
informativa (upplysning, märkning, utbildning) eller inriktade på FoU (forsk
ningsprogram, demonstration).  I figuren återfinns i vissa fall styrmedel i två 
kategorier. Till exempel är ”Geotekniskt myndighetsstöd i planprocessen” 
klassat som både informativt och inriktat på FoU.

26

11

6

3

Administra�vt

Informa�vt

Ekonomiskt

FoU

Figur 9. Styrmedel indelat i olika kategorier.

De flesta av styrmedlen är administrativa. Till denna kategori hör 25 styr
medel. Det 26:e är både administrativt och ekonomiskt. Av de administrativa 
styrmedlen är 9 stycken EUdirektiv. Till direktiven hör till exempel MKB
direktivet, ramdirektivet för vatten och det så kallade SMBdirektivet om 
miljöbedömningar av planer och program som syftar till att främja en hållbar 
utveckling. Bland de administrativa styrmedlen återfinns också till exempel 
plan och bygglagen (PBL), miljöbalken (MB), förordningen om regionalt 
utvecklingsarbete och hushållningsförordningen.

Den näst vanligaste kategorin är informativa styrmedel, hit hör olika 
vägledningar, geotekniskt stöd i planprocessen, branschriktlinjer, certifierings
system och den ganska nyligen inrättade ”Plattform för hållbar stadsutveck
ling”. Plattformen som inrättades i februari 2014 syftar bland annat till ökad 
samverkan, samordning och erfarenhetsutbyte mellan aktörer inom olika 
sektorer och nivåer och ska även fungera som processtöd för de regionala 
strukturfondsprogrammens arbete med hållbar stadsutveckling. De ekono
miska styrmedel som identifierats i vår kartläggning har koppling till olika 
lands bygds program men också möjlighet till ersättning vid intrång enligt 
miljöbalken.

Ett exempel på FoUstyrmedel som inte finns med i kartläggningen är pågå
ende forskning för behov av användarstöd till kommuner, Elisabeth Häggquist, 
Luleå Tekniska Universitet ”Faktiskt och potentiellt användande av geologisk 
information i svenska kommuner”. Den första delstudien i Hägg quists forsk
ning undersöker varför vissa använder geologisk information medan andra i 
liknande kommunala positioner inte gör det. Detta är ett exempel att härledda 
användandet och efterfrågan av användarstöd för att bättre förstå behovet av 
användarstöd till för att kunna utveckla informativa styr medel för att påverka 
i riktning mot miljökvalitetsmålen.
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6.1.2 Vilket miljöproblem avser styrmedlet att hantera
Det är svårt att göra en specifik indelning över vilka styrmedel som styr 
mot förtätning respektive utglesning. Genom att styra mot förtätning blir 
en indirekt konsekvens att samma styrmedel också motverkar utglesning. 
Några av styrmedlen innehåller någon typ av målkonflikt. Målkonflikten kan 
vara i förhållande till olika miljömål som till exempel vad gäller styrmedlet 
Bestämmelser för miljöfarlig verksamhet (MFV) där det i enskilda prövningar 
kan bli alldeles tydligt att det råder målkonflikter mellan olika miljömål. Ett 
annat exempel är styrmedel för att förhindra en överexploatering av strän
derna som är motstridig i och med att det också möjliggör upphävande av 
strandskyddet av diverse skäl. Det finns också ett antal styrmedel som innefat
tar en vidare tolkning av hållbarhetsbegreppet och där en direkt styrning mot 
miljökvalitetsmålen inte alltid är möjlig då styrmedlet är så utformat att det 
behöver göras en avvägning i förhållandet till social och ekonomisk hållbar
het. Såväl plan och bygglagen (PBL) som miljöbalken (MB) bygger på avväg
ningar, där det ytterst är teknik och ekonomi som avgör hur långt man kan 
gå beträffande krav på olika former av försiktighetsmått för att till exempel 
uppnå kretslopp i det enskilda fallet. Det viktiga undantaget i både PBL och 
MB är sådana situationer där det finns rättsligt bindande miljökvalitetsnor
mer, då är det i stället dessa som sätter gränserna för utsläpp och en avvägning 
blir därmed inte möjlig. Andra exempel där avvägningar behöver göras är fri
villiga certifieringssystem som BREEAM Communities eller det informativa 
styrmedlet Plattform för hållbar stadsutveckling.

Nedan visas en fördelning av styrmedel uppdelat i de fyra målområden 
som har varit fokus för studien (Utsläpp till luft/klimat, Grön infrastruk
tur, Markanvändning och Resurseffektivitet). De allra flesta styrmedel riktas 
mot flera miljöproblem. Till exempel berör MB alla målområden som är i 
fokus för denna studie. EU:s landsbygdsprogram, grundvattendirektivet och 
Förordning (1998:1252) om områdesskydd är exempel på styrmedel som 
berör både markanvändning och resurseffektivitet.

