
Miljöhänsyn i
detaljplanering

En studie av tillämpningen av bedömningar  
av betydande miljöpåverkan av detaljplaner

i svenska kommuner

UNDERLAGSRAPPORT TILL FOKUSOMRÅDET HÅLLBARA STÄDER 

INOM FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLSARBETET 

CHARLOTTA FAITH-ELL, JON HALLING OCH ELINA BAHERAM 

RAPPORT 6671 • OKTOBER 2015

2
 UNDERLAGS- 

RAPPORT

ÅRLIG
UPPFÖLJNING

2015



NATURVÅRDSVERKET

Miljöhänsyn i detaljplanering

En studie av tillämpningen av bedömningar av betydande  
miljöpåverkan av detaljplaner i svenska kommuner



Beställningar
Ordertel: 08-505 933 40 
Orderfax: 08-505 933 99 

E-post: natur@cm.se 
Postadress: Arkitektkopia AB, Box 110 93, 161 11 Bromma 

Internet: www.naturvardsverket.se/publikationer

Natur vårds verket
Tel: 010-698 10 00, fax: 010-698 10 99 

E-post: registrator@naturvardsverket.se 
Postadress: Natur vårds verket, SE-106 48 Stockholm 

Internet: www.naturvardsverket.se

ISBN 978-91-620-6671-0 
ISSN 0282-7298

© Natur vårds verket 2015

Tryck: Arkitektkopia AB, Bromma 2015
Omslagsillustration: Typoform/Ann Sjögren

3041 0843
TRYCKSAK



NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6671
Miljöhänsyn i detaljplanering

3

Förord
Natur vårds verket 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.

Avdelningen för landskap och miljö på WSP Samhällsbyggnad har på 
uppdrag av Natur vårds verket studerat tillämpningen av bedömningar av 
betydande miljöpåverkan i detaljplaner i svenska kommuner.

Deltagande konsulter har varit Charlotta FaithEll (projektledare), John 
Halling och Elina Baheram. Granskare har varit Susanne Nilsson. Projektet 
har baserats på insamling av bedömningar av betydande miljöpåverkan samt 
intervjuer med handläggare på kommuner.

Anna Wahlström och Hans Wrådhe, Natur vårds verkets 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.

Natur vårds verket oktober 2015
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1 Sammanfattning
WSP har fått i uppdrag av Natur vårds verket att genomföra en studie av 
miljöhänsyn i detaljplaneringen. Syftet med studien har varit att belysa hur 
en del av det rättsliga styrmedlet miljöbedömning, infört i Miljöbalken (SFS 
1998:808) och MKBförordningen (SFS 1998:905), används i svensk förvalt
ning. Studien har även syftat till att ge underlag till förslag på vilka sätt man 
kan stärka tillämpningen av de rättsliga styrmedlen inom samhällsplaneringen 
för att uppnå de av riksdagen beslutade miljökvalitetsmålen och generations
målet. 

I studien har vi försökt belysa och kartlägga hur en del av det rättsliga 
styrmedlet miljöbedömning används i svensk förvaltning med utgångspunkt 
från proceduren för behovsbedömning av detaljplaner. Studien ger en indika
tion om att verkningsgraden hos miljöbedömningar som styrmedel är lägre än 
vad som var den ursprungliga intentionen. Slutsatserna av studien kan sam
manfattas med att:

• kommunerna följer i mycket liten utsträckning bestämmelserna i MKB
förordningen inklusive förordningens bilaga 4 vid bedömningar av bety
dande miljöpåverkan, 

• det finns vägledning från olika aktörer, men den är inte koordinerad i 
alla delar, 

• de studerade kommunerna använder i högre utsträckning Boverkets 
handbok och SKL:s checklistor än Natur vårds verkets handbok, 

• beroende på vilka sökord som används vid sökningar på internet är 
Natur vårds verkets handbok och allmänna råd inte lätta att hitta, 

• det är oftast personer med planbakgrund som genomför behovsbedöm
ningarna i kommunerna, miljökompetens tillfrågas sällan i samband med 
bedömningarna av betydande miljöpåverkan,

• det går inte att urskilja någon tydlig geografisk skillnad i kvaliteten av 
behovsbedömningar, 

• behovsbedömningarnas kvalitet beror i första hand på kunskapen och 
inställningen hos den enskilde som gör bedömningen. 

Ur diskussionerna och slutsatserna ovan har följande rekommendationer for
mulerats för att skapa förutsättningar för bättre behovsbedömningar: 

• det behöver arbetas fram konkreta och verksamhetsanpassade förkla
ringar av kriterierna i bilaga 4 (dessa finns idag i Natur vårds verkets hand
bok och allmänna råd men behöver utvecklas vidare), 

• en standardiserad checklista som uppfyller alla bestämmelser och ”best 
practice” inom området behöver utarbetas (det finns idag en checklista 
i Natur vårds verkets handbok men den behöver kompletteras med en 
genomgång av planernas karaktäristiska egenskaper), 

• naturvårdsverkets handbok och webbsida om miljöbedömning på inter
net behöver taggas med relevanta sökord,
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• naturvårdsverket behöver se över andra sätt att öka träffarna på hand
boken genom diskussioner med ägarna av de större sökmotorerna (till 
exempel Google och Bing) för att de ska prioritera sökningar som kopp
lar till handboken, 

• en utbildning om bedömning av betydande miljöpåverkan av detaljpla
ner riktad till planhandläggare på kommunerna men även konsulter som 
arbetar med att ta fram underlag och bedömningar bör utarbetas,

• det fortsatta arbetet med att utveckla miljöbedömning som styrmedel 
behöver koordineras med Boverket, SKL och länsstyrelserna för att ge 
en bred förståelse för verktyget och samtidigt eliminera risken för dubbel
standarder.



NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6671
Miljöhänsyn i detaljplanering

9

2 Summary
WSP was commissioned by the Swedish Environmental Protection Agency 
(EPA) to carry out a study of environmental considerations in detailed deve
lopment planning. The aim of the study was to examine how one aspect of the 
legal instrument ‘environmental assessment’, introduced in the Environmental 
Code (SFS 1998:808)and the EIA Ordinance (SFS 1998:905), is used in 
Swedish public administration. A further aim of the study was to establish 
a basis for proposals concerning the way in which the application of legal 
instruments within public planning can be strengthened in order to facilitate 
attainment of the environmental quality objectives and the generational goal 
as adopted by the Swedish parliament. 

In the study, we have attempted to examine and review how a part of the 
legal instrument ‘environmental assessment’ is used in Swedish public admin
istration based on the procedure for the screening of detailed development 
plans. The study indicates that the use of environmental assessments as instru
ments is not as effective as originally intended. The conclusions of the study 
can be summarised as follows:

• Municipal authorities are not adequately following the provisions of the 
EIA Ordinance, including Annex 4 to the Ordinance in connection with 
assessments of important environmental impacts; 

• Guidance is available from various organisations, but is not coordinated 
in every respect; 

• The municipal authorities that were studied use the National Board of 
Housing, Building and Planning’s handbook and the Swedish Association 
of Local Authorities and Regions’ checklists to a greater extent than the 
EPA’s handbook; 

• Depending on the search terms that are used when searching online, the 
EPA’s handbook and general recommendations are not easy to find; 

• Officials with a planning background are usually responsible for carrying 
out the screening process within the municipal authorities. Environmental 
competence is rarely a requirement in connection with assessments of 
important environmental impacts;

• It is not possible to identify any clear geographic differences in the quality 
of screenings. 

• The quality of screenings primarily depends on the knowledge and the 
attitude of the individual who is responsible for carrying out the screening. 

Based on the above discussions and conclusions, the following recommenda
tions have been formulated in order to create the necessary preconditions for 
better screenings: 

• Specific and activityappropriate explanations must be developed for the 
criteria in Annex 4 (these are currently presented in the EPA’s handbook 
and general recommendations, but need to be developed further); 
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• A standard checklist which fulfils all provisions and best practice within 
the area must be drawn up (there is currently a checklist in the EPA’s 
handbook, but it needs to be supplemented with a review of the plans’ 
characteristic properties); 

• The EPA’s handbook and website concerning environmental assessment 
online need to be tagged with relevant search terms;

• The EPA needs to review other ways of increasing hits on the handbook 
through discussions with the owners of the major search engines (such as 
Google and Bing), so that they prioritise searches linked to the handbook; 

• A course should be developed on the assessment of important environ
mental impacts of detailed development plans aimed not only at local 
authority planning officers, but also consultants involved in the prepara
tion of underlying information and assessments,

• The ongoing work to develop environmental assessments as an instru
ment must be coordinated with the National Board of Housing, Building 
and Planning, the Swedish Association of Local Authorities and Regions 
and the county administrative boards in order to obtain a broad under
standing of the tool and eliminate the risk of double standards.
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3 Inledning
Samhällsplanering och kommunal fysisk planering har i tidigare utvärde
ringar av de nationella miljömålen lyfts fram som viktiga styrmedel för i stort 
sett samtliga miljökvalitetsmål (Natur vårds verket, 2012a, Natur vårds verket, 
2012b). Flera av dessa studier visar dock att det finns brister i hur bestämmel
ser om planering, i det här fallet behovsbedömning, tillämpas. Det är vidare 
känt att det finns politiska målkonflikter som rör samhällsplanering samt ett 
bristande genomförande av beslutade miljömål och styrmedel (Natur vårds
verket, 2012a, Natur vårds verket, 2012b).

För att främja en hållbar utveckling ska miljöbedömningar av vissa planer 
och program genomföras enligt 6 kap. miljöbalken. Vanligen skiljer man på 
processen som kallas för miljöbedömning och dokumentet som kallas för 
miljökonsekvensbeskrivning. Miljöbalkens syfte med miljöbedömningar av 
planer och program är att integrera miljöaspekter i planen eller programmet 
så att en hållbar utveckling främjas.

När en kommun eller myndighet ska upprätta eller ändra en plan eller 
ett program som krävs i lag eller annan författning ska det göras en så kallad 
behovsbedömning1. Syftet med behovsbedömningen är att avgöra om behovet 
av miljöbedömning. Miljöbedömning krävs om ett eller flera av följande tre 
kriterier är uppfyllda:

1. Planen eller programmet krävs av lag eller annan författning.
2. Planen eller programmet ska upprättas eller ändras av en myndighet eller 

kommun.
3. Genomförande av planen, programmet eller ändringen kan antas medföra 

betydande miljöpåverkan ofta förkortat BMP.

Det finns belägg från tidigare studier att tillämpningen av bestämmelserna 
om miljöbedömning och miljökonsekvensbedömning i hög utsträckning inte 
följs. Det gäller till exempel bedömningen av vilka detaljplaner som ska mil
jöbedömas och hanteringen av alternativ vid både miljöbedömning och miljö
konsekvensbedömning (FaithEll et al., 2012, Jansson and Kilebrand, 2013, 
Tyskeng et al., 2010, HildingRydevik et al., 2013, Åkerskog, 2009). 

Enligt Boverkets statistik är det cirka fem procent av detaljplanerna i 
Sverige som bedöms ha betydande miljöpåverkan (Boverket, 2015). Tyskeng 
et al. (2010) visar dock i deras kartläggning av miljöbedömning av energi
planer, avfallsplaner och översiktsplaner att en relativt liten andel av planerna 
hade behovsbedömts i enlighet med reglerna i Miljöbalken (6 kap. 11 § MB) 
samt Bilaga 4 i MKBförordningen (1998:905). Vidare pekar Millberg (2008) 
i sin studie på att det råder oklarhet avseende innebörden och tillämpningen 
av begreppet ”kan antas medföra betydande miljöpåverkan”. Hon anser att 
det saknas en diskussion om vad begreppet innebär i så väl förarbeten som 

1 Internationellt benämns proceduren screening.
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Boverkets skrifter, vilket medför att kommunerna får ett mycket stort tolk
ningsutrymme vid sin tillämpning av bestämmelserna (Millberg, 2008). 

Samtidigt, om man ser till den internationella litteraturen finns det mycket 
få studier av tillämpningen av behovsbedömningar i miljöbedömningar av 
planer och program eller miljökonsekvensbedömningar av projekt. Lawrence 
(2011) konstaterar i sin artikel att trots att behovsbedömningssteget i har varit 
en av grundstenarna i miljöbedömningar och miljökonsekvensbedömningar 
sedan metoderna för dessa utvecklades är det ändå fortfarande en av de mest 
komplexa och minst förstådda stegen i processen. De flesta studier av behovs
bedömningar som finns rör miljökonsekvensbedömningar för projekt (Wood 
and Becker, 2007). I Sverige har ett fåtal studier av behovsbedömningar samt 
bedömningar av betydande miljöpåverkan genomförts (t.ex. FaithEll et al., 
2012, Jansson and Kilebrand, 2013, Tyskeng et al., 2010). Dessa pekar alla på 
ett behov att fortsatt utforska behovsbedömningsinstrumentet i miljöbedöm
ningar av planer och program. Det finns därför ett behov av att kartlägga hur 
olika aktörer arbetar med att bedöma om kommunala detaljplaner kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan. För att undersöka detta har en studie av 
hur svenska kommuner arbetar med bedömning av betydande miljöpåverkan 
i detaljplaner genomförts under hösten år 2014.

Syftet med studien har varit att belysa hur en del av det rättsliga styrmedlet 
miljöbedömning, infört i Miljöbalken (SFS 1998:808) och MKBförordningen 
(SFS 1998:905), används i svensk förvaltning. Studien har också syftat till att 
ge underlag till förslag på vilka sätt man kan stärka tillämpningen av det rätts
liga styrmedlet miljöbedömning inom samhällsplaneringen för att uppnå de av 
riksdagen beslutade miljökvalitetsmålen och generationsmålet. 

Målet med studien har varit att:

• kartlägga hur väl behovsbedömning av detaljplaner svarar upp mot 
lagens krav, 

• ge en indikation på omfattningen av problemet, 
• beskriva hur förutsättningarna ser ut och vilka hinder som finns, 
• belysa eventuella generella brister i implementeringen, samt, 
• lämna förslag på åtgärder som kan avhjälpa dessa brister eller ge för

slag till justeringar av styrmedel samt åtgärder som behövs inom EU/ 
internationellt.

Denna rapport redovisar och diskuterar resultatet av studien. 

3.1 Regelverket för behovsbedömningar av 
planer och program

Det svenska regelverket för behovsbedömning av detaljplaner bygger på 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/42/EG om bedömning av 
vissa planers och programs miljöpåverkan (hädanefter kallat direktivet) 
(Europeiska Unionen, 2001). Syftet med att kräva att vissa planer och 
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program ska miljöbedömas är enligt direktivet att sörja för en hög nivå på 
skyddet av miljön och bidra till att integrera miljöaspekter redan under tiden 
planer och program utarbetas och innan de antas. På så sätt ska en hållbar 
utveckling främjas (Europeiska Unionen, 2001). Direktivet trädde i kraft den 
27 juni 2001 och har implementerats i svensk lagstiftning i två omgångar.

I Sverige regleras miljöbedömningar av planer och program i 6 kap. 
1118, 21 § miljöbalken samt Förordning (1998:905) om miljökonsekvens
beskrivningar (MKBförordningen). I miljöbalken återfinns kravet på miljö
bedömning samt de tre kriterierna som utgör behovsbedömningen av en plan 
eller program i 6 kap. 11 §. 

När en myndighet eller kommun upprättar eller ändrar en plan eller ett 
program, som krävs i lag eller annan författning, skall myndigheten eller 
kommunen göra en miljöbedömning av planen, programmet eller änd-
ringen, om dess genomförande kan antas medföra en betydande miljö-
påverkan. (SFS 1998:808)

Behovsbedömningen ska göras enligt bestämmelserna i MKBförordningen 
(§ 47) och med stöd av kriterierna i bilaga 4 i samma förordning. I de fall 
kommunen eller myndigheten bedömer att genomförandet av planen eller 
programmet kan antas medföra betydande miljöpåverkan, ska en miljö
bedömning genomföras. I miljökonsekvensbeskrivningen ska planens bety
dande miljö påverkan identifieras, beskrivas och bedömas. För detaljplaner 
gör kommunen en behovsbedömning för att avgöra om planens genomför
ande kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Kriterierna för bedömning av betydande miljöpåverkan bygger på Bilaga II 
i direktivet. Tabell 1 redovisar kriterierna i bilaga 4 i MKBförordningen. 

Tabell 1. Kriterier i Bilaga 4 i MKB-förordningen

1. Planens eller programmets karaktäristiska egenskaper

I bedömningen skall särskilt beaktas i vilken utsträckning planen eller programmet

a)  anger förutsättningarna för verksamheter eller åtgärder när det gäller plats, art, storlek och 
driftsförhållanden eller genom att fördela resurser,

b)  har betydelse för andra planers eller programs miljöpåverkan,

c)  har betydelse för integreringen av miljöaspekter särskilt för att främja en hållbar utveckling,

d)  innebär miljöproblem som är relevanta för planen eller programmet, eller

e)  har betydelse för genomförandet av gemenskapens miljölagstiftning.

2. Typen av påverkan och det område som kan antas bli påverkat

 I bedömningen skall särskilt beaktas

a)  sannolikheten, varaktigheten och frekvensen av påverkan och möjligheten att avhjälpa den

b)  påverkans totaleffekt,

c)  påverkans gränsöverskridande art,

d)  riskerna för människors hälsa eller för miljön,

e)  påverkans storlek och fysiska omfattning,

f)  vilken betydelse och sårbarhet som det påverkade området har på grund av intensiv mark-
användning, överskridna miljökvalitetsnormer, kulturarvet eller speciella särdrag i naturen, och

g)  påverkan på områden eller natur som har erkänd nationell, gemenskaps- eller internationell 
skyddsstatus. Förordning (2005:356).
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Vad som utgör betydande miljöpåverkan är inte entydigt definierat i lagstift
ning eller förarbeten (Natur vårds verket, 2009). Det vill säga hur stor påver
kan ska vara för att den ska anses vara betydande. Skälet till att detta inte 
definierats är att huruvida miljöpåverkan blir betydande eller inte beror både 
på hur stor belastningen är och på hur känsliga och skyddsvärda miljöer är. 
Bedömningen måste därför vara plats och situationsspecifik.