Fyra av de kartlagda styrmedlen riktas specifikt med markanvändning som 
målområde. Hit hör förordning om områdesskydd och grundvattendirektivet. 
Tre av dem är specifikt riktade för resurseffektivitet.
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Figur 10. Fördelning av styrmedel kopplat till olika områden.
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6.1.3 Vem har rätt att besluta om införandet?
EUdirektiven förbinder medlemsstaterna att implementera direktiven som i 
sin tur resulterar i lag, som landar i förordning och föreskrift och stundtals i 
handbok hos sektorsmyndighet. Lantmäteriet, Naturvårdsverket, Havs och 
Vattenmyndigheten, Boverket och Vattenförvaltningarna är myndigheter 
som beslutar om införande och förändringar i de styrmedel som finns med 
i kartläggningen. Regeringen och riksdag har dock ofta en avgörande roll 
då de beslutar om lag respektive förordning. Utöver detta ingår även frivil
liga åtgärder. Här ingår ”beställarkrav”, ”branschriktlinjer” och ”BREEAM 
Communities”. Anledningen till att dessa ingår bland de offentliga styrmedlen 
beror på att myndigheter och andra offentliga aktörer utgör förhandlingspart 
i överenskommelserna om frivilliga åtgärder.
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EU

Myndighet
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FoU
Informa�vt
Informa�vt, FoU

Figur 11. Kategori av styrmedel med koppling till beslutanderätt.

6.1.4 Vem ska ändra beteende?
När det gäller vem som ska agera framkommer att hälften av styrmedlen 
adresserar kommunerna. Cirka 30 procent adresserar flera olika målgrupper. 
Näringslivet berörs specifikt genom 15 olika styrmedel, miljöbalken (MB) 
och plan och bygglagen (PBL) samt möjlighet att hitta och titta på geodata 
från olika källor genom Geodataportalen är styrmedel som riktas till alla. 
Som ägare av statliga byggnader adresseras staten om förordningen av stat
liga byggnadsminnen.
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Figur 12. Styrmedel indelat utifrån målgrupp som ska ändra beteende.
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De styrmedel som berör kommuner är i de flesta fall administrativa och berör 
lagstiftning som reglerar användningen av mark och vatten. Ett antal infor
mativa styrmedel ingår också, hit hör till exempel PBL Kunskapsbanken/
vägledning och Handbok för vattenplanering. Endast ett styrmedel är ekono
miskt och det är statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt, det så kallade 
LONAbidraget. Genomgången visar att det finns många styrmedel som berör 
kommunernas samhällsplanering. Nästan alla är antingen administrativa eller 
informativa.

6.2 Några nedslag
Intervjuer har gjorts för att ta reda på hur de olika styrmedel som finns inom 
området fungerar i praktiken och för att ta reda på vilka behov av föränd
ringar det finns i dagens uppsättning styrmedel (enskilt och samlat).

6.2.1 Hur fungerar styrmedlen i praktiken?
Den bild som ges i intervjuerna av både kommunerna och länsstyrelserna är 
att det finns ett glapp mellan kommunernas ambition och statens ambition. 
Kommunerna har en verklighet att leva i när det gäller efterfrågan och mark
nad och det blir därför kommunens ambition som kommer att lägga ribban. 
Ibland hejar staten på, exempelvis bildandet av naturområden för grön infra
struktur som kommunerna får förhålla sig till. Ibland ändrar staten lagar, t ex 
revideringen av plan och bygglagen i vilken man skärpt kravet att översikts
planen ska förhålla sig till de nationella målen. En annan aspekt som lyfts 
fram är de målkonflikter som ofta uppstår inbördes mellan miljömålen och 
andra hållbarhetsmål. Genom de målkonflikter som uppstår lämnar staten 
olika signaler som är svåra att förhålla sig till. Till exempel nämns bullerfrå
gan som en konflikt som gör det svårt att förtäta eller att bygga stationsnära. 
Begränsad byggnadshöjd på grund av riksintresse för kulturmiljö är en annan 
målkonflikt som nämns.  Ett annat exempel som nämns är att det ibland är 
mer komplicerat och byråkratiskt att inte använda jungfrulig mark med de 
särkrav som då ställs. Vägledning över hur målkonflikter ska hanteras efter
frågas.

En annan bild som träder fram är att det är svårt att förhålla sig till 
vad själva miljömålsuppföljningen egentligen är och förhållandet till andra 
samhällsmål som rör hållbarhet. En av de intervjuade uttrycker att miljö
kvalitetsmålen inte kan mätas i stuprör. Det uppfattades som att man i miljö
målsuppföljningen tittar på enskilda mål istället för att se helheten med andra 
samhällsmål och att det behövas en konsensus om hur man tänker att man 
når målen överhuvudtaget. Det lyfts också fram att det behövs en samsyn 
mellan olika nivåer, övergripande till regionalt och lokalt. Det beskrivs att de 
övergripande nationella målen upplevs som diffusa att de därmed är svåra att 
hantera och att de därför behöver brytas ner i mindre delmål.
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6.2.2 Behov av förändring av styrmedel
Intervjusvaren pekar på ett behov av utveckling av de styrmedel som redan 
finns snarare än ett behov av utveckling av nya styrmedel. Systemet ses som 
brokigt och det upplevs som svårt att se den röda tråden mellan uppföljning 
av Miljökvalitetsmålen och styrning av planeringsprocessen. Till exempel 
utpekas samspelet i miljömässig inriktning mellan Länsstyrelsen, Boverket och 
Naturvårdsverket som ett förbättringsområde där det behövs bättre samord
ning från statens sida. En aspekt som beskrivs är att den lagstiftning som vi 
har idag kom på 80talet och vissa delar på 90talet. Sedan har man försökt 
att anpassa lagstiftningen så gott det går. Detta ger konsekvenser i hur saker 
genomförs i praktiken och att det därför kan behövas en generell genom
lysning av miljömålsarbetet och styrmedel utifrån omvärldsförändring sedan 
lagstiftningen kom. De förändringar som pekas ut handlar inte om maktför
skjutning åt något håll utan snarare om att beslutsfattarna ska få tillgång till 
bättre beslutsunderlag och tydligare rollfördelning. Till exempel föreslås en 
förändrad lagstiftning så att Länsstyrelsen får mer inflytande på kvalitén på de 
miljöbedömningar som görs inom ramen för planoch bygg lagen eftersom det 
finns brister där idag. En möjlighet är att låta Länsstyrelsen avgöra om en mil
jöbedömning krävs samt om miljökonsekvensbeskrivningen håller tillräcklig 
kvalitet.

Inom området markanvändning bedöms det finnas behov av förbättrade 
styrmedel enligt intervjuerna. Styrmedelen anses vara för svaga, särskilt när de 
står mot ekonomiska intressen. En av de intervjuade från en kommun efter
frågar resurser i de fall marknaden inte tar hand om det. Som exempel nämns 
Trafikverket som är bra på riktade styrmedel. Exempel som nämns är när styr
medlen riktas mot källan till förändring som till exempel olika statliga bidrag 
för åtgärder, processtöd till fastighetsägare i exempelvis planeringssamman
hang.

Information som styrmedel är ett annat område som lyfts fram. Det finns 
ett behov av att se över, kompetensutveckla och anpassa informationsstyr
medel till dagens förhållanden för alla aktörer som är inblandade i stadsut
veckling. Som exempel nämns att aktörer på den statliga nivån, till exempel 
Naturvårdsverket, behöver öka sin kunskap om hur det fungerar i praktiken 
för att kunna ge bra vägledning. Ett annat exempel är att användningen av 
mark i en kommun är en politisk fråga. Respondenten menar att för att den 
kommunala politiken ska vara en kompetent beslutsfattare, där vi i samhället 
lär oss leva med till exempel klimatförändringar, behövs en värdeförskjutning 
i vad som är bra att göra för klimatet. 
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7 Konsekvensanalys
7.1 Utgångspunkter
Konsekvensanalysen är översiktlig och har som utgångspunkt att kvalitativt 
bedöma hur styrmedel och åtgärder påverkar möjligheten att nå miljökvali
tetsmålen (markanvändning, resurseffektivitet, grön infrastruktur och utsläpp 
till luft samt klimatfaktorer). Eftersom översikten av styrmedel visade att det 
redan idag finns många administrativa och informativa styrmedel för bebyg
gelseutvecklingen och att intervjusvaren pekar på ett behov av utveckling av 
de styrmedel som redan finns, snarare än ett behov av utveckling av nya styr
medel, tar konsekvensanalysen utgångspunkt i detta. I intervjuerna nämns att 
styrmedlen är för svaga när de står mot ekonomiska intressen.

Genomgången av vilka som är de bakomliggande faktorerna som driver 
på hur bebyggelsen lokaliseras antyder att marknadskrafter i mångt och 
mycket avgör om, och var exploatering sker. Kommunernas anvisningar och 
beslut påverkar också, men inte tillräckligt för att styra i riktning mot miljö
kvalitetsmålen och generationsmålet.

I problemanalysen som redovisas i avsnitt 4.2, ”Dagens bebyggelseutveck
ling och koppling till miljökvalitetsmålen”, har en handfull orsaker till de 
identifierade problemen redovisats. Bland dessa ingår både näringslivrelate
rade och individrelaterade drivkrafter. Marknadskrafter såsom hus och mark
priser samt kostnader för exploatering påverkar de val företag och individer 
gör. Utöver detta påverkar demografi och arbetsmarknad. För att bättre förstå 
de mekanismer som ligger bakom orsakssammanhangen behöver analysen 
utvidgas så att den förutom de synliga drivkrafterna1 (exempelvis utglesning 
av bebyggelse) bakom miljöproblemen också omfattar hur omvärldsfakto
rerna påverkar, se figur 13.

Figur 13. Konsekvensanalysen utvidgas så att den omfattar bakomliggande omvärldsfaktorer 
av drivkrafter till att miljökvalitetsmålen inte nås. 