I frågan om hur betydande positiv påverkan av en plan eller program ska 
hanteras i bedömningen skiljer sig Natur vårds verkets och Boverkets vägled
ningar åt. Natur vårds verket menar att betydande positiv påverkan av en plan 
eller program ska beaktas vid bedömningen av betydande miljöpåverkan 
(Natur vårds verket, 2009). Även Boverket pekar på att positiva aspekter också 
ska beaktas. Samtidigt menar Boverket, i sin vägledning, att det är den nega
tiva miljöpåverkan som är utslagsgivande vid kommunens ställningstagande 
till om en miljöbedömning ska göras eller inte (Boverket, 2006).

Natur vårds verkets allmänna råd uppger att det bör räcka med att ett av 
kriterierna i bilaga 4 i MKBförordningen visar att planen eller programmet 
kan antas medföra betydande miljöpåverkan för att så ska anses vara fallet. 
Vidare anger de allmänna råden att positiva och negativa miljöeffekter inte 
bör kvittas mot varandra (Natur vårds verket, 2009).

EU lämnar det åt staterna att själva bestämma vilken modell för behovs
bedömning som ska tillämpas för respektive land, så länge som model
lerna bygger på kriterierna i Bilaga II i direktivet. Detta gör att proceduren 
för att genomföra behovsbedömningar varierar beroende på olika länders 
lagstiftning. EU:s Miljödirektorat identifierar i sin utvärdering av direkti
vet tre huvudsakliga modeller för behovsbedömning (Europeiska Unionens 
Kommission, 2009):

• bedömning av varje enskild plan eller enskilt program,
• bestämmelser att vissa typer av planer och program alltid ska miljö

bedömas, 
• en kombination av de två ovanstående modellerna.

Majoriteten av EU:s medlemsstater rapporterar att de använder en kombina
tion av både precisering/listning av typer av planer och program som alltid 
ska miljöbedömas och bedömning från fall till fall (Europeiska Unionens 
Kommission, 2009).

Sverige har valt modellen att varje enskild plan eller program ska genomgå 
en behovsbedömning. Samtidigt framgår det inte av lagstiftningen, varken i 
PBL eller i miljöbalken, hur bedömningen av betydande miljöpåverkan ska 
göras, vad den ska innehålla och hur den ska tillgängliggöras. Istället ges väg
ledning om hur proceduren för behovsbedömning kan utformas i Natur vårds
verkets och Boverkets handböcker och allmänna råd kallade Handbok med 
allmänna råd om miljöbedömning av planer och program (Natur vårds verket, 
2009) respektive Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen – 
en vägledning (Boverket, 2006). Det är först i dessa handböcker som termen 
behovsbedömningen används, och beskrivs som: 
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”[..] en ofta använd benämning på den analys som leder fram till ställ-
ningstagandet om huruvida en miljöbedömning behöver göras för planen 
eller inte” (Boverket, 2006) 

”Behovsbedömning: Den process vid vilken det avgörs om en miljöbedöm-
ning krävs.” (Natur vårds verket, 2009)

Beskrivningarna av hur behovsbedömningar bör genomföras beskrivs på ett 
likartat sätt i Natur vårds verkets handbok med allmänna råd och Boverkets 
handbok. Det är alltså genom dessa vägledningar samt 47 § i MKBför ord
ningen som Sverige har implementerat direktivets krav på bedömning av bety
dande miljöpåverkan. Handböckerna beskriver hur man kan gå till väga när 
man arbetar med kriterierna i bilaga 4 i MKBförordningen. I det avseendet är 
Natur vårds verkets handbok mer utförlig som beskriver att ett lämpligt sätt är 
att med hjälp av en mall gå igenom varje kriterium för sig. 

Natur vårds verket och Europeiska kommissionen förordar även att man, 
förutom kriterierna i bilaga 4 i MKBförordningen, tar stöd i miljöaspekterna 
i 6 kap. 12 § 6p. miljöbalken vid bedömningen av betydande miljöpåverkan 
även om det inte finns någon uttrycklig hänvisning till dem i direktivet 
eller Miljö balken (Natur vårds verket, 2009, sid 44, Europeiska Unionens 
Kommission, 2004, sid 20). Även Boverket pekar på detta i sin handbok 
(Boverket, 2006). Tabell 2 redovisar aspekterna i 6 kap. 12 § 6p. MB. 

Tabell 2. Aspekter i 6 kap. 12§ 6p miljöbalken.

• Biologisk mångfald

• Befolkning

• Människors hälsa

• Djurliv

• Växtliv

• Mark

• Vatten

• Luft

• Klimatfaktorer

• Materiella tillgångar

• Landskap

• Bebyggelse

• Forn- och kulturlämningar och 

• Annat kulturarv

• Det inbördes förhållandet mellan dessa miljöaspekter

I Natur vårds verkets handbok med allmänna råd om miljöbedömning av 
planer och program (Natur vårds verket, 2009) står det att behovsbedöm
ningen bör göras så tidigt i processen som möjligt och att resultatet bör göras 
tillgänglig för allmänheten så snart det är möjligt. Redovisningen av bedöm
ning om betydande miljöpåverkan bör innehålla resultatet av bedömningen 
och skälen för bedömningen. I Natur vårds verkets allmänna råd står det att:
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 ”När en myndighet eller en kommun redovisar sin bedömning i fråga om 
en plan eller ett program kan antas medföra betydande miljöpåverkan, bör 
den ange både resultatet av bedömningen och skälen för bedömningen” 
(Natur vårds verket, 2009). 

Vidare anger Natur vårds verket i sin handbok att det inför samråd om 
behovsbedömning bör dokumenteras vilket underlag som använts och skälen 
till bedömningen (Natur vårds verket, 2009, sid 56). Natur vårds verket anser 
alltså att en tämligen omfattande dokumentation bör krävas från behovs
bedömningsprocessen. Enligt handboken bör behovsbedömningen åtmins
tone tillgängliggöras på kommunens anslagstavla och webplats oavsett om 
behovsbedömningen lett till beslut om miljöbedömning eller inte. 

Boverkets vägledning för dokumentation och tillgängliggörande av 
behovs bedömningar skiljer sig något från Natur vårds verkets. Boverket anser 
att behovsbedömningen alltid bör leda till ett motiverat ställningstagande 
(Boverket, 2006, s 21), speciellt viktigt om beslut tas att det inte behövs miljö
bedömning. Boverket anger i sin vägledning att det är tillräckligt att ställ
ningstagandet, det vill säga kommunens bedömning i frågan om behovet av 
miljö bedömning, redovisas i protokollsutdrag och kungörelser och offentlig
görs på kommunens anslagstavla. Därefter bör ställningstagandet och skälen 
för det redovisas i planbeskrivningen (Boverket, 2006, sid 21). Några ytter
ligare riktlinjer för hur behovsbedömningen ska dokumenteras presenteras 
inte.

Utöver kraven i miljöbalken anger Plan och bygglagens (PBL) 4 kap. 33 
§ och 34 § att planbeskrivningen ska redovisa de överväganden som legat till 
grund för planens utformning med hänsyn till, bland annat, planens konse
kvenser och att om genomförandet av planens kan antas få betydande miljö
påverkan ska innehållet i 6 kap. 12 § och 13 § miljöbalken följas. 

Med direktivet tillkom ingen tillsynsverksamhet för säkerställande att 
direktivet följs, utan riksdagen förutsatte att myndigheter och kommuner 
lojalt tillämpar lagen. Enligt 11kap. 1012 § PBL har Länsstyrelsen tillsyn 
över kommunernas beslut och kan därför välja att överpröva detaljplaner. En 
plan kan dock bara upphävas om planen påverkar aspekter listade i 11 kap. 
10 § PBL. Därför kan inte Länsstyrelsen upphäva detaljplaner på formella 
grunder varför bestämmelserna om behovsbedömning inte kan utgöra skäl till 
upphävande (Jansson and Kilebrand, 2013). 

Natur vårds verket menar också att själva behovsbedömningen troligen inte 
går att överklaga. Det finns inget krav i lagstiftningen på att ett formellt beslut 
ska fattas när det gäller behovsbedömningar, utan vad kommunen är skyldig 
att göra är en bedömning om BMP (Natur vårds verket, 2009). Det betyder att 
resultatet av behovsbedömningen sannolikt inte heller kan överklagas särskilt. 
Dock menar Natur vårds verket i sin handbok att en detaljplan borde gå att 
överklaga om en felaktig behovsbedömning innebär att en miljöbedömning 
inte görs, eller görs på fel sätt. Därför finns det ändå ett tämligen starkt inci
tament för kommunerna att göra rätt vad gäller genomförandet av behovs
bedömningar (Natur vårds verket, 2009).
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För den som ska genomföra en bedömning av betydande miljöpåverkan finns 
det alltså flera olika vägledningar tillgängliga. Värt att notera i fall som detta 
där flera olika myndigheter och organisationer har tagit fram vägledning inom 
ett och samma område är att de olika vägledningarna för miljöbedömning 
har olika status beroende på vilken myndighet som är ansvarig för tolkningen 
av en specifik lagstiftning. I fallet miljöbedömning av planer och program är 
Natur vårds verket ansvarig myndighet för att tolka miljöbalken och följdlag
stiftning som till exempel MKBförordningen. Boverket har å sin sida samma 
ansvar när det gäller PBL. Detta innebär att i fallet miljöbedömning av planer 
och program ska Natur vårds verkets tolkning av lagstiftningen väga tyngre än 
Boverkets om oklarheter kring tolkning föreligger.
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4 Metod
Studien har haft en explorativ ansats och utgjordes av en kunskapsbyggande 
studie av hur kommunernas behovsbedömning av detaljplaner genomförs för 
att avgöra om detaljplanen kan medföra betydande miljöpåverkan i något 
avseende. Studien utgick från följande frågeställningar: 

• Har bedömningen avbetydande miljöpåverkan genomförts med beak
tande av kriterierna i MKBförordningens bilaga 4? 

• Är alla aspekter i 6 kap. 12 § p 6 MB genomgångna och redovisade?
• Vad räknas som betydande miljöpåverkan? 
• Påverkas bedömningen av betydande miljöpåverkan med stöd av bilaga 4 

av vilken aktör – kommunal förvaltning eller privat aktör  som ansvarat 
för bedömningen? 

• Finns det skillnader i hur bedömningen av betydande miljöpåverkan 
genomförs mellan ekonomiskt expansiva områden och områden och inte 
är expansiva? Vilka är i så fall skillnaderna?

• Vilka miljöaspekter har eventuellt en bristande bedömning i behovs
bedömningen? Vilka saknas?

Studien genomfördes som en kvalitativ fallstudie baserad på dels en doku
mentanalys dels kvalitativa intervjuer. Till detta lades en internetsökning av 
vägledning för behovsbedömningar och bedömningar av betydande miljö
påverkan. Genom metodologisk triangulering (Merriam, 1998) kan en kom
bination av flera metoder användas för att undersöka ett och samma ämne 
– i det här fallet behovsbedömningar. En metods svaghet utgör ofta en annan 
metods styrka (Merriam, 1998). Valet av metoder i föreliggande studie gjordes 
i syfte att dessa skulle komplettera varandra.

4.1 Dokumentstudie
4.1.1 Datainsamling
Sveriges kommuner och Landsting (SKL) har delat in Sveriges kommuner i 
tio olika kommungrupper. Urvalet av kommuner till denna studie baserades 
på SKL:s kommunindelning, där cirka tre kommuner från varje kommun
grupp slupmässigt valdes ut. Undantaget är kommungruppen ”Gles bygds
kommuner”, som inte togs med i studien på grund av att de kommunerna inte 
hade tillräckligt många aktuella detaljplaner för att kunna studeras. För varje 
kommun som ingick i studien valdes därefter sju detaljplaner ut. Så långt som 
möjligt valdes planer som inte påbörjats eller antagits före den 2 maj år 2011, 
då den nya Plan och bygglagen infördes. 

Detta för att kunna genomföra en analys över de mest aktuella behovs
bedömningarna. Vidare eftersträvades en stor geografisk spridning i valet 
av kommuner. Valet av kommuner gjordes även utifrån kriteriet att de hade 
detaljplaner under arbete eller detaljplaner som de nyligen hade tagits beslut 
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om. Syftet med dessa urvalskriterier var att skapa en så god geografisk sprid
ning som möjligt samt att säkerställa att det fanns tillräckligt med underlag 
för att kunna genomföra en dokumentanalys. Urvalskriterierna har därför 
bidragit till att både större och mindre detaljplaner har studerats.

Totalt ingick 33 kommuner i studien (tabell 3). För alla kommunerna 
i studien identifierades, via kommunernas hemsidor, tre till sju planer som 
lämpliga att ingå i studien. Därefter skickades en epost till de utvalda kom
munerna, i vilket kommunernas dokumentation av behovsbedömningarna 
efterfrågades. Efter två veckor skickades en epost med en påminnelse ut. 
Totalt samlades 191 behovsbedömningar in. Svarsfrekvensen var sett till 
antal kommuner 97 % och sett till antal behovsbedömningar som begärdes 
in 89 %. Bilaga 1 redovisar namnen på alla studerade detaljplaner.

Tabell 3. Kommuner som ingått i dokumentstudien (i bilaga 1 redovisas namnen på alla stude-
rade detaljplaner).

SKL kommunkategori Kommun Antal studerade 
detaljplaner

1 - Storstäder Stockholm 

Göteborg 

Malmö 

7

7

7

2 - Förortskommuner till storstäderna Svedala

Burlöv 

Partille 

Kungsbacka 

Nacka 

7

2

5

7

7

3 - Större städer Norrköping 

Luleå 

Halmstad 

7

7

7

4 - Förortskommuner till större städer Eslöv 

Håbo 

Kil 

Knivsta 

7

7

7

7

5 - Pendlingskommuner Ängelholm

Osby 

Svalöv 

7

7

7

6 - Besöks- och turismkommuner Båstad

Härjedalen

Norrtälje

Strömstad

7

7

7

6

7 - Varuproducerande kommuner Töreboda 

Ludvika 

Arvika 

Hylte 

Gällivare 

5

8

7

2

1

9 - Kommuner i tätbefolkad region Nässjö 

Svenljunga 

Säffle 

7

7

7

10 - kommuner i glesbygds region Kiruna 

Hudiksvall 

Piteå

8

5

7
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4.1.2 Dataanalys
Dataanalysen baserades på innehållsanalyser (jfr Weber, 1990, Krippendorff, 
1980) och utgjordes dels av en kvantitativ innehållsanalys dels som en kvalita
tiv innehållsanalys.

Den kvantitativa innehållsanalysen av baserades frågan om de olika kri
terierna i bilaga 4 i MKBförordningen eller aspekterna i 6 kap. 12 § MB 
nämns i dokumenten som analyserats. Det vill säga i vilken utsträckning kom
munerna i sina bedömningar av betydande miljöpåverkan har tagit hänsyn till 
dessa i sina bedömningar. 

I analysen av kriterierna i bilaga 4 i MKBförordningen var utgångspunk
ten att skrivningen i det analyserade dokumentet skulle spegla intentionerna 
hos ett specifikt kriterium för att detta skulle anses vara uppfyllt. Det vill säga 
det var inte de ordagranna skrivningarna i bilaga 4 i MKBförordningen som 
söktes. För tolkningen av vad som skulle kunna tänkas ingå i respektive kri
terium har Natur vårds verkets allmänna råd tillämpats (Natur vårds verket, 
2009). I analysen av miljöaspekterna i § 12 räckte det med att aspekten har 
omnämnts i bedömningen av betydande miljöpåverkan. Däremot, om till 
exempel aspekterna i § 12 enbart hade radats upp i till exempel inledningen 
till ställningstagandet utan att alls ingå i den efterföljande bedömningen 
togs dessa inte med i analysen. Vissa av aspekterna i § 12 kan bestå av flera 
delaspekter. Till exempel materiella tillgångar som beroende på definition kan 
omfatta till exempel ämnen och mineral, areella näringar, avfall och avfalls
hantering, energiinfrastruktur samt transportinfrastruktur (FaithEll et al., 
2011, Countryside Council for Wales, 2007). Ett annat exempel är aspekten 
befolkning till vilken rekreation och friluftsliv kan räknas. I fall en eller flera 
delaspekter fanns omnämnda bedömdes aspekten ha hanterats i bedömningen 
av betydande miljöpåverkan.

Resultatet av analysen bearbetades därefter matematiskt och samman
ställdes i diagram. Resultatet av denna typ av analys svarar dock bara på 
frågan: har ett kriterium eller en aspekt nämnts i behovsbedömningen. 
Analysen svarar inte på frågan på vilket sätt eller i vilken utsträckning ett 
kriterium eller en aspekt har behandlats. För att kunna svara på den fråge
ställningen genomfördes en intervjustudie. 

4.2 Intervjustudie
4.2.1 Datainsamling
Intervjustudien syftade till att identifiera hur bedömningar av betydande 
miljöpåverkan av detaljplaner hanteras i praktiken i åtta kommuner. Inter
vjuerna genomfördes vid ett intervjutillfälle per kommun med en till två 
respondenter. Inledningsvis gjordes ett urval baserat på dokumentstudien, i 
vilket de kommuner som i sina behovsbedömningar visat på en god respektive 
sämre förståelse för bilaga 4 i MKBförordningen eller 6 kap. 12§ MB valdes 
ut. Vidare sökte studien en spridning bland stora och små kommuner samt 
en geografisk spridning. Under studiens gång justerades dock urvalet något 
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då det i några fall inte gick att få kontakt med personer som arbetade med 
bedömningar av betydande miljöpåverkan inom vissa kommuner. I tabell 4 
framgår vilka kommungrupper som ingått i intervjustudien.

Intervjuerna utfördes som telefonintervjuer (cirka 3060 minuter) och 
omfattade både specifika och mer generella frågor om behovsbedömningar 
och bedömningar av betydande miljöpåverkan. Intervjuerna, som kan klas
sas som semistrukturerade, följde huvudsakligen en på förhand framtagen 
intervjumall. Semistrukturerade intervjuer följer en på förhand uppgjord inter
vjumall med ett antal frågor men lämnar också utrymme för mer oplanerade 
följdfrågor eller kommentarer från intervjupersonerna (se t.ex. Kvale, 1996). 
För att ge respondenterna möjlighet att svara frågorna fick de innan intervju
erna, via epost, information om innehållet i bilaga 4 i MKBförordningen och 
miljöaspekterna i 6 kap. 12 § miljöbalken. Intervjuerna spelades in och trans
kriberades.