1  Till de primära drivkrafterna hör de som definieras som drivkrafter i den så kallade DPSIR-modellen. 
Bokstäverna DPSIR kommer från engelskans Driving forces (D), Pressure (P), State (S), Impact (I) och 
Response (R). På länsstyrelsen i Dalarnas hemsida definieras drivkrafter på följande sätt: Drivkrafter 
(D) anger vilka aktiviteter, till exempel energianvändning, transporter, privat konsumtion eller industriell 
verksamhet, som ligger bakom ett miljöproblem.
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I syfte att kunna dra slutsatser om i vilken mån dagens styrmedel för att nå 
miljökvalitetsmålen är tillräckliga analyseras i nästa två problemområden. 
De problemområden som valts ut är två faktorer som representerar trenden 
som går mot utglesning, den ena är utspridd bebyggelse av bostäder och den 
andra är externhandel. Genom att ta in omvärldsperspektivet avser vi dels 
undersöka hur drivkrafter och styrmedel i omvärlden påverkar, dels få svar 
på hur styrmedel som antingen är relaterade till miljökvalitetsmålen eller till 
omvärldsfaktorer behöver anpassas för att inte motverka styrningen i riktning 
mot miljökvalitetsmålen.

7.2 Analys
De åtgärder som pekas ut som särskilt angelägna för att styra markanvänd
ningen i riktning mot miljökvalitetsmålen handlar om att öka bebyggelse tät
heten och att skapa en stadsmiljö med funktionsblandning. En tätare bebyg
gelse innebär att jungfrulig mark inte behöver tas i anspråk vid exploatering 
och att det finns möjligheter att förse en växande befolkning med bostä
der inom dagens tätortsgränser utan att nämnvärt öka transportarbetet med 
bil. Av liknande skäl förespråkas funktionsblandning istället för funktions
separering. Externhandelsområden brukar anges som exempel på hur geo
grafisk separering av bostäder och handel ökar användningen av bil. Det kan 
även innebära att jungfrulig mark tas i anspråk.

7.2.1 Utspridd bebyggelse bostäder
Kommuner som expanderar upplever ett stort tryck i efterfrågan på bostäder. 
Det är vanligt att kommunerna i översiktsplanen uttrycker ambitioner att för
täta bebyggelsen. Trots detta kan det finnas hinder för att förverkliga intentio
nerna. Idag sker bebyggelseutvecklingen i stor utsträckning där marknadens 
aktörer finner att det är lönsamt att bygga. För att det ska vara lönsamt att 
bygga nytt behöver intäkterna överstiga kostnaderna. Intäktssidan varierar 
med bostadspriserna områdesvis. Eftersom bostadspriserna generellt är högre 
i de centrala delarna än i omlandet är detta en drivkraft till förtätning, särskilt 
i de centrala delarna. Det är dock inte lika stor variation i kostnaderna mellan 
centrum och periferi, men även här finns det skillnader. Byggande på industri
mark kan innebära risk för oförutsedda kostnadsökningar på grund av dolda 
saneringsbehov. I den mån exploatering förväntas ske på industrimark i tätor
ten finns en osäker kostnad som kan göra att exploatörer är försiktiga i sina 
beslut. Förtätning kan också medföra större kostnader på grund av att det är 
trångt i befintlig stadsmiljö eller att samrådsprocessen blir mer utdragen.

En faktor som saknas i ovanstående resonemang handlar om bostads
marknadens funktionssätt. Idag finns det styrmedel på bostadsmarknaden 
som motverkar ett effektivt utnyttjande av befintliga bostäder. Det är andra 
styrmedel som påverkar än de som redovisades i kapitel 6. Boverket noterar 
i sin marknadsrapport från maj 2014 att kostnaderna för att flytta är mycket 
höga och att ändringarna i reavinstbeskattningen sedan 2008 gjort att flytt
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kostnaderna i Sverige nu är högst i OECDländerna. Konsekvensen är att 
många bor kvar i sin bostad, vilket får till följd att många hushåll bor i fel 
typ av bostad. Slutsatsen Boverket (2014) drar är att den dåliga matchningen 
mellan bostäder och behov reducerar det verkliga utbudet av bostäder. Det 
finns dock ingen beräkning av hur mycket bostadsyta som skulle kunna fri
göras om styrmedlen ändras på bostadsmarknaden. I en annan rapport fram
kommer emellertid att under perioden 2008–2012 hindrade ändringarna i 
reavinstbeskattningen cirka 250 000 flyttningar (Förändrad reavinstbeskatt
ning 2014). Utslaget per år innebär det att cirka 50 000 flyttningar inte blir 
av. Resonemanget ovan innebär att även skattelagstiftningen ger effekter på 
miljökvalitetsmålen. Det som antyds är att dagens bostadsyta inte utnyttjas 
effektivt.

En analys som utgår från miljökvalitetsmålen bör inkludera de åtgärder 
som kommunen har till sitt förfogande när det gäller att planera för en tätare 
bebyggelse. I översiktsplanen kan kommunen till exempel ange att man avser 
förtäta bebyggelsen. Befintliga bostadsområden kan vara utpekade där kom
munen anser att det finns utrymme för förtätning. Om områdena redan har 
tillgång till kollektivtrafik bidrar det till att reducera behovet av bil. Genom 
att t.ex. arbeta med utbudet av parkeringsplatser i en särskild parkeringspolicy 
kan kommunen ytterligare reducera benägenheten att äga och använda bil.

Figur 14. Konsekvensanalys av åtgärder för förtätning.

I vilken mån bebyggelseutvecklingen sker i de områden som pekas ut i över
siktsplanen beror på vilken affärspotential av bebyggelseutveckling som ses av 
exploatörerna. Det är inte säkert att exploatörernas affärslogik sammanfaller 
med översiktsplanens intentioner, vilket kan bero på de faktorer som nämn
des inledningsvis. Andra omständigheter kan vara demografiska. Det kan till 
exempel vara mer lönsamt att bygga småhus i utkanten av tätorten eftersom 
många barnfamiljer efterfrågar ett större boende. I dessa fall kan det vara 
svårt för kommuner att styra exploatörernas planer.

Det har framkommit i litteraturen och påpekats i intervjuerna att det 
är svårt att styra markanvändningen, särskilt när den står mot ekonomiska 
intressen eller när det inte är möjligt att säga nej till ny exploatering utanför 
tätortsgränsen eftersom det råder bostadsbrist. Detta talar för att översikts
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planens inflytande kan behöva stärkas. Ett styrmedel som har föreslagits är 
att i PBL införa kompensationsåtgärder liknande den i Tyskland lagstadgade 
Balanseringsprincipen (Balanseringsprincipen 2003). Balanseringen innebär 
att varaktiga förändringar i markanvändningen ska kompenseras av exploa
tören exempelvis genom trädplanteringar eller andra åtgärder i anslutning till 
utbyggnaden. Ett sådant styrmedel skulle kunna stärka kommunens möjlighe
ter att ställa motkrav. Det kanske inte går att säga nej till en exploatering, men 
balanskravet skulle kunna förbättra naturkvaliteterna på andra platser i kom
munen och därigenom öka förutsättningarna för att nå miljökvalitets målen. 
Andra förslag på styrmedel som har nämnts i litteraturen är sådana som 
under lättar förtätning, till exempel att tillåta lägre bullerkrav i vissa lägen och 
starkare riktlinjer för att få till stånd förtätning i ytterområden. Lägre buller
krav står dock i konflikt med miljömålet God bebyggd miljö och människors 
behov av att inte utsättas för skadliga ljudnivåer. Ett möjligt angreppssätt för 
att hantera målkonflikten med buller är att bättre styra den nya bebyggelse 
som förtätning innebär så att den så långt som möjligt utformas så att den ger 
skärmande effekter. Det är fullt möjligt att införa starkare riktlinjer för för
tätning i redan bebyggda ytterområden, men om inte översiktsplanen får en 
starkare ställning kan det vara svårt att åstadkomma en sådan utveckling om 
inte exploatörerna anser att det finns affärsmöjligheter i ytterområdena. Detta 
enligt samma resonemang som förts ovan.

7.2.2 Externhandel
Den funktionsblandade staden brukar föras fram som ett ideal när det gäller 
att planera för en resurssnål stad och samtidigt reducera behovet av bil. 
Extern handel är dess raka motsats. Idag kan kommuner stoppa etableringar, 
men i många fall leder det till att externhandeln istället etablerar sig i någon 
av grannkommunerna. Resultatet är då att kommuninvånarna ändå genom
för långa inköpsresor med bil. Kommunens val står således mellan att till
låta externhandel i sin kommun och att acceptera att externhandel etableras 
i grannkommunen. I båda fallen finns det risk för att handeln i stadskärnan 
utarmas.

Figur 15. Konsekvensanalys externhandelsetablering.
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Idag har kommunen verktyg för att ta bättre beslut än att antingen säga ja 
eller nej till externhandel. För att göra det behövs emellertid beslutsunderlag 
i form av en handelsstrategi eller liknande. Utgångspunkten är att utifrån en 
omvärldsanalys identifiera drivkrafterna. Enkelt uttryckt kan man säga att 
kommunens drivkraft är att vitalisera cityhandeln, medan marknadens driv
kraft är hitta lönsamma handelslokaliseringar.

Den konkurrens som finns mellan cityhandel och externhandel kan till 
viss del påverkas genom åtgärder avseende stadsutveckling och riktlinjer för 
externhandel.