Frågorna fokuserade främst på hur kommunerna arbetar med behovs
bedömningar det vill säga hur processen ser ut, vilka verktyg som används, 
vem som genomför behovsbedömningarna, samt hur bilaga 4 i MKB
förordningen och aspekterna i 6 kap. 12 § MB tillämpas.

Tabell 4. Kommuner med intervjuade hanläggare.

Kommungrupp Antal intervjuade 
kommuner

Glesbygd region 2

Tätbefolkad region 1

Besöks- och turismkommuner 1

Pendlingskommun 1

Förortskommun till större städer 1

Större städer 1

Förortskommuner till storstäderna 1

Inför intervjuerna informerades respondenterna om syftet med studien och 
hur resultatet skulle användas. Det var tydligt när studien genomfördes att en 
del av handläggarna, som tillfrågades om att delta i intervjustudien, hade på 
känn att praktiken i deras kommun kanske inte uppfyllde de krav som ställs 
enligt miljöbalken. Det var därför svårt att få tillgång till respondenter som 
var villiga att bli intervjuade om de inte skulle bli avkodade i studien. Därför 
har studien valt att avkoda respondenterna i intervjustudien det vill säga ingen 
av dem som ingått i studien finns namngivna i citaten eller referaten.

4.2.2 Dataanalys
Som ett första steg transkriberades intervjuerna. Materialet analyserades och 
strukturerades sedan kring ett antal tematiska frågor rörande behovsbedöm
ningar och bedömningar av betydande miljöpåverkan. Dessa teman motsvaras 
i stort sett av de frågeteman som användes vid intervjuerna. Eftersom enbart 
ett begränsat antal intervjuer utfördes har ambitionen varit att återge och 
redo göra för alla, för frågeställningen, relevanta åsikter och synpunkter som 
framkom vid intervjuerna. 
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4.3 Internetsökning
Utifrån resultatet av intervjustudien lades en internetsökning till studien. 
Internetsökningen gjordes på vägledning för behovsbedömningar och bedöm
ningar av betydande miljöpåverkan. Sökningen genomfördes i Internet 
Explorer med Google som sökmotor. Sökningen genomfördes den 17 februari 
2015 och baserades på följande uttryck: behovsbedömning, behovsbedömning 
detaljplan, betydande miljöpåverkan, betydande miljöpåverkan detaljplan, 
miljöbedömning, miljöbedömning detaljplan samt miljöbedömning behovs-
bedömning. Resultatet på de första 20 sidorna med träffar granskades. 

Sökningarna genomfördes för att identifiera hur lättillgänglig vägledning 
om behovsbedömningar och betydande miljöpåverkan är. Resultatet av sök
ningarna ger ett relativt svar till hur lättillgänglig information är. Ordningen 
i vilken olika websidor och dokument kommer upp beror av flera faktorer 
till exempel hur ofta ett visst dokument öppnas efter att de kommit fram i 
sökningen. Det innebär att samma sökning vid olika tidpunkter kommer att 
ge olika resultat sett till ordningen som olika sidor och dokument kommer 
fram. Däremot ger sökningen en indikation på om det som eftersöks (i det 
här fallet vägledning) kommer fram på de första resultatsidorna eller om den 
som söker måste bläddra igenom mängder av svar innan relevant vägledning 
kommer fram. 
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5 Resultat och analys
5.1 Andel behovsbedömningar och betydande 

miljöpåverkan
Av de 191 detaljplaner som ingick i studien hade bedömning av BMP gjorts 
för 185 stycken. Av dessa hade 18 detaljplaner av kommunerna bedömts inne
bära betydande miljöpåverkan, det vill säga cirka tio procent. Vidare fann 
studien att 167 stycken detaljplaner inte bedömdes medföra BMP, vilket mot
svarar 87 procent. För sex av detaljplanerna som ingick i studien hade beslut 
om BMP inte tagits. Emellertid sammanfaller fem av dessa med sådana detalj
planer som inte formellt behovsbedömts. I ett av dessa fall angav Norrköpings 
kommun att de inte tänkte ta ställning till om BMP utan att bedömningarna 
var preliminära. I de övriga fallen där kommunerna beslutat att inte besluta 
om BMP motiverades dessa på olika sätt, exempelvis: 

”Detaljplanen följer översiktsplanens intentioner, Inga riksintressen, 
strandskydd eller fornlämningar berörs av planförslaget, Området 
omfattas av detaljplan.”(Ur planbeskrivning för del av kv. Skomakaren 
och fastigheten Lönsboda 44:1 i Osby kommun)

”Ser vi att det kan finnas något intressant så använder vi checklista men 
i uppenbara fall där t ex endast fastighetsindelningsbestämmelser ändras 
eller mindre omfördelning av redan exploaterad mark ser vi inte nyttan.” 
(Ur epostkonversation med Svenljunga kommun) 

5.2 Hur bilaga 4 i hanteras kommunernas 
behovsbedömningar

För att bedöma om en detaljplan medför BMP eller inte ska kommunen till
lämpa de kriterier som finns listade i MKBförordningens bilaga 4. I intervju
studien framgår att de som genomför bedömningen av betydande miljö på
verkan inte känner till att de ska använda sig av kriterierna i bilaga 4 eller 
om det känner dem ändå inte använder sig av dem. 

I 48 % av de 191 bedömningar av BMP som ingick i dokumentstudien 
nämns inte MKBförordningens bilaga 4. Emellertid är det viktigt att lyfta 
fram att även om begreppet bilaga 4 nämns i 52 procent av bedömningarna av 
BMP så nämns kriterierna i bilaga 4 i långt ifrån alla. Av figur 1 framgår det i 
vilken utsträckning kriterierna i bilaga 4 nämns i de studerade bedömningarna 
av BMP. Värt att notera i det här sammahanget är, att endast två bedömningar 
av BMP s nämner samtliga kriterier (båda fallen från Svalövs kommun som 
ingår i kommungruppen Pendlingskommuner). 
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Figur 1. Redovisning av hur frekvent de enskilda kriterierna i bilaga 4 i förordningen (1998:905) 
om miljökonsekvensbeskrivningars nämns i de studerade bedömningarna av betydande miljöpåver-
kan. Ja – visar hur ofta kriteriet nämns i bedömningarna, nej – visar hur ofta kriteriet inte nämns i 
bedömningarna. Det totala antalet studerade bedömningar av betydande miljöpåverkan är 191 st.

Studien visar en stor spridning av hur frekvent olika kriterier tas upp i bedöm
ningarna av betydande miljöpåverkan (figur 1). Kriterium 1e är det kriterium 
som nämns minst antal gånger i de studerade bedömningarna av betydande 
miljöpåverkan (figur 1). Kriterium 1e anger att

I bedömningen skall särskilt beaktas i vilken utsträckning planen eller 
programmet (…) har betydelse för genomförandet av gemenskapens 
miljö lagstiftning.

Det kan finnas flera skäl bakom detta. Ett skulle kunna vara att kommunerna 
bedömer att kriteriet är mindre relevant för detaljplaner jämfört med andra 
kriterier. Ett annat skäl skulle kunna vara att kommunerna sällan reflekterar 
över vad som menas med ”gemenskapens miljölagstiftning” och därför saknar 
förståelse för vad som skulle kunna omfattas av kriteriet. Om man ser till 
Bilaga II i direktivet exemplifieras vad som menas med ”gemenskapens miljö
lagstiftning”. Där framgår det att, med gemenskapens miljölagstiftning, till 
exempel avses planer och program som har samband med avfallshantering 
eller skydd av vatten. I Natur vårds verkets handbok (2009) ges samma exem
pel. Detta förtydligande står däremot inte i bilaga 4 i MKBförordningen. 

Andra kriterier som nämns i färre än 20 procent av de studerade bedöm
ningarna av BMP är 1c, 2b, 2c, och 2e. Det vill säga:

(1c) har betydelse för integreringen av miljöaspekter särskilt för att främja 
en hållbar utveckling,

(2b) påverkans totaleffekt,

(2c) påverkans gränsöverskridande art, samt

(2e) påverkans storlek och fysiska omfattning.

Intressant är att kriterium 1c inte tillämpas särskilt ofta. Många detaljplaner 
innehåller ofta inledande beskrivningar om att de på ett eller annat sätt med
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verkar till mål rörande hållbar utveckling. Här skulle alltså Natur vårds verkets 
förhållningssätt att även positiv påverkan skulle kunna anses vara betydande 
kunna ha tillämpats. Detta har dock inte skett i något av de studerade fallen. 
Att kriterium 2c inte omnämns så ofta i de studerade bedömningarna är inte 
särskilt konstigt eftersom studien fokuserat på kommunala detaljplaner och 
majoriteten av Sveriges detaljplaner sällan genomförs i nära anslutning till 
andra länder. 

Natur vårds verkets allmänna råd preciserar kriterium 2b till sekundära, 
kumulativa, samverkande, permanenta och tillfälliga effekter på kort, medel
lång och lång sikt. Detta resultat stämmer relativt väl överens med tidigare stu
dier av integreringen av kumulativa effekter i miljökonsekvensbedömningar (se 
t.ex. Olausson et al., 2004, Åkerskog, 2009). Wärnbäck och HildingRydevik 
(2009) pekar i deras studie av hanteringen av kumulativa effekter i MKB:er att 
ett skäl till att kumulativa effekter inte behandlas i MKB:er är att intervjuade 
miljöbedömnings och miljökonsekvensutövarna saknade förståelse för att 
de omfattades av kravet på att bedöma kumulativa effekter. Även i den före
liggande studien skulle detta mycket väl kunna vara fallet. 

Det kriterium som nämns i flest antal bedömningar av BMP är 2g, det 
vill säga:

I bedömningen skall särskilt beaktas (…) påverkan på områden eller natur 
som har erkänd nationell, gemenskaps- eller internationell skyddsstatus.

Detta kriterium tolkas oftast som detaljplanens påverkan på Natura 2000 
område, vilket nämns i majoriteten av de studerade bedömningarna av BMP. 
En intressant reflektion i det här sammanhanget är kopplingen mellan detta 
kriterium 1e och 2g det vill säga att Natura 2000 bygger på två EU direktiv, 
Habitatdirektivet respektive Fågeldirektivet, och därmed ingår i det som i 
kriterium 1e kallas för gemenskapens miljölagstiftning. Valet att kategorisera 
Natura 2000 under 2g och inte också under 1e gjordes med utgångspunkt i 
hur direktivet och Natur vårds verket (2009) valt att exemplifiera 1e samt hur 
Natur vårds verket (2009) valt att exemplifiera 2g. Skulle hänsyn till Natura 
2000 kategoriseras under 1e skulle slutsatsen givetvis bli en annan. Det vill 
säga att kommunerna i relativt stor utsträckning tar hänsyn till genomföran
det av gemenskapens lagstiftning. Vad uppdelningen som gjorts i denna studie 
visar är att en sådan hänsyn emellertid är starkt avgränsad till bestämmelserna 
för Natura 2000. 

Andra kriterier som nämns i fler än 60 procent av de studerade bedöm
ningarna av betydande miljöpåverkan är 1a, 2d och 2f. Det vill säga:

(1a) anger förutsättningarna för verksamheter eller åtgärder när det gäller 
plats, art, storlek och driftsförhållanden eller genom att fördela resurser,

(2d) riskerna för människors hälsa eller för miljön,

(2f) vilken betydelse och sårbarhet som det påverkade området har på 
grund av intensiv markanvändning, överskridna miljökvalitetsnormer, 
kultur arvet eller speciella särdrag i naturen. 
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Av de ingående delarna i kriterium 2f visar studien att det främst är miljö
kvalitetsnormer som används för bedömningen av betydande miljöpåverkan. 
Detta resultat korrelerar även med studien om vad som utgör betydande 
miljöpåverkan av FaithEll et al. (2012). Den studien pekade på att aspekter 
som var kvantifierbara och hade tydliga riktvärden var de som oftast till
lämpades i bedömningar av betydande miljöpåverkan (FaithEll et al., 2012). 
Riskanalyser är något som görs i många detaljplaneprocesser. Det innebär att 
många handläggare har en relativt god uppfattning av vad som skulle kunna 
ingå i kriterium 2d. Detta skulle kunna vara en förklaring till varför detta kri
terium ingår i många bedömningar av betydande miljöpåverkan. Kriterium 1a 
handlar om planens syfte och vad som ingår i planen. Att påverkan på detta 
kriterium bedömts tillämpas av kommunerna i studien beror på att det ofta 
i redovisningen av bedömningen BMP ingår en beskrivning av vad planen 
handlar om.

Figur 2 redovisar medelvärdet av förekomsten av kriterierna i bilaga 4 för 
de olika kommungrupperna. Figuren ska utläsas så att 100 procent innebär 
att alla kriterier har nämnts i alla bedömningar av betydande miljöpåverkan i 
den aktuella kommungruppen. Av figuren framgår det att kommungrupperna 
Kommuner i glesbefolkad region och Förortskommuner till storstäder är de 
grupper som i denna studie i störst utsträckning nämner kriterierna i bilaga 
4 i sina bedömningar av BMP, tätt följda av kommungrupperna Större städer 
och Förortskommuner till större städer. Samtidigt framgår det att kommun
gruppen Storstäder och Pendlingskommuner är de som i minst utsträckning 
nämner de olika kriterierna i sina bedömningar av BMP. Samtidigt visar dock 
figur 2 att även för de grupper som i störst utsträckning nämner kriterierna, 
så är det långt ifrån att alla kriterier nämns i alla bedömningar av betydande 
miljöpåverkan.
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Figur 2. Medelvärdet av förekomsten av kriterierna i bilaga 4 för varje kommungruppskategori. För 
varje kommungruppskategori har den procentuella förekomsten av varje kriterium (Figur 3) adde-
rats och sedan dividerats med antalet kriterier.
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I figur 3 redogörs det för hur ofta varje enskilt kriterium förekommer i 
bedömningarna av BMP uppdelat per kommungrupp. Ett kriterium som flest 
kommungrupper oftast inkluderar i sin bedömning är kriterium 2d. Samtidigt 
är den tydligt att det kriterium som oftast förekommer minst gånger bland 
samtliga kommungruppers bedömningar av BMP är kriterium 2e. 

En anledning till att kriterium 2 d förekommer oftast bland samtliga kom
mungrupper är att kravet att bedöma en detaljplans påverkan på människors 
hälsa och miljö även finns med i andra delar av lagstiftningen och inte enbart i 
MKBförordningens bilaga 4. 
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Figur 3. Redogörelse för hur ofta varje enskilt kriterium i bilaga 4 i förordningen om MKB 
(1998:905) förekommer i bedömningarna av BMP uppdelat per kommungrupp.

5.3 Hur bedömningar av betydande 
miljöpåverkan genomförts

Av de bedömningar av betydande miljöpåverkan som ingått i denna studie 
har 53 procent utgått från checklistor, se figur 4. I de fall en checklista har 
använts har bedömningen i 95 procent fallen motiverats med skriftliga kom
mentarer, dock med varierande ambitionsgrad. En tendens som går att utläsa 
ur materialet är att det främst är de ställningstaganden som anger att en 
eller flera aspekter av detaljplanen kan antas medföra BMP som motiveras. 
Det vill säga motiv saknas vanligen om planen inte bedöms innebära BMP. 
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Vidare kopplas inte motiven till kriterierna i bilaga 4. Detta är anmärknings
värt eftersom både Boverket, och Natur vårds verket, i sina handböcker skriver 
att motiveringen är viktigast när bedömningen är att miljöbedömning inte 
behövs. Vidare är det vanligt att motiveringar angående varför en aspekt antas 
medföra BMP innehåller argument för att det visserligen är en aspekt som kan 
antas medföra BMP, samtidigt som aspekten i många fall anses vara betydel
selös för den aktuella planen. Det vill säga trots ett ”Ja” till BMP i checklistan 
blir slutsatsen att det inte är fråga om BMP.

53 %
39 %

8 %

Checklista

Skri�lig mo�vering

Annat

 
Figur 4. Tillvägagångssätt vid behovsbedömning. (n=191 )

Ett skäl till detta skulle kunna vara det som en respondent framförde under 
intervjun, att det redan innan planarbetet startar kan finnas en uppfattning 
om huruvida detaljplanens genomförande kan medföra BMP eller inte. Om 
exempelvis ett Natura 2000 område påverkas kan det leda till att detalj
planearbetet inte fortsätter enligt sin ursprungliga form, utan arbetet med 
miljöbedömningen inleds istället tidigt i processen. I arbetet med miljöbe
dömningen tas därmed motiveringen till BMP fram. 

I studien framkom det även att kommunerna inspireras och tar efter var
andras checklistor och mallar, vilket inneburit att en slags kommunal ”best 
practice” har utvecklats där vissa miljöaspekter och bedömningskriterier fått 
företräde framför andra.

I cirka 47 procent av de bedömningar av betydande miljöpåverkan som 
har studerats har det inte gått att ge belägg för att checklisor har använts, se 
figur 4. Dock är det troligt att checklistor används som stöd för bedömningen 
i fler fall men att resultatet sedan sammanfattas i en skriftlig motivering utan 
att användningen av checklista framgår. Exempelvis visade det sig i kontakten 
med Göteborgs kommun att de använde checklista för bedömningen, men att 
denna inte bedömdes vara offentlig handling och därför inte publicerades.

5.4 Miljöaspekterna i 6 kap. 12 § 6p miljöbalken 
I 6 kap. 12 § 6 p miljöbalken beskrivs vilka miljöaspekter som ska omfat
tas av miljöbedömningen av planen eller programmet. Natur vårds verkets 
och Boverkets handböcker pekar på att det är lämpligt att i behovsbedöm
ningen använda kriterierna i MKB–förordningens bilaga 4 i kombination 
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med miljöaspekterna som listas i 6 kap.12 § miljöbalken. Dokumentanalysen 
visade att 6 kap. 12 § 6p miljöbalken bara nämndes i 20 procent av fallen. 
Figur 5 redovisar den totala förekomsten av miljöaspekterna i de 191 bedöm
ningarna av BMP som analyserats. 
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Figur 5. Förekomst av miljöaspekter listade i 6 kap. 12 § miljöbalken. Alla analyserade planer 
(n=191). Ja – indikerar att aspekten nämns i bedömningarna, nej – indikerar att aspekten inte 
nämns i bedömningarna. Det totala antalet studerade bedömningar av betydande miljöpåverkan 
är 191 st.