Genom att tillåta extern handel i ett begränsat område (ett område och 
förbjuda i andra) har kommunen beredskap för att anvisa mark till exploa
törer för volymhandel. Stadsutveckling i syfte att vitalisera cityhandeln inne
bär att kommunen strävar efter att det ska finnas kommersiella lokaler i bra 
lägen som för handeln är rationella i ekonomisk mening. Förekomsten av 
restauranger och annan kommersiell service kan också ha betydelse då det 
påverkar områdets funktionsblandning. Kommunen kan också se till att kom
munal och annan offentlig service finns i anslutning till det kommersiella 
utbudet. Bibliotek och försäkringskassa är exempel. Det går inte att utesluta 
att invånarna fortsätter att ta bilen när de handlar. Därför gäller det också 
att tänka igenom kollektivtrafikutbudet och hur parkering kan erbjudas. 
Förtätning av staden kan också spela roll genom att öka efterfrågan hos 
cityhandlarna och restaurangerna.
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8 Förbättringsförslag
Det finns ett brett spektrum av styrmedel kopplat till samhällsplanering och 
kommunal fysisk planering som har betydelse i arbetet med att nå miljökva
litetsmålen och generationsmålet. I denna analys har vi kartlagt 43 olika styr
medel i förhållande till markanvändning, resurseffektivitet, grön infrastruktur 
och utsläpp till luft/klimatfaktorer och som styr mot miljömålen kopplat till 
förtätning respektive utglesning.

I studien har vi belyst att det i litteraturen inte finns stöd för en definition 
av förtätning och utglesning. I själva verket är det flera alternativa definitioner 
som florerar. I en konsekvensanalys brukar vi vanligtvis ha ett nollalterna
tiv.  Nollalternativet är en beskrivning av dagens situation och beskriver vad 
som händer om aktuell åtgärd eller förslag inte genomförs. Här måste anta
ganden göras och osäkerheter och risker som är förknippade med nollalter
nativet beskrivas. För att antaganden och osäkerheter inte ska bli för stora 
måste därför begreppen konkretiseras. Innan det är gjort är det vår bedöm
ning att styrmedlens effektivitet och verkningsgrad, avseende styrning av 
bebyggelseutveckling, i riktning mot miljökvalitetsmålen är svårbedömd. 
Konsekvensanalysen ska därmed betraktas som en översiktlig analys av styr
medel och i vilken mån de leder i riktning mot målet snarare än en bedömning 
om målet uppfylls. För att konkretisera begreppen förtätning och utglesning 
behövs ett underlagsarbete göras för att förklara sambanden med kopplat till 
markanvändning, resurseffektivitet, grön infrastruktur och utsläpp till luft/kli
matfaktorer. När det gäller utsläpp till luft/klimat har detta arbete  påbörjats, 
vilket delvis redovisas i denna rapport.

Utifrån den kvalitativa bedömning som gjorts i denna rapport är 
bedöm ningen att dagens styrmedel inte uppfyller behoven för att nå miljö
kvali tetsmålen. En viktig del av förklaringen ligger i att drivkrafterna i 
bebyg gelseutvecklingen inte i tillräcklig mån påverkas av dagens styr medel. 
Utvecklingen av dagens styrmedel eller utformningen av nya styrmedel 
behöver därför baseras på en förståelse för de mekanismer som ligger 
bakom orsaks sammanhangen och drivkrafterna bakom exempelvis utgles
ning och för tätning, utöver de synliga drivkrafterna bakom miljöproblemen. 
Det räcker därför inte heller med att bara titta på sådana styrmedel som är 
utformade i syfte att nå miljökvalitetsmålen. Kommunernas planering av 
markanvändningen har att förhålla sig till starka marknadskrafter. Andra 
styrmedel kan därför också ha inflytande på om miljökvalitetsmålen nås. 
Ett exempel är reavinstbeskattningen som i dagsläget förhindrar ett effektivt 
utnyttjande av befintligt bostadsbestånd. Ett instrument för att hantera denna 
problematik är remissförfarandet vid införandet av ny lagstiftning eller andra 
typer av styrmedel utanför miljöområdet. Naturvårdsverket, Boverket, med 
flera har då en viktig roll och möjlighet att lyfta fram konsekvenserna av de 
föreslagna förändringarna ur ett miljömålsperspektiv. I det sammanhanget 
är det dock centralt att det samtidigt görs en mer samlad hållbarhetsbedöm
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ning av förslagen, som inte avgränsas till ett miljöperspektiv utan som väger 
samman konsekvenserna för miljökvalitetsmålen med de sociala och ekono
miska aspekterna av hållbarhetsbegreppet. En sådan samlad bedömning (och 
sannolik avvägning mellan myndigheters ansvarsområden) blir i slutändan 
politisk men kan behöva stöd i tjänstemannaled för att genomföras. 

Det är känt att ett styrmedels effektivitet är beroende av hur nära styr
ningen är till källan av problemet och om det är ett absolut eller ett avväg
ningsstyrmedel. Som nämnts ovan finns det ett antal starka ekonomiska 
drivkrafter vad gäller bebyggelseutvecklingen som man måste förhålla sig till. 
För ett mer effektivt resursutnyttjande av ändliga resurser som mark, vatten 
och klimat kan man därför behöva påverka längre bak i orsakskedjan för att i 
högre grad än idag uppnå miljökvalitetsmålen. Eftersom de ekonomiska driv
krafterna är av så stor betydelse för bebyggelseutvecklingen kan det därför 
finnas en poäng att möta upp de administrativa styrmedlen med ekonomiska 
styrmedel i syfte att påverka dessa drivkrafter. På så sätt kan ändliga resurser 
som mark, vatten och klimat speglas i marknadsvärdetvärdet vid exploatering 
på ett bättre sätt än det görs idag. Här kan det myndighetsarbete som pågår 
med att samhällsekonomiskt värdera ekosystemtjänster samt det arbete som 
pågår inom regeringsuppdrag ”Uppdrag att ta fram riktlinjer och en genom
förandeplan avseende regionala handlingsplaner för grön infrastruktur” 
(M2014/1948/Nm) bli viktiga pusselbitar.

Genom plan och bygglagen och miljöbalken i kombination med andra 
styrmedel har kommunen en bred verktygslåda, vilken om den används på 
rätt sätt, ger möjlighet att styra utvecklingen. Ovan nämnda styrmedel är i 
vissa avseenden bindande och i andra vägledande. För att man i planprocessen 
bättre ska förstå hur de bakomliggande ekonomiska drivkrafterna påverkar 
möjligheten för kommunen att i högre grad än i dag påverka i riktning mot 
miljökvalitetsmålen behöver kommunen bättre beskriva omvärldsfaktorerna 
och förstå sin egen roll i sammanhanget. Ett alternativt angreppssätt är att 
försöka påverka styrkan i de styrmedel som styr åt motsatt håll.  Detta reso
nemang talar för att det egentligen inte finns något behov av införande av nya 
styrmedel utan snarare ett behov av att stärka nuvarande styrmedel. 

Nedan följer tre  förbättringsförslag som vi finner stöd för i studien.

1. Se över konstruktionen av miljömålsuppföljningen
På ett övergripande plan finns det många styrmedel för att hantera hushåll
ning av mark och vatten. Men det finns också brister och därmed behov av att 
se över och anpassa befintliga styrmedel. Kommunerna står inför olika utma
ningar, styrmedel behöver därför vara flexibla för att kommunerna ska kunna 
arbeta mot de gemensamma miljökvalitetsmålen. Mycket hanteras på både 
regional och lokal nivå men, det kan vara så att det inte är säkert att man 
ser sammanhanget med miljömålsuppföljningen och hur den är konstruerad. 
Telefonintervjuerna indikerar att man tyckte måluppföljningen vad gäller mil
jökvalitetsmålen fungerade bristfälligt. En aspekt som vi belyst i studien är att 
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definitionen av förtätning och utglesning behöver konkretiseras. En konkret 
och accepterad definition av begreppen ser vi som ett viktigt steg för att mäta 
och följa upp miljömålen i förhållande till bebyggelse utvecklingen. Det ger 
också underlag för att föreslå förändring av befintliga styrmedel eller eventu
ellt införande av nya. Ett förbättringsförslag är därför att påbörja en process 
för att konkretisera begreppen förtätning och utglesning. På så sätt kan man 
tydligare koppla miljömålsuppföljningen med övriga samhällsmål vilket ger 
bättre förutsättningar att planera och styra i riktning mot miljökvalitetsmålen 
på en regional och lokal nivå.

2. Stärk det lokala och regionala beslutsfattandet med kunskap om miljö
målens förhållande till andra sektorer
Plan och bygglagen (PBL) och miljöbalken (MB) är lagstiftningar som alla 
samhällssektorer behöver förhålla sig till. Kommunerna har alltid att för
hålla sig till den som äger marken. Det händer att kommunerna frångår över
siktsplanens intentioner, men det ligger också i kommunernas beslutanderätt 
att påverka hur marken används. Hur markägaren förfogar över sin mark 
får betydelse för hur kommunen kan arbeta mot mål och i vilken takt och 
därför kan det finns ett behov av att förutom översiktsplanen ha långsiktiga 
strategiska planer att förhålla sig till. Bättre omvärldskunskap för att förstå 
orsakssamband är ett exempel där strategisk planering kan få effekt vad gäller 
måluppfyllandet för miljökvalitetsmålen. Genom att jobba mer med att dra 
nytta av drivkrafterna ges bättre förutsättningar för att hitta hållbara lös
ningar.