Vidare visar figur 5 hur ofta de olika miljöaspekterna hanteras i de analy
serade planerna. Resultatet visar på en stor variation i vilken utsträckning 
olika miljöaspekter omnämns i bedömningarna av BMP. Om man jämför 
resultatet av figur 5 med figur 1 går det dock att se att aspekterna i 6 kap. 
12§ MB används av kommunerna minst lika ofta som kriterierna i bilaga 4 i 
MKBförordningen. Att resultatet varierar så mycket kan ha flera förklaringar. 
Många av checklistorna är ganska lika varandra sett till vilka miljöaspekter 
som tas upp. Sällan följer dock checklistorna samma struktur eller termino
logi som 6 kap. 12 § miljöbalken. Relativt vanligt är att aspekterna biologisk 
mångfald, befolkning, klimatfaktorer, materiella tillgångar, bebyggelse, men 
även växtliv och djurliv inte finns med som egna rubriker. Bland annat likställs 
ofta aspekten befolkning som rekreation och friluftsliv. 

Figur 6 visar medelvärdet av förekomsten av miljöaspekterna för respektive 
kommungrupp. Resultatet visar att spannet är stort, mellan drygt 90 procent 
och knappt 20 procent. Värt att notera att det är kommuner i glesbefolkad 
region som nämner flest aspekter och kommuner i storstäder som nämner 
minst antal aspekter. Däremellan varierar det, och det går inte att utläsa något 
tydligt mönster. Figur 6 kompletterar figur 7 i det att den ger en översiktlig bild 
av hur miljöaspekterna berörs i bedömningen av betydande miljöpåverkan. 
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Figur 6. Medelvärdet av förekomsten av miljöaspekterna för varje kommungruppskategori. För varje 
kommungruppskategori har den procentuella förekomsten av varje miljöaspekt (Figur 7) adderats 
och sedan dividerats med antalet miljöaspekter. 

Figur 7 visar förekomsten av varje miljöaspekt nedbrutet på kommungrupps
nivå. Resultatet visar att beaktandet av miljöaspekterna varierar kraftigt 
mellan kommungrupperna, där kommungruppen Kommuner i gles befolkad 
region och Storstäder utgör ytterligheterna.
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Figur 7. Förekomst av miljöaspekter listade i 6 kap. 12 § punkt 6 miljöbalken. Procent per 
kommun gruppskategori.
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5.5 Vad som bedöms utgöra betydande 
miljöpåverkan 

Som beskrivits i kapitel 1.2 ska bedömningen om en plan kan antas medföra 
en betydande miljöpåverkan beakta de kriterier som anges i bilaga 4 i MKB
förordningen. I Natur vårds verkets allmänna råd (Natur vårds verket, 2009) 
står att det bör räcka med att ett av kriterierna visar att planen kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan för att en miljöbedömning ska genomföras. 

Som visats ovan tyder resultatet av dokumentstudien på att kommunerna 
i begränsad utsträckning utgår ifrån kriterierna i bilaga 4. Den vägledning 
som finns baserad på förordningen (Natur vårds verkets handbok och allmänna 
råd samt Boverkets handbok) verkar inte heller följas i någon större utsträck
ning. Detta stöds av resultatet av intervjustudien där ingen av respondenterna 
hade särskilt god kunskap om MKBförordningen eller kriterierna i bilaga 4. 
Däremot var det flera som nämnde att de utgick från två checklistor som SKL 
tagit fram. 

Dokumentstudien har inte heller kunnat ge ett entydigt svar på hur kom
munerna kommer fram till ett beslut om vad som innebär betydande miljö
påverkan eller inte. I de flesta fall finns det ingen beskrivning av hur man 
kommit fram till beslut om betydande miljöpåverkan i besluten. I de fall det 
finns en beskrivning har två huvudsakliga metoder kunnat urskiljas – bedöm
ning med respektive utan checklista. Två typer av checklistor kunde identifie
rats. Den första typen utgörs av en checklista med ett antal inledande aspekter, 
som om de påverkas alltid innebär att planen har betydande miljöpåverkan. 
Figur 8 visar ett exempel på detta arbetssätt. I det här fallet har alltså författa
ren bakom tabellen eller checklistan i förväg bestämt vad som alltid ska bedö
mas som BMP. Till exempel överskridande av miljökvalitetsnorm. 

Figur 8. Utdrag ur behovsbedömning för detaljplan för Kv Stora Örnen, Piteå kommun.
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I den andra typen av checklistor innebär ett ”ja” på frågan om planen påver
kar en specifik aspekt att planen bedöms antas medföra risk för betydande 
miljöpåverkan. Efter att checklistan fyllts i görs en samlad bedömning om 
planen kan tänkas innebära betydande miljöpåverkan. Figur 9 visar ett 
exempel på detta.

Figur 9. Utdrag ur behovsbedömning för detaljplan för Abisko 1:3 och del av Abisko 1:22, Kiruna 
kommun.

Vissa bedömningar verkar ha gjorts utan stöd av någon checklista. Istället 
utgörs resultatet av bedömningen av betydande miljöpåverkan av en beskriv
ning eller ett resonemang kring beslutet. Detta sätt att genomföra bedöm
ningen av BMP verkar vara mer flexibelt och nyanserat än bedömningarna 
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som baseras på checklistor. Samtidigt är bedömningarna inte lika detaljerade 
som bedömningarna som baseras på checklistor vilka ofta är mycket detalje
rade. Bedömningarna som baseras på checklistorna blir lätt låsta till vad dessa 
frågar efter.

Genom intervjustudien kompletterades förståelsen av hur bedömningar av 
betydande miljöpåverkan. Vissa av respondenterna i intervjustudien bekräf
tade att man utgår från någon av det två typerna av checklistor. Det vanligaste 
tillvägagångssättet verkade dock vara att planhandläggaren själv ansåg det 
vara så uppenbart att en specifik plan inte leder till BMP att hen fattar beslu
tet utan att gå igenom någon strukturerad checklista eller konsulterar någon 
kollega. Det fanns dock fall då man tillsammans med en kollega resonerade 
sig fram till ett avgörande. Resultatet av detta tillvägagångssätt är det som i 
dokumentstudien identifierats som bedömningar utan checklista.

I intervjustudien framkom även ytterligare variant av behovsbedöm
ningar som inte kunnat identifieras i dokumentstudien. I denna görs en form 
av behovsbedömning av behovsbedömningen. I dessa fall har tjänstemännen 
redan gjort en bedömning om planen kan medföra BMP innan detaljplane
arbetet formellt satt igång. Det vill säga när den formella bedömningen av 
betydande miljöpåverkan ska göras finns det redan ett givet svar.

Utöver att det inte finns ett generellt sätt att bedöma betydande miljö
påverkan skiljer det sig också mellan kommunerna i vad som faktiskt bedöms 
kunna innebära betydande miljöpåverkan. Till skillnad från i tabellen i figur 8, 
där någon i förväg bestämt vad som utgör betydande miljöpåverkan, visar 
studien exempel på ifyllda checklistor där risk för överskridande av miljö
kvalitetsnormer inte har bedömts medföra betydande miljöpåverkan. Studien 
identifierade fall där planområden inom utpekat riksintresseområde bedömts 
medföra betydande miljöpåverkan men även fall där påverkan på riksintresse
områden inte har bedömts leda till betydande miljöpåverkan. Det finns också 
fall där beslut tagits om att ingen miljöbedömning behöver göras trots att 
detaljplanen antas medföra betydande miljöpåverkan, se figur 10 nedan.

Figur 10. Utdrag ur behovsbedömning detaljplan för fastigheten Kuratorn 4 och 5, Umeå kommun.
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Intervjustudien stödjer dokumentstudiens analys att det i de flesta fall inte 
finns en tydlig metodik för hur bedömningen av betydande miljöpåverkan går 
till. I något fall beskrev respondenten att checklistan är graderad så att de vik
tigaste aspekterna kommer först och att ett jakande svar på frågor om flera av 
dessa aspekter innebär att miljöbedömning genomförs. I ett annat fall beskri
ver respondenten att påverkan på riksintressen alltid innebär att miljöbedöm
ning genomförs. I övrigt var det svårt för de intervjuade att svara på frågan 
om vad som utgör betydande miljöpåverkan. 

Det vanligaste sättet att komma fram till ett beslut om det är fråga om 
betydande miljöpåverkan verkar ändå vara att man på något vis diskuterar 
sig fram till ett beslut. Intervjuerna tyder också på att miljöbedömningen 
uppfattas som ett verktyg för att hantera komplexa miljöfrågor, sådant som 
inte bedöms kunna hanteras inom ramen för planarbetet. Att döma av detta 
och citatet nedan handlar beslutet om miljöbedömning mindre om huruvida 
påverkan antas innebära betydande miljöpåverkan än om påverkan går att 
hantera i planen eller inte.

Man tittar på om det inte är för komplext då hanterar vi det i planbeskriv-
ningen så långt det går. Men tycker man att en miljöbedömning gör skill-
nad, att man får fram bättre underlag, men ofta när det är mer komplext, 
sådant som man inte kan se konsekvenserna av, hur de påverkar varandra, 
som man inte ser då, då är det bra att köra MKB om man ser att det ger 
någonting. (Intervju med kommun C i kommungrupp Kommun i glesbygd 
region)

Länsstyrelsen kan välja att upphäva detaljplanen, exempelvis, på grund av 
att de anser att behovsbedömningen är otillfredsställande I några fall hade 
respondenterna erfarit att länsstyrelsen inte delade kommunens bedömning 
av vad som utgjorde betydande miljöpåverkan. Samtidigt menade man att 
kommunerna inte behöver rätta sig efter länsstyrelsens yttrande när det gäller 
beslutet av betydande miljöpåverkan. Vad som också framkom i intervju
studien var att det i flera kommuner finns ett bristande förtroende för läns
styrelsen, bland annat menade vissa respondenter att länsstyrelsen inte har 
tillräcklig med kunskap och agerar mer som tillsynsmyndighet än som råd
givare i sina yttranden.

5.6 Vem som gör behovsbedömningarna 
Resultatet av dokumentstudien visar att i knappt nio av tio fall är det någon 
på kommunen som genomfört behovsbedömningen, och således i drygt ett av 
tio fall är det en extern aktör som genomfört den. 

Figur 11 visar frekvensen av kriterierna i bilaga 4 behovsbedömningar 
gjorda av privata respektive kommunala aktörer. Av resultatet går det inte 
att utläsa några större skillnader mellan kommunala och privata aktörer. 
Eventuellt skulle kanske tendens kunna skönjas att när behovsbedömningar 
görs av kommunen själv beaktas kriterierna i en mer jämn utsträckning än 



NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6671
Miljöhänsyn i detaljplanering

35

när privata aktörer gör den. Samtidigt utgör andelen privata aktörer i studien 
bara drygt tio procent av fallen varför resultatet bör hanteras med försiktig
het. Checklistor verkar användas i samma utsträckning av både kommunala 
och privata aktörer.
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Figur 11. Förekomst av kriterierna i bilaga 4. Skillnad mellan privat och kommunal aktör.

Den här studien har inte fokuserat på vilken professionell bakgrund som 
utföraren av behovsbedömningarna har utan bara undersökt om det är en 
kommunal eller en privat aktör. I intervjustudien visade det sig dock att alla 
respondenter hade någon form av planerarbakgrund. Det verkar vara ovanligt 
att personer med miljöbakgrund gör behovsbedömningarna, men miljökom
petens, exempelvis kommunekolog eller miljökonsult, används enligt respon
denterna i studien om behov uppstår. Detta resultat stöds även av en tidigare 
studie som genomförts av FaithEll et al. (2012).

Respondenternas bakgrund speglades även när de svarade på frågan var 
de vände sig för vägledning om de var osäkra på vad som avses med behovs
bedömningar. Respondenterna svarade att de i princip alltid vänder sig till 
SKL, Boverket och PBL istället för till Natur vårds verket och miljöbalken för 
vägledning när de är osäkra.

5.7 Tillgängliggörande av bedömningar 
av betydande miljöpåverkan 

Av 6 § i MKBförordningen framgår det att

Myndighetens eller kommunens bedömning i frågan om en plan eller ett 
program kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska redovisas 
i plan- eller programärendet och göras tillgänglig för allmänheten.” (SFS 
1998:905)

Förordningens krav på tillgängliggörande är ganska vag i sin precisering i hur 
det ska tillgängliggöras och kan därför tolkas olika. Natur vårds verket har i 
sina allmänna råd angett vad de anser att tillgängliggörandet bör innebära. 
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Som framgår under avsnitt 3.2 har även Boverket preciserat vad de anser vad 
tillgängliggörandet bör innebära. Den här studien visar att kommunerna ten
derar att ha en mer minimalistiskt tolkning av kravet på tillgängliggörande än 
vad som framgår av både Natur vårds verkets och Boverkets vägledningar. 

En kommun poängterade i en intervju betydelsen av att behovsbedöm
ningar måste görs tillgängliga för allmänheten av den anledningen att kom
muninvånarna ska kunna följa hur kommunen har resonerat kring huruvida 
en detaljplan kan antas medföra BMP eller inte. Ser man till hela studien är 
det dock bara 28 procent av behovsbedömningarna som funnits tillgäng
liga på kommunernas webbplats, se figur 12. Merparten av bedömningarna 
av betydande miljöpåverkan har i den här studien samlats in efter förfråg
ningar till kommunen via epost. Vidare var det ett antal kommuner som 
efter flera påminnelser fortfarande inte gav tillgång till sina bedömningar 
av BMP. Skälen som angavs av dessa kommuner var bland annat att hand
läggaren inte hade tid, att det inte fanns ett fysiskt dokument (bedömningen 
hade gjorts muntligen handläggare emellan), att bedömningen inte utgjorde 
offentlig handling samt att handläggaren inte förstod vilket underlag som 
efterfrågades.
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Figur 12. Tillgänglighet - var finns behovsbedömningarna (n=191).

Vid förfrågan om bedömningar av betydande miljöpåverkan hänvisar många 
kommuner till planbeskrivningen i vilka ofta beslutet om BMP redovisas som 
en sammanfattning. Genomgången av redovisningarna av beslut om BMP 
i planbeskrivningarna visar att det är långt ifrån självklart att redovisa till
vägagångsätt och motiv bakom beslutet vilket både Natur vårds verket och 
Boverket menar bör ingå (se avsnitt 3.2). 

Även i de fall kommunerna i studien ombads komma in med mer utför
liga redovisningar eller underlag till bedömningen av BMP hänvisade de fort
farande till planbeskrivningen. Göteborgs kommun använde sig uppenbart 
av en checklista som stöd vid behovsbedömningen men ville inte dela med sig 
av denna till studien med motiveringen att de inte ansåg checklistan vara en 
offentlig handling utan utgjorde arbetsmaterial. På vilka grunder denna skulle 
vara sekretessbelagd framgick inte av svaret från kommunen.
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5.8 Möjligheten att finna vägledning om 
behovsbedömning och betydande 
miljöpåverkan på internet

Som nämnts ovan pekar respondenterna på att de önskar vägledning kring 
behovsbedömningar och betydande miljöpåverkan. Internet är idag en vanlig 
startpunkt när man söker information. Därför gjordes en internetsökning av 
vilka typer av dokument och webbsidor som kommer fram vid sökningar 
på internet. Sökningen baserades på följande begrepp: behovsbedömning, 
behovsbedömning detaljplan, betydande miljöpåverkan, betydande miljö-
påverkan detaljplan, miljöbedömning, miljöbedömning detaljplan samt miljö-
bedömning behovsbedömning. Bilaga 2 redovisar länkarna till respektive källa 
i tabellerna nedan.

Resultatet av sökningen visar att söker man på begreppet miljöbedöm
ning finner man inledningsvis information som länkar till Natur vårds verkets 
handbok och allmänna råd (tabell 5). Därefter följer resultat som hänvisar till 
miljöbedömningar avplaner och miljöbedömningar kopplade till olika former 
av miljöledningssystem.

Tabell 5. Träffar vid sökning av begreppet miljöbedömning (varje sida omfattar 10 träffar, i redo-
visningen har bara relevanta träffar tagits med).

Sida:nummer 
på sidan

Benämning på träff

[1:1] Miljöbedömning av planer och program. Länsstyrelsen i Stockholm. Hänvisar 
till Natur vårds verkets handbok och allmänna råd. 

[1:2] Miljöbedömningar av planer och program. Natur vårds verkets webbsida om 
handboken. 

[1:3] Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program. 
Handbok 2009:1. Natur vårds verket. 

[1:4] Forum för MKB och miljöbedömning. Webbsida som hänvisar till MKB-dagen. 
Ger ingen vägledning. 

[1:5] Metod för miljöbedömning av planer och program inom transportsystemet. 
Trafikverket. 

[1:6] Miljöbedömning - ett processverktyg som hänvisar till översiktsplaner. Boverket. 
På webbsidan länkas till miljöbalken, MKB-förordningen och PBL. Vidare 
hänvisas till För ytterligare läsning om miljöbedömning se även Natur vårds-
verkets handbok om miljöbedömningar och allmänna råd för planer och pro-
gram under rubriken På andra webbplatser i Relaterad information. 

[1:7] Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen– en vägledning. 
Boverket. 

Om man kombinerar orden miljöbedömning och detaljplan ser man att inled
ningsvis kommer träffar från länsstyrelserna i Stockholms län och Skåne län 
(tabell 6). Informationen från Stockholms län länkar till Boverkets vägledning 
medan Länsstyrelsen i Skåne län har en egen rapport kallad Miljöbedömning 
av planer. Denna vägledning tar upp att bedömningen av betydande miljö
påverkan ska ske utifrån bilaga 4 i MKBförordningen. Natur vårds verkets 
handbok kommer därefter mot slutet av den första sidan med träffar. 
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Tabell 6. Träffar vid sökning på en kombination av begreppen miljöbedömning och detaljplan (varje 
sida omfattar 10 träffar, i redovisningen har bara relevanta träffar tagits med).

Sida:nummer 
på sidan

Benämning på träff

[1:1] Miljöbedömning av PBL-planer. Länsstyrelsen i Stockholms län. Länkar till 
Boverkets vägledning. 