Plan och bygglagen och miljöbalken berör alla. Genom att stärka det 
lokala och regionala beslutsfattandet med kunskap om miljömålens för
hållande till andra sektorerges bättre förutsättningar för den kommunala 
politiken att förstå hur beslut kopplat till bebyggelseutvecklingen påverkar 
möjligheten att nå miljökvalitetsmålen. Ett konkret exempel som påverkar 
miljökvalitetsmålen och där kommunerna behöver bli bättre är att formulera 
långsiktiga strategier för till exempel parkering och stadsutveckling. Såväl 
plan och bygglagen som miljöbalken bygger på avvägningar, där det ytterst 
är teknik och ekonomi som avgör hur långt man kan gå beträffande krav på 
olika former av försiktighetsmått. Det är komplexa samband som man har 
att hantera på regional och lokalnivå. Vår erfarenhet är att kunskapen om 
hur dessa integreras i många fall är bristfällig på kommunal nivå.  Ett andra 
förbättringsförslag är därför att i en riktad utbildningssatsning stärka det 
lokala och regionala beslutsfattandet med kunskap om konsekvenser av olika 
sektorsverksamheter i förhållande till miljömålen. Utbildningssatsningen bör 
följas med konkreta exempel på målbildsarbete för stadens utveckling, där 
man tidigt identifierar nyckelfrågor kopplat till miljökvalitetsmålen för att 
tidigt i planeringsprocessen synliggöra målkonflikter i förhållande till andra 
samhällsmål och möjliggöra hantering av desamma.
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3. Stärk vägledningen
I studien har vi pekat på målkonflikter dels inbördes mellan miljömålen men 
också i förhållande till andra samhällsmål. Detta resonemang har stärkts 
genom de intervjuer som genomförts inom ramen för denna studie. Utifrån det 
begränsade urvalet är det svårt att säga om det är främst teknisk vägledning i 
form av till exempel checklistor som efterfrågas eller om det är vägledning på 
strategisk nivå som efterfrågas. Å ena sidan behövs kunskap för att förstå och 
parera drivkrafterna. Å den andra behövs tillgång till bättre planeringsun
derlag om till exempel grön infrastruktur och geologisk information för att 
bättre kunna väga naturskydd mot ekonomiska intressen. Trots intervjumo
mentets begränsade omfattning i denna studie har det bidragit till en förstå
else för praktiken ter sig för tjänstemän på lokal och regional nivå som i sin 
vardag har att hantera krav och riktlinjer från såväl den kommunala politiken 
som nationella riktlinjer och styrmedel. I större skala har den typen av kva
litativ information därför stor potential att ge en kompletterande bild av hur 
vägledningen till lokala och regionala aktörer i hanteringen av målkonflikter 
skulle kunna utformas. För att säga vari behoven består föreslår vi en fördju
pad kvalitativ studie i syfte att identifiera de målkonflikter som uppstår lokalt/
regionalt och vilket behov av vägledning som är mest angeläget. Vårt förslag 
är att en sådan kvalitativ studie genomförs med en inledande fokusgrupp där 
frågorna från denna rapport diskuteras med representanter för kommun, läns
styrelser och myndigheter. Fokusgruppen följs sedan upp med en större enkät 
med frågor som formulerats med utgångspunkt i denna studie och den inle
dande fokusgruppen. På så sätt kan man ringa in vilken typ av stöd som kom
munerna ser som viktiga pusselbitar för att underlätta för dem i arbetet mot 
miljömålen. Ett tredje förslag är alltså att studera det bakomliggande behovet 
av vägledning vid hantering av målkonflikter för att förstå hur ny vägledning 
ska utformas så att den hjälper kommunerna att arbeta i riktning för att upp
fylla målen.
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Bilaga 1
Introduktion till intervjun
Vårt uppdrag: 
 Att undersöka hur förtätning resp utglesning påverkar möjligheten att nå 

miljökvalitetsmålen och generationsmålet

 Om det finns behov av förändring av styrmedel eller behov av nya styr
medel

Vårt tillvägagångssätt
 Intervjuer med praktiker som berörs av dessa styrmedel

• Kommuner i tillväxtområden, egna kärnor i ett omland, både stads och 
landsbygd, med strandlinje (i första hand Uppsala, Ystad, vid behov 
även Umeå)
– Stadsarkitekt eller motsvarande
– Ordförande i byggnadsnämnd eller motsvarande

• Länsstyrelse i Uppsala län, Skåne 

Hur fungerar styrmedlen i praktiken?
 I den kommunala planeringen – vilka styrmedel upplever du att kommunen 

måste förhålla sig till kopplat till förtätning och utglesning?
• Vad är avgörande för att uppnå följande:

– Att motverka ianspråktagande av jungfrulig mark
– Resurseffektivitet
– Grön infrastruktur
– Begränsade utsläpp till luft/klimatpåverkan

 Hur påverkar dessa styrmedel den kommunala planeringen?
• Ger de här styrmedlen incitament att bevara/ta i anspråk jungfrulig 

mark?
• Ger de här styrmedlen incitament att främja/motverka resurseffektivitet?
• Ger de här styrmedlen incitament att skapa förutsättningar för/mot

verka grön infrastruktur?
• Ger de här styrmedlen incitament att begränsa/öka utsläpp till luft?

 I vilken utsträckning stärker dessa styrmedel varandra?

 I vilken utsträckning är dessa styrmedel motstridiga? (Ger de upphov till 
målkonflikter?)

 Vilken vägledning ges kommunen för att hantera ev målkonflikter/mot
stridigheter?
• Varifrån kommer denna vägledning? (Ges vägledning i styrmedlen eller 

från politiska beslut i kommunen?)

 Till länsstyrelsen: Vilka styrmedel behöver länsstyrelsen beakta vid bedöm
ningen av kommunala planer?

 Till länsstyrelsen: Vilken vägledning ges länsstyrelsen för att hantera ev 
målkonflikter/motstridigheter i bedömningen av kommunala planer?
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