[1:2] Miljöbedömningar av planer. Länsstyrelsen i Skåne. Daterad 12 oktober 2007. 

[1:3] Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen– en vägledning. 
Boverket. 

[1:4] Få detaljplaner miljöbedöms. Boverket. 

[1:5] MKB och miljöbedömning av detaljplaner. Vilka detaljplaner ska miljöbedö-
mas? Dokument från MKB Centrum på SLU Daterat 2006-01-10. 

[1:9] Miljöbedömningar av planer och program. Natur vårds verkets webbsida om 
handboken. 

[2:1] Behovsbedömning av MKB för detaljplan - En konsekvensanalys av Europeiska 
gemenskapens direktiv 2001/42/EG om bedömning av vissa planers och 
programs miljöpåverkan. Examensarbete av Ida Tölander. 

Tabellerna 5 och 6 visar att om ordet miljöbedömning ensamt finns med 
i sökningen eller tillsammans med ordet detaljplan kommer Natur vårds
verkets vägledning att komma fram relativt tidigt bland träffarna. Däremot 
om ordet miljöbedömning kombineras med ordet behovsbedömning kommer 
inte Natur vårds verkets handbok fram direkt (tabell 7). Indirekt kan man dock 
finna Natur vårds verkets vägledning genom länkar från Länsstyrelsens web
sida eller Natur vårds verkets checklista för samråd. Värt att notera är dock att 
den andra träffen vid sökningen går till Boverkets handbok (tabell 7).

Tabell 7. Träffar vid sökning på en kombination av begreppen behovsbedömning och miljöbedöm-
ning (varje sida omfattar 10 träffar, i redovisningen har bara relevanta träffar tagits med).

Sida:nummer 
på sidan

Benämning på träff

[1:1] Miljöbedömning av planer och program. Länsstyrelsen i Stockholms län. Länkar 
till Natur vårds verkets handbok och allmänna råd. 

[1:2] Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen– en vägledning. 
Boverket. 

[3:8] Behovsbedömning av detaljplaner. Rapport av Anders Hedlund et al. från 
MKB-Centrum på SLU. 

[5:1] Checklista för samråd om MKB. Natur vårds verket. I denna finns en referens till 
Naturvårdverkets handbok och Allmänna råd. 

[9:5] Betydande miljöpåverkan - Behovsbedömning av detaljplaner. Examensarbete 
av Emma Millberg. 

[11:3] Allmänna utgångspunkter för förslag till miljöbedömningsgrunder – kriterier för 
bedömning av betydande miljöpåverkan och bidrag till måluppfyllelse. 
Trafikverket. Benämnd arbetsversion, daterad 2012-09-10. 

Om sökningen istället enbart innehåller ordet behovsbedömning är det först 
på sida 13 som en träff länkar till Natur vårds verkets handbok (tabell 8). Den 
första träffen går till Länsstyrelsen i Stockholm som har tagit fram en egen 
beskrivning av MKB förordningen. Den andra träffen går till Länsstyrelsen i 
Värmland som har tagit fram ett eget exempel på behovsbedömning som inte 
hänvisar till bilaga 4 i MKBförordningen utan till 5 kap. 18§ i PBL. Övriga 
träffar länkar till genomförda behovsbedömningar av detaljplaner från olika 
kommuner.



NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6671
Miljöhänsyn i detaljplanering

39

Tabell 8. Träffar vid sökning av begreppet behovsbedömning (varje sida omfattar 10 träffar, i redo-
visningen har bara relevanta träffar tagits med).

Sida:nummer 
på sidan

Benämning på träff

[1:1] Behovsbedömning. Länsstyrelsen i Stockholm. Länkar till en egen beskrivning 
av MKB-förordningen. 

[1:2] Exempel på behovsbedömning. Vägledning från Länsstyrelsen i Värmland. 
Hänvisar inte till Bilaga 4 i MKB-förordningen utan till 5 kap. 18 § i PBL.

[..] 12 sidor med genomförda behovsbedömningar och ifyllda checklistor från olika 
kommuner samt bedömningar av vårdbehov hos patienter som även de kallas 
för behovsbedömningar

[13:1] Checklista för samråd om MKB. Natur vårds verket. I denna finns en referens till 
Naturvårdverkets handbok och Allmänna råd. 

[13:2] Betydande miljöpåverkan - Behovsbedömning av detaljplaner. Examensarbete 
av Emma Millberg. 

[13:10] 1:5 Utreda planidén. Boverket. Länkar till miljöbalken, PLB samt Prop. 
2009/10:170 En enklare plan- och bygglag. 

Sökningen av en kombination av begreppen behovsbedömning och detaljplan 
ger ingen träff på vägledningar från varken Natur vårds verket eller Boverket på 
de första 20 sidorna med träffar (tabell 9). De inledande träffarna går till väg
ledningar från Länsstyrelserna i Värmland och Stockholm samt ett examens
arbete av Ida Tölander från år 2006. Även här utgörs övriga träffar av länkar 
till genomförda behovsbedömningar av detaljplaner från olika kommuner. SKL 
finns inte med som en egen träff i dessa sökningar. Däremot återfinns SKL:s 
checklistor som underlag i många av de genomförda behovsbedömningarna 
som kommer fram som träffar. 

 Tabell 9. Träffar vid sökning på en kombination av begreppen behovsbedömning och detaljplan 
(varje sida omfattar 10 träffar, i redovisningen har bara relevanta träffar tagits med).

Sida:nummer 
på sidan

Benämning på träff

[1:1] Exempel på behovsbedömning. Vägledning från Länsstyrelsen i Värmland. 

[1:2] Miljöbedömning av PBL-planer. Länsstyrelsen i Stockholms län. Länkar till 
Boverkets vägledning. 

[1:3] Behovsbedömning. Länsstyrelsen i Stockholm. Länkar till en egen beskrivning 
av MKB-förordningen. 

[1:6] Behovsbedömning av MKB för detaljplan - En konsekvensanalys av Europeiska 
gemenskapens direktiv 2001/42/EG om bedömning av vissa planers och 
programs miljöpåverkan. Examensarbete av Ida Tölander. 

Däremot ger sökningen på begreppet betydande miljöpåverkan träffar som 
länkar till olika former av vägledning (tabell 10). Samtidigt fokuserar majo
riteten av vägledningen på betydande miljöpåverkan av verksamheter och 
åtgärder och inte planer och program. Den första träffen går dock till MKB
förordningen. Därefter återfinns en länk till Natur vårds verkets handbok i 
Natur vårds verkets dokument kallat Checklista vid samråd. Utöver det finns 
ingen tydlig träff som kopplar till Naturvårdverkets handbok på de första 20 
sidorna (det vill säga 200 träffarna). Det enda stället som en referens går att 
finna till Natur vårds verkets handbok är att Boverket längst ner på en sida om 
miljöbedömning av Översiktsplaner hänvisar för vidare länsning till Natur
vårds verkets handbok. Dock utan länk.
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Tabell 10. Träffar vid sökning på begreppet betydande miljöpåverkan (varje sida omfattar 10 träffar, 
i redovisningen har bara relevanta träffar tagits med).

Sida:nummer 
på sidan

Benämning på träff

[1:1] Förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar. Notisum. 

[1:2] Samråd för miljökonsekvensbeskrivningar (verksamheter och åtgärder). 
Natur vårds verket. 

[1:3] Tillämpning av kriterier i bilaga 2 förordning om miljökonsekvensbeskrivningar. 
Bilaga 6. Miljösamverkan Sverige. 

[1:5] Allmänna utgångspunkter för förslag till miljöbedömningsgrunder – kriterier för 
bedömning av betydande miljöpåverkan och bidrag till måluppfyllelse. 
Trafikverket. Benämnd arbetsversion, daterad 2012-09-10. 

[1:6] Uppföljning av betydande miljöpåverkan en studie av miljöuppföljning av 
kommunala planer. Examensarbete Maja Larsson. 

[1:7] Betydande miljöpåverkan i bilaga 1 – ändring i Förordning om MKB. Notisum. 

[1:8] Tillståndsprövning. Tillståndsprövning 9 kap Miljöbalken. Länsstyrelsen i 
Stockholms län. 

[2:1] MKB och miljöbedömning av detaljplaner. Vilka detaljplaner ska miljöbedö-
mas? Dokument från MKB Centrum på SLU Daterat 2006-01-10. 

[2:2] Betydande miljöpåverkan – positiv eller negativ. PM av Anders Hedlund från 
MKB-Centrum. Daterat 2007-03-07. 

[2:4] Miljöbedömning - ett processverktyg som hänvisar till översiktsplaner. Boverket. 
På webbsidan länkas till miljöbalken, MKB-förordningen och PBL. Vidare 
hänvisas till För ytterligare läsning om miljöbedömning se även Natur vårds-
verkets handbok om miljöbedömningar och allmänna råd för planer och 
program under rubriken På andra webbplatser i Relaterad information. 

[..] 10 sidor med genomförda behovsbedömningar och ifyllda checklistor från olika 
kommuner

[12:1] SOU 2003:070 Miljöbedömningar avseende vissa planer och program. 

Sökningen utifrån en kombination av begreppen betydande miljöpåverkan 
och detaljplan ger en inledande träff som länkar till rapporten kallad Miljö
bedömning som tagits fram av Länsstyrelsen i Skåne (tabell 11). Som fjärde 
träff kommer Boverkets handbok. Mot slutet av den andra träffsidan kommer 
en länk till Natur vårds verkets handbok. 

Tabell 11. Träffar vid sökning på en kombination av begreppen betydande miljöpåverkan och 
detalj plan (varje sida omfattar 10 träffar, i redovisningen har bara relevanta träffar tagits med).

Sida:nummer 
på sidan

Benämning på träff

[1:1] Miljöbedömningar av planer. Länsstyrelsen i Skåne. Daterad 12 oktober 2007. 

[1:2] Behovsbedömning av MKB för detaljplan - En konsekvensanalys av Europeiska 
gemenskapens direktiv 2001/42/EG om bedömning av vissa planers och 
programs miljöpåverkan. Examensarbete av Ida Tölander. 

[1:3] Betydande miljöpåverkan - Behovsbedömning av detaljplaner. Examensarbete 
av Emma Millberg. 

[1:4] Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen– en vägledning. 
Boverket. 

[1:9] MKB och miljöbedömning av detaljplaner. Vilka detaljplaner ska miljöbedömas? 
Dokument från MKB Centrum på SLU Daterat 2006-01-10. 

[2:9] Miljöbedömningar av planer och program. Natur vårds verket. 
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6 Diskussion
6.1 Genomförande av bedömningar 

av betydande miljöpåverkan 
Resultatet av studien visar tydligt att bedömningen av betydande miljö på
verkan inte görs med stöd av bilaga 4 i MKBförordningen. Av 191 bedöm
ningar av betydande miljöpåverkan som ingått i studien är det bara i två fall 
som bilaga 4 har bedömts ha beaktats fullt ut (båda i Svalövs kommun). En 
förklaring till varför det är så kan sökas i de intervjuer som genomförts. På 
frågan om hur kommunen förhåller sig till bilaga 4 har de flesta, förvånande 
nog, svarat att de utgår från den och att de inte anser den svårtolkad eller svår 
att förhålla sig till. I de fördjupande frågorna framgick det dock att respon
denterna inte har särskilt god förståelse för vad bilaga 4 i MKBförordningen 
egentligen innebär. Exempelvis är det ingen respondent som direkt kunnat 
redogöra för vad som bilaga 4 handlar om. Istället har respondenterna, under 
intervjun, blivit hänvisade till MKBförordningen på Notisums webbplats. 
Det kan tolkas som ett tecken på att kommuner i många fall troligen inte är 
bekant med bilaga 4 och dess kriterier. 

Resultatet av dokumentstudien visar stor spridning i hur ofta olika miljö
aspekter behandlas i bedömningarna av betydande miljöpåverkan. I de check
listor, men även i de skriftliga bedömningar, som analyserats är det vanligt att 
miljö aspekterna formulerats om eller buntats samman under en annan huvud
rubrik. Sällan följer checklistorna samma struktur eller terminologi som 6 kap. 
12 § miljöbalken. Det tyder på att det utvecklats praxis bland många kommu
ner för hur miljöaspekterna ska tolkas, exempelvis att befolkning oftast hand
lar om rekreation och friluftsliv. 

I intervjustudien framgick det att respondenterna saknar kunskap om 
vilka aspekter som ingår i 6 kap. 12§ p.6 i MB på samma sätt som för bilaga 
4 i MKBförordningen. Vid genomgången av aspekterna med respondenterna 
gav intervjuerna vid hand att de var osäkra på vad som faktiskt avses med 
miljöaspekterna i 6 kap. 12§ MB. 

Samtidigt framkom det i intervjuerna att de ser på miljöaspekterna på 
olika sätt. Vissa aspekter betraktas som ”riktiga” miljöfrågor, exempelvis 
växt och djurliv, vatten, mark och luft, som kräver extern expertis för att 
hantera i senare skeden. Andra miljöaspekter som befolkning, bebyggelse, 
men också areella näringar och materiella tillgångar, verkar ofta hanteras av 
planhandläggaren själv. En anledning till detta kan vara att det ofta är per
soner med ren planerarbakgrund som gör behovsbedömningarna, och att 
personer inom denna grupp har en viss uppfattning om vad miljö innebär: 

”En tendens är att man försöker samla alla begrepp om god planering 
under begreppet miljö. Och då säger jag som stadsplanerare att vår yrkes-
kår har sysslat med det här i två-tre tusen år, så kom inte och sno vår 
yrkes heder och kalla det något nytt. Jag menar att man ska hålla en lite 
renare linje, detta är miljö, inom detta ska vi ta hänsyn till arter, vi ska ta 
hänsyn till grundvatten osv.” (Intervju med kommun A i kommungrupp 
Pendlingskommuner)
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Liknande resonemang som ovan förs av flera andra respondenter i de fall när 
miljöaspekter värderas som olika viktiga beroende på aspekt. Intervjustudien 
indikerar därmed att aspekter som har en tydlig naturvetenskaplig grund och 
bevakas av andra personer inom kommunen oftare används vid bedömning
arna av betydande miljöpåverkan. Exempel på aspekter med ett naturveten
skapligt fokus (helt eller delvis) är: biologisk mångfald, djurliv, växtliv, mark, 
vatten, landskap, luft och klimatfaktorer samt i vissa fall människors hälsa. 

Respondenterna gör alltså bedömningen att ansvaret för, eller kompeten
sen om, de aspekter som faller inom den mer sociala dimensionen av miljö
begreppet ligger hos de som gör behovsbedömningen och därefter planen. 
Exempel på dessa aspekter är: befolkning, materiella tillgångar, landskap, 
bebyggelse, forn och kulturlämningar samt kulturarv. Bilden som framträder 
är dock en osäkerhet kring vad som menas med dessa aspekter. I intervju
erna lyfter respondenterna till exempel aspekten befolkning och pekar på att 
befolkning kan ses som ett mycket brett begrepp och att det därför är svårt att 
veta vad som kan bedömas. Flera respondenter pekar på att aspekten män
niskors hälsa skulle kunna vara en delaspekt av befolkning. Vidare hänvisar 
några respondenter till folkhälsomålen när de talar om aspekten befolkning. 

Dokumentstudien indikerar att det förefaller finnas en skillnad i hur väl 
olika kommungrupper hanterar kriterierna i bilaga 4 i MKBförordningen. 
Det har dock inte varit möjligt att urskilja ett tydligt mönster mellan ekono
misk expansiva områden, det vill säga kommuner inom tillväxtregioner2, och 
andra områden. 

Det går inte heller att se någon korrelation mellan större tillgång till resur
ser och bättre kvalitet. Detta exemplifieras av att kommungrupps kategorin 
Storstäder är den kommungrupp som är sämst på att tillgängliggöra sina 
behovsbedömningar för allmänheten, motivera beslutet till ställnings tagande 
om BMP samt på att i behovsbedömningen ta hänsyn till kriterierna i MKB 
för ordningens bilaga 4 och miljöaspekterna i 6 kap. 12 § miljöbalken. Sam
tidigt framkom det i intervjustudien att större kommuner oftare har tillgång 
till mer resurser, exempelvis en miljöavdelning med ekologer, miljöstrateger 
etcetera, och det är därför rimligt att anta att tillgången till resurser hos dessa 
kommuner är störst. 

Troligen finns det många förklaringar till varför skillnaderna mellan kom
munerna existerar. En tänkbar förklaring är att i större städer och expansiva 
områden finns det ett större tryck på exploatering, från både politiskt och 
privat håll. Så även om det finns mycket resurser ska dessa fördelas på ett 
stort antal planprocesser, det vill säga antalet personal per detaljplan kanske 
inte skiljer sig nämnvärt mot i en mindre kommun. Det är också tänkbart att 
kommunen inte är beredd på en plötslig ökning av efterfrågan av detaljplaner. 
Därför kan det hända att en kommun i ett expansivt område ändå har en lång 
kö av planer att beta av, och med en lång planprocess kan det finnas större 

2 Vanligen kommungrupp 1-5.



NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6671
Miljöhänsyn i detaljplanering

43

incitament att försöka snabba på processen där det går. Detta skulle i sin tur 
kunna vara en förklaring till att man inte ”hinner” följa lagen. Det är också 
möjligt att i en mindre kommun har den eller de som arbetar med planeringen 
bättre kunskap om kommunens förutsättningar.

När det dessutom inte finns tydliga krav på hur en behovsbedömning 
ska redovisas, är det tänkbart att storstadskommunerna bedömer att det 
inte finns anledning att lägga mer resurser i den frågan. Dokumentanalysen 
gav vid hand att en storstadskommun därför valt att utgå från linjen att 
detaljplaner vanligen inte medför betydande miljöpåverkan och därmed inte 
behöver miljöbedömning. Detta gör att resonemang kring enskilda aspekter 
eller kriterierna i bilaga 4 i MKBförordningen inte redovisas för de enskilda 
detaljplanerna. Det är enbart om det är uppenbart att planen kan komma i 
konflikt med andra intressen som en mer utförlig bedömning av betydande 
miljöpåverkan görs. Detta förhållningssätt strider dock mot direktivet. EU 
Kommissionen anger i sin vägledning om miljöbedömningar att det framgår 
klart att möjligheten att enligt artikel 3.5 i direktivet specificera olika typer 
av planer och program inte är avsedd att utnyttjas så långt att hela katego
rier av planer och program skall undantas från miljöbedömning (Europeiska 
Unionens Kommission, 2004). Detta får bara göras om samtliga dessa planer 
och program genom en samlad helhetsbedömning inte kan anses medföra 
betydande miljöpåverkan (se målet C72/95 Kraaijeveld, Europa Domstolen, 
1996).

6.2 Metoder för bedömning av betydande 
miljöpåverkan 

Resultatet visar att behovsbedömningar sker både med och utan checklistor. 
Båda dessa metoder har för och nackdelar. Den vanligaste metoden verkar 
dock vara att planhandläggaren själv anser det vara så uppenbart att planen 
inte leder till BMP att hen fattar beslutet utan att gå igenom någon strukture
rad checklista eller konsulterar någon kollega.

Om man ser till bedömningar med checklistor är en av fördelarna att de 
förenklar arbetet. Den enskilda handläggaren behöver inte uppfinna hjulet 
varje gång. Vidare likriktas bedömningarna inom kommunen. Denna ratio
nalisering är dock också dess svaga punkt. En checklista är begränsad till de 
frågor som den innehåller och det finns risk för att viktiga aspekter som inte 
omfattas av checklistan glöms bort. 

Vid användandet av checklistor finns det alltså alltid en inbyggd risk 
för att aspekter som inte omfattas av checklistan missas samt att kumula
tiva effekter blir svåra att identifiera. Vidare kan ny kunskap missas om inte 
checklistan uppdateras regelbundet. Detta innebär att det ställs krav på de 
som använder listan att säkerställa att den är relevant och anpassad efter 
planen och områdets förutsättningar.
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Som denna studie har visat brister många av checklistorna som används av 
kommunerna gällande både kriterierna i bilaga 4 i MKBförordningen och 
miljöaspekterna i 6 kap. 12§ miljöbalken. Vidare använder sig handläggarna 
oreflekterat av de checklistor som de har tillgång till. Utvecklingen av check
listor verkar ha skett genom att handläggare på en kommun letat runt på 
internet efter andra kommuners checklistor alternativt bett kollegor på andra 
kommuner om exempel. Dessa har därefter tjänat som inspiration och i vissa 
fall anpassats något för den aktuella kommunens förutsättningar. Därefter har 
checklistan använts utan att man vidare reflekterat över vilka bestämmelser 
som ligger till grund för checklistan. Vidare visar studien att checklistorna 
som används vid behovsbedömningar även ofta går i arv i kommunen och att 
de tolkningar av aspekter och kriterier som tidigare gjorts inte alltid doku
menterats. Detta innebär att andra tolkningar än de som var de ursprungliga 
intentionerna uppstår vid tillämpningen av checklistorna. Vid en bedöm
ning av betydande miljöpåverkan kan det även innebära att vissa aspekter 
tappas bort, då det inte är tydligt vilka aspekter som ingår i de olika huvud
rubrikerna.

En annan reflektion på resultatet är att det finns en tendens till att det 
främst är ställningstaganden som visar att en plan kan antas medföra BMP 
som motiveras när checklistor används för bedömningen. Detta är anmärk
ningsvärt mot bakgrund av att både Natur vårds verket och Boverket, i sina 
handböcker skriver att det är viktigast med motivering när bedömningen är 
att miljöbedömning inte behövs.

En annan metod för bedömning av betydande miljöpåverkan som identi
fierades i dokument studien är skriftliga beskrivningar eller resonemang kring 
beslutet. Resonemangen och grunderna för bedömningen är dock inte särskilt 
väl utvecklade i de studerade fallen. Alla bedömningar av betydande miljö
påverkan, med eller utan checklista, är subjektiva. I studien har det dock varit 
svårt att avgöra huruvida bedömningarna även varit godtyckliga. Detta är 
även något som lyfts i andra studier (se t.ex. Beattie, 1995, Lawrence, 1993, 
Kontic, 2000).

När det kommer till bedömningarna utan checklistor har de en fördel att 
de i större utsträckning anpassas till den specifika planen. Samtidigt ställer 
det krav på den som genomför bedömningen av BMP att hen har god kun
skap om ämnet och tillgång till handböcker och vägledningar. På samma 
sätt som när checklistor tillämpas är det viktigt att vara uppmärksam på att 
ingen aspekt glöms bort i bedömningen. Checklistan är därmed troligen det 
verktyg som är bäst lämpat för bedömningar av betydande miljöpåverkan. 
Det är också den metod som rekommenderas i Natur vårds verkets handbok. 
Sam tidigt är det viktigt att de som genomför bedömningen av betydande 
miljöpåverkan har förståelse för behovsbedömningar och miljöbedöm
ningar. Vidare visar studien på att de två checklistorna (från SKL), som oftast 
används som inspirationskälla, inte tar upp kriterierna i bilaga 4 i MKBför
ordningen eller aspekterna i 6 kap. 12§ miljöbalken. Det finns därför ett 
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behov av att som komplement till Natur vårds verkets handbok ta fram en 
självständig checklista som uppfyller bestämmelserna om behovsbedömning. 
Alternativt bryta ut handbokens checklista och göra den tillgänglig via inter
net. Vidare finns ett behov av att öka kunskapen om behovsbedömningar och 
troligen även miljöbedömningar. Det vill säga någon form av utbildningar 
riktade till planhandläggare på kommunerna men även konsulter som arbetar 
med att ta fram underlag och bedömningar. Eftersom planhandläggarna är 
vana vid SKL och Boverket bör allt arbete koordineras med dem.

I många fall visade det sig att när respondenten började på kommunen 
fanns det redan utarbetade metoder, exempelvis en checklista, för behovsbe
dömningen. Grunden för behovsbedömningen ansågs så att säga redan vara 
lagd, och det anses inte vara planhandläggarens roll att gräva i lagstiftningen 
som det uttrycktes i en intervju. I de fall där en ny checklista tagits fram hade 
antingen tagit en annan kommuns checklista eller utgått från SKLs checklistor. 
Inte i något fall hade arbetet med att ta fram checklistan utgått från MKB
förordningen och den handledning som finns för att ta fram checklistan, även 
om tydliga rekommendationer finns i Natur vårds verkets handbok. Den bak
omliggande orsaken till detta framgår inte av studien. 

Detta tyder på att man vid framtagande av checklistor eller andra mallar 
sällan reflekterar över vad som är syftet med dem och vilka bestämmelser 
checklistorna bör hänvisa till. Ett fall i studien illustrerar detta på ett tydligt 
sätt. I en kommun ville handläggarna ta fram en ny checklista eftersom de 
ansåg att nuvarande checklista inte höll måttet och de valde då att utgå från 
SKL:s mallar för inspiration. Detta att kommunen går till SKL eller möjligtvis 
Boverket för vägledning istället för Natur vårds verket är inte förvånande med 
tanke på att de flesta som genomför bedömningen av BMP har en planerar
bakgrund. Det är vanligen från dessa två källor som de är vana att få vägled
ning. Samma handläggare tog även upp under intervjun att det i den aktuella 
kommunen hade funnits ett motstånd i kommunen att ta fram en ny check
lista. Detta skulle kunna indikera att behovsbedömningsprocessen inte alltid 
ses som en prioriterad fråga. 

Ett tillvägagångssätt som inte gick att identifiera i dokumentanalysen men 
som framkom i intervjustudien var att man ibland gör en form av behovsbe
dömning av behovsbedömningen. I dessa fall har tjänstemännen redan gjort 
en bedömning om planen kan medföra BMP innan detaljplanearbetet formellt 
satt igång. Det vill säga när den formella bedömningen av betydande miljö
påverkan ska göras finns det redan ett givet svar. Här lyfter respondenterna ett 
intressant perspektiv – skillnaden mellan reella och formella beslut. Beslut som 
fattas före det beslut som enligt författningskrav ska tas utgör reella beslut 
(HörnbergLindgren, 2005, Westerlund, 1999). De reella besluten är beslut 
som påverkar eller bestämmer vad som sedan ska ske. Formella beslut är de 
som tas för att de är föreskrivna procedurkrav (op.cit.). I denna studie är det 
tydligt att respondenterna talar om att behovsbedömningen i vissa fall före
gåtts av reella beslut som inte omfattats av miljöbedömningsprocessen.
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Utifrån intervjuerna går det att få intrycket av att handläggarna, om det går, 
försöker undvika att planen bedöms innebära BMP. Samtidigt går det inte 
att utläsa någon tydlig bild rörande varför de så ofta försöker undvika att en 
plane bedöms innebära betydande miljöpåverkan. Att önskan om att undvika 
BMP skulle bero på en farhåga att en miljöbedömning skulle kunna innebära 
ökade kostnader eller ta längre tid var det ingen av respondenterna som tog 
upp. Tvärtom lyfte de att behovsbedömningen värdefull information och att 
miljöbedömningen kan vara ett bra hjälpmedel. 

Istället verkar det brista i förståelsen av miljöbedömningens syfte, det 
vill säga att integrera miljö och hållbarhet i planen, bedöma och beskriva 
konsekvenser samt ge vägledning om det fortsatta arbetet. Respondenterna 
yttrycker att planens miljöpåverkan är något som i de allra flesta kan tas om 
hand i planen. Undantagen gäller främst när exempelvis känsliga och skyd
dade områden, främst Natura 2000, påverkas eller när påverkan blir för kom
plex för att hanteras i planbeskrivningen. Ur dokument och intervjustudierna 
framträder alltså en syn, hos de som genomför bedömningarna av BMP, att 
vad som kan innebära BMP är begränsad till några av kriterierna i bilaga 
fyras andra del. I strikt mening avgörs beslut om BMP vanligen utifrån ett 
resonemang om påverkan kan hanteras i planbeskrivningen eller inte. 

Som resultatet i kapitel 3.6 visar, finns det inget som tyder på att hur väl 
bedömningarna av betydande miljöpåverkan genomförs beror på om det är 
en kommunal eller privat aktör som gör bedömningarna. Snarare beror hur 
väl bedömningarna genomförs troligen på vem som gör behovsbedömningen 
och vad dennes förståelse för bestämmelserna i lagstiftningen. Förmodligen 
spelar också handläggarens bakgrund och kunskap om behovsbedömning och 
miljöbedömning till viss del in. Citatet nedan ger en bild av vilken roll som 
individen och dennes bakgrund kan ha för hur bedömningen av betydande 
miljöpåverkan genomförs.

”[…]min kollega som var här innan, äldre och duktig och han gick med 
bilaga 4 och allt vad det heter, men jag är självlärd med detaljplaner och 
särskilt med MKB, och behovsbedömningar, […] så jag gör en behovs-
bedömning men inte anpassad till bilaga 4, men jag tar upp alla frågor, 
biotopskydd, stenrösen, påverkan på riksintressen, jag har gjort själv och 
jag har anpassat, alltså jag kör inte bilaga 4 för jag tycker att den är kass.” 
(Intervju med kommun A i kommungrupp Pendlingskommuner)

Till en viss grad kan man förmodligen förklara den bristande kvalite
ten hos bedömningarna av BMP på kunskapen om miljöbedömningar och 
behovsbedömningar hos den som gör bedömningen. De flesta bedömningar 
av betydande miljöpåverkan som analyserats har gjorts av personer med 
planerar bakgrund. Vidare visade intervjustudien att handläggarna i princip 
alltid vänder sig till SKL, Boverket och PBL istället för till Natur vårds verket 
och miljöbalken för vägledning. Det verkar alltså inte vara naturligt att vända 
sig till Natur vårds verket, miljöbalken eller direktivet för att söka stöd och 
hand ledning i arbetet. Detta resultat stöds även av FaithEll et al. (2012). 
Sam tidigt är det inte säkert att resultatet skulle bli ett annat om det var någon 
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med miljö bakgrund som gjorde behovsbedömningen. För det första är det inte 
säkert att denne har bättre kunskap om miljöbedömning som verktyg. För det 
andra räcker det inte med att ha läst en kurs om miljöbedömning och miljö
konsekvensbedömning för att kunna genomföra en behovsbedömning väl. 
Likaväl som fysisk planering enligt PBL är ett hantverk som kräver tid och 
övning för att bemästras är miljöbedömning ett hantverk. 

Den stora variationen avseende innehållet i bedömningarna av betydande 
miljöpåverkan tyder på att hur bedömningarna genomförs, i hög grad, beror 
på vem som gör dessa. Det vill säga hur kommunerna valt att organisera 
behovs bedömningsprocessen (till exempel de anställdas kunskap och förmåga 
att hantera hantverket behovs och miljöbedömning) är troligen det som har 
störst påverkan på möjligheten att genomföra bedömningar av BMP med stöd 
av bilaga 4 i MKBförordningen samt hantera aspekterna i 6 kap. 12§ MB.

6.3 Vägledning om behovsbedömning och 
miljöbedömning

Många av respondenterna uttrycker en osäkerhet kring vad som menas med 
begreppen behovsbedömning och betydande miljöpåverkan. Trots att termen 
behovsbedömning finns i både Natur vårds verkets och Boverkets handböcker 
finns den inte yttryckt i lagstiftningen. Vidare finns det inte heller i PBL och 
MB någon beskrivning av hur proceduren för att avgöra om genomföran
det av en plan kan antas medföra betydande miljöpåverkan ska gå till: det 
vill säga en procedur för behovsbedömningar. I MKBförordningen finns en 
beskrivning av vilka kriterier som man ska utgå ifrån vid bedömningen av 
betydande miljöpåverkan men inte heller den är inte särskilt tydlig avseende 
tillvägagångssättet. Istället är det i Boverkets och Natur vårds verkets hand
böcker som en tydligare bild ges av hur man skulle kunna gå till väga. 

Studien visar att vägledningen från Natur vårds verket används i mycket 
liten omfattning medan Boverkets handledning används något oftare. 
Vanligast är att två checklistor från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 
används. Checklistornas ursprung är dock oklart. Checklistorna är benämnda 
Bilaga 1 – Cheklista för enkla detaljplaner respektive Bilaga 2 – Checklista för 
komplexa detaljplaner (de två checklistorna finns återgivna i bilaga 3 i denna 
rapport). Upplägget av SKLs checklistor stämmer inte särskilt väl med de 
bestämmelser som finns för behovsbedömning. De baseras inte på kriterierna i 
bilaga 4, och uppdelningen av plantyper går emot bestämmelsen om en enhet
lig behovsbedömningsprocedur, det vill säga att i princip alla detaljplaner ska 
behovsbedömas med beaktande av kriterierna i bilaga 4 (MKBförordningen 
4 § andra stycket). Checklistan för komplexa planer kan, med lite god vilja, 
anses beakta miljöaspekterna i 6 kap. 12 § miljöbalken. Checklistan för enkla 
planer beaktar inte miljöaspekterna i 6 kap. 12 §. Till skillnad från Natur
vårds verkets och Boverkets handledningar ger SKLs checklistor vägledning 
om vilken påverkan som alltid bör anses innebära betydande miljöpåverkan.
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Därutöver visade sökningarna på internet att det krävs att den som söker 
vägledning på internet skriver in ordet miljöbedömning för att få träffar som 
länkar till Natur vårds verkets handbok. Om man bara slår in ordet behovsbe-
dömning i sökningen kommer inte Natur vårds verkets vägledning fram. Vid 
sökningarna identifierades ytterligare källor till vägledning till exempel från 
länsstyrelser. Mycket av vägledningen är generellt utformad men bland annat 
Länsstyrelen i Stockholm län och Länsstyrelsen i Västra Götaland hänvisar 
till Boverkets handbok (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2015a, Länsstyrelsen 
i Västra Götalands län, 2015). Några länsstyrelser har även tagit fram egen 
vägledning på webbplatserna, till exempel Länsstyrelsen i Stockholm som 
har en vägledning kallad Behovsbedömning som hänvisar till både bilaga 4 
i MKBförordningen och Bilaga II i direktivet (Länsstyrelsen i Stockholms 
län, 2015b). Länsstyrelsen i Värmland har en vägledning kallad Exempel 
på behovsbedömning som inte hänvisar till bilaga 4 i MKBförordningen 
eller miljöaspekterna i 6 kap. 12 § MB (Länsstyrelsen i Värmlands län, 
2015). Istället hänvisar denna vägledning till 5 kap. 18§ PBL. Vidare har 
Länsstyrelsen i Skåne län tagit fram en vägledning kallad Miljöbedömning 
av planer som tar upp betydande miljöpåverkan dock utan att relatera till 
bilaga 4 i MKBförordningen (Länsstyrelsen i Skåne län, 2007).

Utifrån studiens resultat finns det alltså anledning att se över hur Natur
vårds verkets handbok och allmänna råd kan ges en högre prioritet hos de 
större sökmotorerna. På så sätt skulle möjligheten för praktikerna inom 
behovsbedömning och miljöbedömning att få relevant vägledning. En inle
dande åtgärd är därför tagga handboken och dess webbsida med relevanta 
sökord. En andra åtgärd skulle kunna vara att förhandla med de större sök
motorerna (till exempel Google och Bing) för att de ska prioritera sökningar 
som kopplar till handboken. 

6.4 Perspektiv på det miljörättsliga styrmedlet 
miljöbedömning

För att främja en hållbar utveckling ska miljöbedömningar av vissa planer 
och program upprättas enligt 6 kap. miljöbalken. Syftet är både att främja 
hållbar utveckling och att likrikta konkurrensförutsättningarna för närings
livet. Miljöbedömningar utgör därmed ett av flera miljörättsliga styrmedel 
som kan användas som stöd i miljömålsarbetet. En frågeställning som därmed 
uppstår rör verkningsfullheten hos miljöbedömning som styrmedel. I den här 
studien har en avgränsad del av miljöbedömningsprocessen studerats, den om 
bedömning av betydande miljöpåverkan. Svaret på frågan om verkningsfull
heten hos miljöbedömning kan därför bara delvis besvaras. När man talar 
om verkningsfullhet kan man ställa sig följande frågor: tillämpas styrmedlet? 
Tillämpas styrmedlet som det var tänkt? Om inte, går det att identifiera orsa
ker till varför inte styrmedlet tillämpas som det var tänkt? 



NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6671
Miljöhänsyn i detaljplanering

49

Resultatet av både intervjustudien och dokumentanalysen visar att majorite
ten av kommunerna i studien har förstått att för detaljplaner ska ett beslut om 
BMP fattas. Av detta skulle en slutsats kunna vara att miljöbedömning är ett 
verkningsfullt styrmedel. Samtidigt visar resultatet att enbart cirka 10 % detalj
planerna som ingick i studien bedömdes av kommunerna innebära betydande 
miljöpåverkan. Detta är fler än vad som Boverkets statistik indikerar. Enligt 
Boverkets statistik är det cirka fem procent av detaljplanerna i Sverige som 
bedöms ha betydande miljöpåverkan (Boverket, 2015). Vari skillnaden mellan 
denna studie och Boverkets statistik ligger är svårt att säga. En orsak bakom 
skillnaden skulle kunna vara att detaljplaner som av kommunerna uppenbart 
inte anses ha någon betydande påverkan och lågt allmänintresse inte läggs ut 
på deras webbplatser. I och med att denna studie utgått ifrån detaljplaner som 
varit tillgängliga på kommunernas webbplatser skulle andelen detaljplaner som 
innebär BMP i studien därmed kunna vara överskattad. Sett till klassificeringen 
av förhållningssätt till behovsbedömning enligt Wood och Becker (2007) faller 
kommunerna i föreliggande studie in under kategorin minimalistiska – där 
behovsbedömningarna leder till att en procedur för miljöbedömning eller miljö
konsekvensbedömning initieras i färre än 25 procent av fallen. Det går dock 
inte att utifrån andelen detaljplaner som bedöms innebära BMP i studien att 
dra någon slutsats huruvida miljöbedömning är ett verkningsfullt styrmedel 
eller ej. Detta eftersom det inte finns någon definition på vad som skulle kunna 
tänkas vara ”en lagom mängd” planer som bedöms innebära BMP för att styr
medlet skulle bedömas vara verkningsfullt.

Vidare pekar studien på att det inom den kommunala planeringen saknas 
en förståelse för och kunskap om vad syftet är med behovs och miljöbedöm
ning. Detta resultat går att se i både dokumentanalysen och intervjustudien. 
I dokumentanalysen är det uppenbart att styrmedlet inte tillämpas som det var 
tänkt i och med att kriterierna i bilaga 4 i MKBförordningen inte tillämpas och 
i intervjustudien uppger majoriteten av respondenterna att de är osäkra på syftet 
med miljöbedömning. Detta resultat stämmer även överens med en tidigare 
studie om bedömning av betydande miljöpåverkan (FaithEll et al., 2012). Även 
detta resultat indikerar att styrmedlet troligen inte är så verkningsfullt som man 
kanske skulle kunna hoppas. Till detta kan även kopplas svårigheten att söka 
relevant vägledning på internet beroende på vilka sökord som används.

Eventuellt skulle detta att begreppet inte finns uttryckt i lagstiftningen 
kunna vara en förklaring bakom bristerna i tillämpningen som denna studie 
identifierat. Det vill säga att man tolkat avsaknaden av begrepp i miljöbalken 
som ett uttryck för att det är upp till kommunerna själva att avgöra på vilka 
grunder bedömningen av vad som utgör betydande miljöpåverkan ska ske. 
Hur lagstiftningen ska tolkas avgörs genom beslut i domstolarna och bestäm
melsernas innebörd blir därför tydligare över tid. I fallet behovsbedömning av 
detaljplaner saknas dock vägledande domar. Även detta skulle kunna utgöra 
en bakomliggande orsak till att vad som utgör en behovsbedömning uppfat
tas som otydligt och att många kommuner bedömer att det inte är så viktigt 
att lägga tid och resurser på att följa kravet. Det vill säga miljöbedömning som 
miljörättsligt styrmedel blir svagt.
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I flera av intervjuerna tar respondenterna upp vad de bedömer skulle hjälpa dem 
i arbetet med behovsbedömningar. Den samlade bilden som respondenterna ger 
är att det dels finns ett behov av utbildning i hur man genomför behovsbedöm
ning enligt MKBförordningen och dess bilaga 4, dels finns det ett behov eller en 
önskan om en handledning som tydligt beskriver hur man ska göra för att upp
fylla alla bestämmelser. Samtidigt är det slående att det som efterfrågas i form 
av vägledning finns redan idag. Natur vårds verkets handbok innehåller en tydlig 
beskrivning av ett möjligt tillvägagångssätt och förtydliganden kring hur kriteri
erna i bilaga 4 bör tolkas. Trots detta efterlyser respondenterna ytterligare väg
ledning. Häri ligger alltså en utmaning i att finna vägar och verktyg för att föra 
ut informationen i existerande vägledning till de som genomför bedömningar av 
betydande miljöpåverkan.

En annan aspekt rörande verkningsfullheten hos ett styrmedel är huruvida 
det kommer att följas upp eller inte. Lagstiftning som saknar krav på någon 
form av uppföljning eller granskning har vanligen lägre verkningsgrad än lag
stiftning där detta finns inbyggt. I fallet behovsbedömningar finns det ingen 
kontrollinstans eller granskning, men kommunerna ska samråda med länsstyrel
sen om beslutet. Samtidigt behöver kommunerna inte rätta sig efter länsstyrel
sens yttrande när det gäller beslutet av betydande miljöpåverkan, vilket de enligt 
respondenterna inte alltid heller gör. Länsstyrelsen kan dock välja att upphäva 
detaljplanen, exempelvis, på grund av att de anser att behovsbedömningen är 
otillfredsställande 

Vad som också framkom i intervjustudien var att det i flera kommuner finns 
ett bristande förtroende för länsstyrelsen, bland annat menade vissa respon
denter att länsstyrelsen inte har tillräcklig med kunskap och agerar mer som 
tillsynsmyndighet än som rådgivare i sina yttranden. Respondenterna har alltså 
inte uppfattat att länsstyrelsen har två roller i miljöbedömningsprocessen, väg
ledande myndighet och tillsynsmyndighet. Detta pekar på att det finns ett behov 
av att ytterligare förtydliga länsstyrelsens roll i miljöbedömningsprocessen för 
inblandade aktörer. 

Samtidigt pekar resultatet på att länsstyrelserna inte alltid lyckas uppfylla sin 
tillsynsroll, exempelvis genom att bifalla kommuners bedömningar av BMP trots 
att de konstaterat att kommunen lämnat in bristande underlag för beslutet. Det 
finns flera skäl som skulle kunna ligga bakom detta. Till exempel brist på resurser 
vilket innebär att planer som borde innebära BMP ”slinker” igenom eller att det 
ligger politiska överväganden bakom att vissa planer inte bedöms ha betydande 
miljöpåverkan. I denna studie är det länsstyrelsens roll som tillsyns myndig het 
som lyfts av respondenterna. Det är tänkbart att en mer tillsyns orienterad roll 
skulle skapa incitament för både länsstyrelsen och kommunerna att göra bättre 
behovsbedömningar och i slutänden miljöbedömningar. Samtidigt behöver en 
sådan förändring av rollen följas av att resurserna för miljökonsekvensbedöm
ning och miljöbedömning på länsstyrelserna förstärks. Annars finns en uppenbar 
risk att praktiken inte kommer att förändras jämfört med idag. 

Om man då, i ljuset av resultatet av studien, ser till miljöbedömningars ver
kan som styrmedel kan man konstatera att verkningsgraden hos miljöbedöm
ningar som styrmedel är lägre än vad som var den ursprungliga intentionen. 
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7 Slutsatser och förslag till 
tillvägagångssätt

I den här studien har vi försökt belysa och kartlägga hur en del av det rättsliga 
styrmedlet miljöbedömning används i svensk förvaltning med utgångspunkt 
från proceduren för behovsbedömning av detaljplaner.

Studien ger en indikation om att verkningsgraden hos miljöbedöm
ningar som styrmedel är lägre än vad som var den ursprungliga intentionen. 
Slutsatserna av studien kan sammanfattas med att:

• kommunerna följer i mycket liten utsträckning bestämmelserna i MKB
förordningen inklusive förordningens bilaga 4 vid bedömningar av bety
dande miljöpåverkan,

• det finns vägledning från olika aktörer, men den är inte koordinerad i 
alla delar,

• de studerade kommunerna använder i högre utsträckning Boverkets 
handbok och SKLs checklistor än Natur vårds verkets handbok,

• beroende på vilka sökord som används vid sökningar på internet är 
Natur vårds verkets handbok och allmänna råd inte lätta att hitta,

• det är oftast personer med planbakgrund som genomför behovs
bedömningarna i kommunerna,

• det går inte att urskilja någon tydlig geografisk skillnad i kvaliteten av 
behovsbedömningar,

• behovsbedömningarnas kvalitet beror troligen mest på kunskapen och 
inställningen hos den enskilde som gör bedömningen. 

Ur diskussionerna och slutsatserna ovan har följande rekommendationer for
mulerats för att skapa förutsättningar för bättre behovsbedömningar: 

• det behöver arbetas fram konkreta och verksamhetsanpassade för
klaringar av kriterierna i bilaga 4 (dessa finns idag i Natur vårds verkets 
handbok och allmänna råd men behöver utvecklas vidare),

• en standardiserad checklista som uppfyller alla bestämmelser och ”best 
practice” inom området behöver utarbetas (det finns idag en checklista 
i Natur vårds verkets handbok men den behöver kompletteras med en 
genomgång av planernas karaktäristiska egenskaper),

• Natur vårds verkets handbok och webbsida om miljöbedömning på inter
net behöver taggas med relevanta sökord,

• Natur vårds verket behöver se över andra sätt att öka träffarna på hand
boken genom diskussioner med ägarna av de större sökmotorerna (till 
exempel Google och Bing) för att de ska prioritera sökningar som kopp
lar till handboken,

• en utbildning om bedömning av betydande miljöpåverkan av detalj planer 
riktad till planhandläggare på kommunerna men även konsulter som 
arbetar med att ta fram underlag och bedömningar bör utarbetas,

• arbetet med att utveckla miljöbedömning som styrmedel behöver koordi
neras med Boverket, SKL och länsstyrelserna för att ge en bred förståelse 
för verktyget och samtidigt eliminera risken för dubbelstandarder.
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Bilaga 1
Detaljplaner som ingått i studien

Kommun Detaljplan

Kiruna 

Bolagsområdet

Abisko handelsområde

Lokstallsruinen 

Linbanan 1

Renen 1

Skjutbanan etapp 1

Östra industriområdet etapp 3

Kurravaara

Hudiksvall 

Mo 3:30 3:31 och 3:32

Köpmanberget 2:8 Värmeverket

Köpmanberget 2:9 

99:4, 11:73 och 14:67

Åvik 26:14

Piteå

Pitholm 13:171

Bergsviken 2:18

Bergsviken 6:56

kv Stora Örnen

Hortlax 1:5

Hortlax 18:90

Pitholm 47:68 Haraholms industriområde

Stadsön

Nässjö 

Del av Hultet 1:1 och Öästerhaga 2 och 3 (laga kraft 2014) 

Del av kvarteret Laxen (laga kraft 2014)

Södergårdens industriområde, del av Södergården 1:1 m.fl. (laga kraft 2014)

Tryggarp 1:30 (pågående)

Väpnaren 1 och del av Ingsberg 2:1 (laga kraft 2014)

Kv. Ängsviolen (laga kraft 2014)

Stubben 2, del av Södergården 1:1, 1:2 och 1:3 (laga kraft 2013)

Svenljunga 

Överlida torg (antagen 2011-10-19)

Mogaskolan (antagen 2013-05-16)

Källered 1:37 (antagen 2012-01-26)

Ängagården (2013-03-25)

Håcksvik Industriområde (2012-09-27)

Erikslund 1:58 m.fl (2010-03-01)

Lockryd 2:6 och del av Lockryd 1:33 (antagen 2012-04-04)
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Kommun Detaljplan

Säffle 

Glättaren (laga kraft 2013)

Knusesunds herrgård och Ladugårdsparken (Säffle 7:14- 7:18 och 7:22 samt 
delar av Säffle 7:13)

Säffle 7:13, Olstorpsområdet (laga kraft 2012)

Utvidgning av sydvästra Industriområdet (pågående)

Allékiosken (pågående)

Domaren 1 (laga kraft 2014)

Utvidgning av Rolfseruds Industriområde (pågående)

Töreboda 

Detaljplan för camping - Järneberg 6:1 m.fl.

Detaljplan för del av Halna-Åsen 1:178 m.fl.

Ändring av detaljplanför del av kanaljorden 4:1 m. fl.

Törehovs sportpark

Gastorp 6:1 m.fl. fastigheter

Ludvika 

del av kv. Magneten

del av Säfsen 2:78

Knutsbo 7:221 och Övre marnäs 4:29 m.fl ”Lamboområdet”

”Stadsplan kv. Björnen m.fl.”(dp nr 30,31,32,37 och 39)

Lysviksbergets industriområde, östra delen

del av Ludvika 6:1 m.fl ”Skuthamn”

Loke, Frigge, Tjädern och Järpen

upphävande av detaljplan för Ullnäsnoret

Arvika 

Agneteberg 1:1

Bindaren 3 och Räfsan 1

Finnebäcks AB (Edane 1:113 & del av 1:322 m.fl.)

Infart Graninge

Södra Harnästet (del av Östra Knåll 1:7)

Behovsbedömning för dp: Bocken 11 och 12

Falleberget

Hylte 
Västra Hylte 1:199 m.fl. (pågående)

Sjögård 1:34 (Torups centrum)

Gällivare del av Kommunalhemmet 1 m.m.

Båstad 

Glimminge 48:2

Badhusparken 1

Båstad 109:330

Eskilstorp

Hemmeslöv

Malen

Grevie
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Kommun Detaljplan

Härjedalen 

Funäsdalen 70:6

Gamla skalet

Kåvans fjällby

Lofsdalen

Nordic ski arena

Parkering i vemdalsskalet

Sveg 6:5, Uven 3 och Droskan 4

Norrtälje 

Smedsmora 1:13

Bergshamra 1:106 och 1:281

Brännäset 9

Görla 9:2

Tälje 3:187 mfl

Tullen 6 mfl

Arholma 4:10

Strömstad

Kile

Hålkedalen

Kungsbäck

Källvik 1:73 och Norrkärr 1:50

Spinnaren 1

Stensvik

Strömsvallen 

Ängelholm 

Ängelholm 5:16, 5:46 m. fl. Fridhem etapp 1

Ängelholm 6:6, Villan

Järnhandlaren 5

Ängelholm 3:55 och 3:28 m.fl. (Klippanvägens förlängning)

Rovan 1 och del av fastigheten Ängelholm 6:17, Skörpabäcken

Svarthättan 1 m.fl. Södra Utmarkens skola

Ängelholm 3:139 m.fl Centrum (Norra sjukhuset)

Osby 

kv. Gjutaren mm

kv. Ladan m.fl.

kv. Lyran

kv. Skomakaren och fastigheten Lönnsboda 44:1

Nya Holmö

Gång- och cykelväg nordvästra Osbysjön

kv. Sotaren

Svalöv 

Gluggtorp 2:1 m. fl. (Annero)

Kågeröd 15:1 m. fl. (Centrum)

Kågeröd 5:129 m. fl. (Station)

Södra Svalöv 32:1 m. fl. (Hjalmar Nilsson park)

Teckomatorp 9:7, 7:1 m. fl. (Teckomatorpsgården)

Billeberga 10:34 (Blomområdet)

Röstånga 3:91, 3:92, del av röstånga 5:45 m. fl. Billingevägen
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Kommun Detaljplan

Eslöv 

Eslöv 52:14

Joel Sallius plats

Eslöv del av 52:14 mfls

Eslöv 53:1

Föreningstorget

Stehag 37:6

Värlinge 

Håbo 

Dp 419 kvarter nr 3 logistik Bålsta

Bålsta 1:595

Väppeby 6:1 och 7:218

Väppeby 6:21 och 6:52

Väppeby 7:18

Bålsta 269

Skörby 5:8 och 5:3

Kil 

Norra Välsätter 3:1

Skommita och Tallåsen

Årstidsvägen

Humletorps industriområde

Stubberud 1:36

Nya tennisbanor

Lersätter 1:420 och 1:92

Knivsta 

Genvägen västra nor

Gredelby 4:33

Gredelby 7:72

Furulund Knivsta 27:1

kv Bandyklubban Ängby 1:16

Olof Thunmans väg

Särsta park och friluftsområde

Norrköping 

kv. Drag

Kolmården 1:6

kv. Kopparkypen

kv. Dalkarlen

Järven 4

kv. Mjölnaren

Östantill 1:2

Luleå 

Innerstaden 2:34 m. fl.

Porsön 1:405

Sunderbyn, sjukhus (PL 146)

Del av porsölund, del av Traktorvägen 

Svartön 18:17 m.fl. Järnvägscentrum

Kajan 18 (centrum)

Mjölkudden 3:33
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Kommun Detaljplan

Halmstad 

Snöstorp IP

Enslöv Djänknebol 1:1 m. fl.

Lyngåkra 4:151 m. fl.

Halmstad 2:4 m. fl. Hamnområdet

Halmstad 2:16 m.fl. Resecentrum

Villshärad 2:3 m. fl. Bengts camping

Stormarknanden 1 och 3

Svedala 

Hindstorp

Bara backar

Bara söder

Börringe

Svedala 200:79

Värby

Hindstorp

Burlöv

Kronetorp

Burlöv 3:78

Burlöv 13:1

Partille 

Hägnekreken

Lexby IP

Gökegård

Kåbäcken

Ugglum

Kungsbacka 

Bolsheden

Duvehed

Hede

Mariedal

Sandlyckan

Särö C

Sintorp 4:26 och 4:71

Nacka 

Fisksätra marina

Ektorpsrondellen

Uddvägen

Nobelberget

Orminge

Neglinge

Ektorp

Stockholm 

Rosteriet 7 m.fl. Dp 2010-14413-54

Sjövik 5 ”Kajen” (Liljeholmen) dp 2010-21700-54

Trollhättan 29, 31, 32, 33, Skansen 25 mm, Norrmalm Dp 2012-13546-54

Gasklocka 3 och 4,d el av Norra Djurgårdsstaden, Hjorthagen 1:2 m. fl Dp 
2009-11340

kv. Väktaren 15, 35, 36 och 37 m.fl. Dp 2011-08491

kv Snäckan 8, Norrmalm

Hornsbruksgatan mm (Södermalm 3:21 mm) Dp 2009-15437



NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6671
Miljöhänsyn i detaljplanering

60

Kommun Detaljplan

Göteborg 

Bostäder vid Stora Torp

Bostäder vid Kronängen

Ändring av detaljplan 1480K-II-3087, för bostäder på Masthuggsterassen

Centrum och Bostäder vid Opaltorget, Etapp 1 inom stadsdelarna Tynnered 
och Önnered

Bostäder vid Plejadgatan, Lindholmen 6:9

Bostäder mm vid Rambergsvallen

Selma Lagerlöf Torg, etapp 1 inom stadsdelen Backa

Malmö 

kv. Bryggeriet

sydvästra delen av kv. Cementen i Limhamn

Hästhagens IP mm (del av Innerstaden 10:14)

Klagshamnsudden natur- och rekrationsomårde

kv. Gäddan m.fl i Hamnen

kv. Kronodirektören

del av Mölledalsskolan
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Bilaga 2
Källor till resultaten i internetsökningen

Tabell 2.1. Träffar vid sökning av begreppet behovsbedömning.

Sida:nummer 
på sidan

Benämning på träff

[1:1] Behovsbedömning. Länsstyrelsen i Stockholm. Länkar till en egen beskrivning 
av MKB-förordningen. http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollection 
Documents/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/planfragor/miljobedomning/
behovsbedomning-webb.pdf

[1:2] Exempel på behovsbedömning. Vägledning från Länsstyrelsen i Värmland.

http://www.lansstyrelsen.se/varmland/SiteCollectionDocuments/Sv/samhalls 
planering-och-kulturmiljo/planfragor/detaljplaner/Exempelp%C3%A5behovsbed
%C3%B6mning.pdf

[..] 12 sidor med genomförda behovsbedömningar och ifyllda checklistor från olika 
kommuner samt bedömningar av vårdbehov hos patienter som även de kallas 
för behovsbedömningar

[13:1] Checklista för samråd om MKB. Natur vårds verket. I denna finns en referens till 
Naturvårdverkets handbok och Allmänna råd. http://www.google.se/url?sa=t&rct
=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=121&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjA
AOHg&url=http%3A%2F%2Fwww.naturvardsverket.se%2Fupload%2Fstod-i-
miljoarbetet%2Fvagledning%2Fmiljokonsekvensbeskrivning%2Fchecklista-
samrad-mkb. doc&ei=18XpVITLH4fpywPa24KwDA&usg=AFQjCNHcR
ePU_n4zeDXmfoncdrnwY1rHXg

[13:2] Betydande miljöpåverkan - Behovsbedömning av detaljplaner. Examensarbete 
av Emma Millberg. http://www.lu.se/lup/publication/1560195

[13:10] 1:5 Utreda planidén. Boverket. Länkar till miljöbalken, PLB samt Prop. 
2009/10:170 En enklare plan- och bygglag. http://www.boverket.se/sv/PBL-
kunskapsbanken/Detaljplanering/Detaljplaneprocessen/Samordnade-processer/
Initiering/15-Utreda-planiden/

Tabell 2.2. Träffar vid sökning på en kombination av begreppen behovsbedömning och detaljplan

Sida:nummer 
på sidan

Benämning på träff

[1:1] Exempel på behovsbedömning. Vägledning från Länsstyrelsen i Värmland. 
http://www.lansstyrelsen.se/varmland/SiteCollectionDocuments/Sv/samhalls 
planering-och-kulturmiljo/planfragor/detaljplaner/Exempelp%C3%A5behovsbed
%C3%B6mning.pdf

[1:2] Miljöbedömning av PBL-planer. Länsstyrelsen i Stockholms län. Länkar till 
Boverkets vägledning. http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/samhalls 
planering-och-kulturmiljo/planfragor/miljobedomning/planer-enligt-pbl/Pages/
default.aspx

[1:3] Behovsbedömning. Länsstyrelsen i Stockholm. Länkar till en egen beskrivning 
av MKB-förordningen. http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollection 
Documents/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/planfragor/miljobedomning/
behovsbedomning-webb.pdf

[1:6] Behovsbedömning av MKB för detaljplan - En konsekvensanalys av Europeiska 
gemenskapens direktiv 2001/42/EG om bedömning av vissa planers och pro-
grams miljöpåverkan. Examensarbete av Ida Tölander. http://www.miljo.lth.se/
svenska/internt/publikationer_internt/pdf-filer/Ida_T%C3%B6lander_slutv_ 
helapdf1.pdf

http://www.lansstyrelsen.se/varmland/SiteCollectionDocuments/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/planfragor/detaljplaner/Exempelp%C3%A5behovsbed%C3%B6mning.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/varmland/SiteCollectionDocuments/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/planfragor/detaljplaner/Exempelp%C3%A5behovsbed%C3%B6mning.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/varmland/SiteCollectionDocuments/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/planfragor/detaljplaner/Exempelp%C3%A5behovsbed%C3%B6mning.pdf
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=121&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAAOHg&url=http%3A%2F%2Fwww.naturvardsverket.se%2Fupload%2Fstod-i-miljoarbetet%2Fvagledning%2Fmiljokonsekvensbeskrivning%2Fchecklista-samrad-mkb.doc&ei=18XpVITLH4fpywPa24KwDA&usg=AFQjCNHcRePU_n4zeDXmfoncdrnwY1rHXg
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=121&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAAOHg&url=http%3A%2F%2Fwww.naturvardsverket.se%2Fupload%2Fstod-i-miljoarbetet%2Fvagledning%2Fmiljokonsekvensbeskrivning%2Fchecklista-samrad-mkb.doc&ei=18XpVITLH4fpywPa24KwDA&usg=AFQjCNHcRePU_n4zeDXmfoncdrnwY1rHXg
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=121&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAAOHg&url=http%3A%2F%2Fwww.naturvardsverket.se%2Fupload%2Fstod-i-miljoarbetet%2Fvagledning%2Fmiljokonsekvensbeskrivning%2Fchecklista-samrad-mkb.doc&ei=18XpVITLH4fpywPa24KwDA&usg=AFQjCNHcRePU_n4zeDXmfoncdrnwY1rHXg
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=121&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAAOHg&url=http%3A%2F%2Fwww.naturvardsverket.se%2Fupload%2Fstod-i-miljoarbetet%2Fvagledning%2Fmiljokonsekvensbeskrivning%2Fchecklista-samrad-mkb.doc&ei=18XpVITLH4fpywPa24KwDA&usg=AFQjCNHcRePU_n4zeDXmfoncdrnwY1rHXg
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=121&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAAOHg&url=http%3A%2F%2Fwww.naturvardsverket.se%2Fupload%2Fstod-i-miljoarbetet%2Fvagledning%2Fmiljokonsekvensbeskrivning%2Fchecklista-samrad-mkb.doc&ei=18XpVITLH4fpywPa24KwDA&usg=AFQjCNHcRePU_n4zeDXmfoncdrnwY1rHXg
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=121&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAAOHg&url=http%3A%2F%2Fwww.naturvardsverket.se%2Fupload%2Fstod-i-miljoarbetet%2Fvagledning%2Fmiljokonsekvensbeskrivning%2Fchecklista-samrad-mkb.doc&ei=18XpVITLH4fpywPa24KwDA&usg=AFQjCNHcRePU_n4zeDXmfoncdrnwY1rHXg
http://www.lu.se/lup/publication/1560195
http://www.lansstyrelsen.se/varmland/SiteCollectionDocuments/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/planfragor/detaljplaner/Exempelp%C3%A5behovsbed%C3%B6mning.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/varmland/SiteCollectionDocuments/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/planfragor/detaljplaner/Exempelp%C3%A5behovsbed%C3%B6mning.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/varmland/SiteCollectionDocuments/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/planfragor/detaljplaner/Exempelp%C3%A5behovsbed%C3%B6mning.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/planfragor/miljobedomning/planer-enligt-pbl/Pages/default.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/planfragor/miljobedomning/planer-enligt-pbl/Pages/default.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/planfragor/miljobedomning/planer-enligt-pbl/Pages/default.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/planfragor/miljobedomning/behovsbedomning-webb.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/planfragor/miljobedomning/behovsbedomning-webb.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/planfragor/miljobedomning/behovsbedomning-webb.pdf
http://www.miljo.lth.se/svenska/internt/publikationer_internt/pdf-filer/Ida_T%C3%B6lander_slutv_helapdf1.pdf
http://www.miljo.lth.se/svenska/internt/publikationer_internt/pdf-filer/Ida_T%C3%B6lander_slutv_helapdf1.pdf
http://www.miljo.lth.se/svenska/internt/publikationer_internt/pdf-filer/Ida_T%C3%B6lander_slutv_helapdf1.pdf
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Tabell 2.2. Träffar vid sökning på begreppet betydande miljöpåverkan.

Sida:nummer 
på sidan

Benämning på träff

[1:1] Förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar. Notisum.  
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980905.htm

[1:2] Samråd för miljökonsekvensbeskrivningar (verksamheter och åtgärder). Natur-
vårds verket. http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/
Miljokonsekvensbeskrivning/Samrad/

[1:3] Tillämpning av kriterier i bilaga 2 förordning om miljökonsekvensbeskrivningar. 
Bilaga 6. Miljösamverkan Sverige. http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esr
c=s&frm=1&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCsQFjAC&url=http%
3A%2F%2Fwww.miljosamverkansverige.se%2Fmiljosamverkansverige%2FSite
CollectionDocuments%2FProjekt%2520och%2520rapporter%2FMilj%25C3%
25B6farlig%2520verksamhet%2FSamsyn%2520samr%25C3%25A5d%2520
kap%25206%2520milj%25C3%25B6balken%2FBilaga%25206%2520kriter
ier%2520BMP.docx&ei=v6_pVNHtLcPMyAO634DIDQ&usg=AFQjCNE5O3Tu3g
MdsPurvYhFkb9zfzojCQ

[1:5] Allmänna utgångspunkter för förslag till miljöbedömningsgrunder – krite-
rier för bedömning av betydande miljöpåverkan och bidrag till måluppfyl-
lelse. Trafikverket. Benämnd arbetsversion, daterad 2012-09-10. http://www.
trafikverket.se/PageFiles/55980/allmanna_utgangspunkter_for_forslag_till_ 
miljobedomningsgrunder_20120910.pdf

[1:6] Uppföljning av betydande miljöpåverkan en studie av miljöuppföljning av 
kommunala planer. Examensarbete Maja Larsson. http://www.diva-portal.org/
smash/get/diva2:277186/FULLTEXT01.pdf

[1:7] Betydande miljöpåverkan i bilaga 1 – ändring i Förordning om MKB. Notisum. 
http://www2.notisum.com/News.aspx?pageid=189&itemid=231

[1:8] Tillståndsprövning. Tillståndsprövning 9 kap Miljöbalken. Länsstyrelsen i 
Stockholms län. http://www.lansstyrelsen.se/uppsala/Sv/miljo-och-klimat/
verksamheter-med-miljopaverkan/MV/tillstand/Pages/default.aspx

[2:1] MKB och miljöbedömning av detaljplaner. Vilka detaljplaner ska miljöbedömas? 
Dokument från MKB Centrum på SLU Daterat 2006-01-10. http://www.google.
se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&v
ed=0CB8QFjAAOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.slu.se%2FPageFiles%2F5732
8%2FTolkningar%2Fmkb_mb_dp.pdf&ei=q9HpVKfkFcK9ygOtsoGYAg&usg=AF
QjCNFqQJ0-HtO9AyOnc6DyaCsbpCM_pg

[2:2] Betydande miljöpåverkan – positiv eller negativ. PM av Anders Hedlund från 
MKB-Centrum. Daterat 2007-03-07. http://www.slu.se/PageFiles/57328/
Tolkningar/BMP.pdf

[2:4] Miljöbedömning - ett processverktyg som hänvisar till översiktsplaner. Boverket. 
På webbsidan länkas till miljöbalken, MKB-förordningen och PBL. Vidare 
hänvisas till För ytterligare läsning om miljöbedömning se även Natur vårds-
verkets handbok om miljöbedömningar och allmänna råd för planer och pro-
gram under rubriken På andra webbplatser i Relaterad information. http://www.
boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Oversiktsplanering/Processen-for-
oversiktsplanering/konsekvenser-i-oversiktsplaneringen/
miljobedomning--ett-processverktyg/

[..] 10 sidor med genomförda behovsbedömningar och ifyllda checklistor från olika 
kommuner

[12:1] SOU 2003:070 Miljöbedömningar avseende vissa planer och program. https://
books.google.se/books?id=f6CrtWDcyboC&pg=PA46&lpg=PA46&dq=betydande
+milj%C3%B6p%C3%A5verkan&source=bl&ots=jyzA7h2aPS&sig=gMmxDxSn
FwbRBCUS8ge_5X_CXOo&hl=sv&sa=X&ei=lLPpVPKjO4fqyQOqg4KACQ&ved=0
CB8Q6AEwADhu

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980905.htm
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Miljokonsekvensbeskrivning/Samrad/
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Miljokonsekvensbeskrivning/Samrad/
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCsQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.miljosamverkansverige.se%2Fmiljosamverkansverige%2FSiteCollectionDocuments%2FProjekt%2520och%2520rapporter%2FMilj%25C3%25B6farlig%2520verksamhet%2FSamsyn%2520samr%25C3%25A5d%2520kap%25206%2520milj%25C3%25B6balken%2FBilaga%25206%2520kriterier%2520BMP.docx&ei=v6_pVNHtLcPMyAO634DIDQ&usg=AFQjCNE5O3Tu3gMdsPurvYhFkb9zfzojCQ
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCsQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.miljosamverkansverige.se%2Fmiljosamverkansverige%2FSiteCollectionDocuments%2FProjekt%2520och%2520rapporter%2FMilj%25C3%25B6farlig%2520verksamhet%2FSamsyn%2520samr%25C3%25A5d%2520kap%25206%2520milj%25C3%25B6balken%2FBilaga%25206%2520kriterier%2520BMP.docx&ei=v6_pVNHtLcPMyAO634DIDQ&usg=AFQjCNE5O3Tu3gMdsPurvYhFkb9zfzojCQ
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCsQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.miljosamverkansverige.se%2Fmiljosamverkansverige%2FSiteCollectionDocuments%2FProjekt%2520och%2520rapporter%2FMilj%25C3%25B6farlig%2520verksamhet%2FSamsyn%2520samr%25C3%25A5d%2520kap%25206%2520milj%25C3%25B6balken%2FBilaga%25206%2520kriterier%2520BMP.docx&ei=v6_pVNHtLcPMyAO634DIDQ&usg=AFQjCNE5O3Tu3gMdsPurvYhFkb9zfzojCQ
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCsQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.miljosamverkansverige.se%2Fmiljosamverkansverige%2FSiteCollectionDocuments%2FProjekt%2520och%2520rapporter%2FMilj%25C3%25B6farlig%2520verksamhet%2FSamsyn%2520samr%25C3%25A5d%2520kap%25206%2520milj%25C3%25B6balken%2FBilaga%25206%2520kriterier%2520BMP.docx&ei=v6_pVNHtLcPMyAO634DIDQ&usg=AFQjCNE5O3Tu3gMdsPurvYhFkb9zfzojCQ
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCsQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.miljosamverkansverige.se%2Fmiljosamverkansverige%2FSiteCollectionDocuments%2FProjekt%2520och%2520rapporter%2FMilj%25C3%25B6farlig%2520verksamhet%2FSamsyn%2520samr%25C3%25A5d%2520kap%25206%2520milj%25C3%25B6balken%2FBilaga%25206%2520kriterier%2520BMP.docx&ei=v6_pVNHtLcPMyAO634DIDQ&usg=AFQjCNE5O3Tu3gMdsPurvYhFkb9zfzojCQ
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCsQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.miljosamverkansverige.se%2Fmiljosamverkansverige%2FSiteCollectionDocuments%2FProjekt%2520och%2520rapporter%2FMilj%25C3%25B6farlig%2520verksamhet%2FSamsyn%2520samr%25C3%25A5d%2520kap%25206%2520milj%25C3%25B6balken%2FBilaga%25206%2520kriterier%2520BMP.docx&ei=v6_pVNHtLcPMyAO634DIDQ&usg=AFQjCNE5O3Tu3gMdsPurvYhFkb9zfzojCQ
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCsQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.miljosamverkansverige.se%2Fmiljosamverkansverige%2FSiteCollectionDocuments%2FProjekt%2520och%2520rapporter%2FMilj%25C3%25B6farlig%2520verksamhet%2FSamsyn%2520samr%25C3%25A5d%2520kap%25206%2520milj%25C3%25B6balken%2FBilaga%25206%2520kriterier%2520BMP.docx&ei=v6_pVNHtLcPMyAO634DIDQ&usg=AFQjCNE5O3Tu3gMdsPurvYhFkb9zfzojCQ
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCsQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.miljosamverkansverige.se%2Fmiljosamverkansverige%2FSiteCollectionDocuments%2FProjekt%2520och%2520rapporter%2FMilj%25C3%25B6farlig%2520verksamhet%2FSamsyn%2520samr%25C3%25A5d%2520kap%25206%2520milj%25C3%25B6balken%2FBilaga%25206%2520kriterier%2520BMP.docx&ei=v6_pVNHtLcPMyAO634DIDQ&usg=AFQjCNE5O3Tu3gMdsPurvYhFkb9zfzojCQ
http://www.trafikverket.se/PageFiles/55980/allmanna_utgangspunkter_for_forslag_till_miljobedomningsgrunder_20120910.pdf
http://www.trafikverket.se/PageFiles/55980/allmanna_utgangspunkter_for_forslag_till_miljobedomningsgrunder_20120910.pdf
http://www.trafikverket.se/PageFiles/55980/allmanna_utgangspunkter_for_forslag_till_miljobedomningsgrunder_20120910.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:277186/FULLTEXT01.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:277186/FULLTEXT01.pdf
http://www2.notisum.com/News.aspx?pageid=189&itemid=231
http://www.lansstyrelsen.se/uppsala/Sv/miljo-och-klimat/verksamheter-med-miljopaverkan/MV/tillstand/Pages/default.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/uppsala/Sv/miljo-och-klimat/verksamheter-med-miljopaverkan/MV/tillstand/Pages/default.aspx
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAAOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.slu.se%2FPageFiles%2F57328%2FTolkningar%2Fmkb_mb_dp.pdf&ei=q9HpVKfkFcK9ygOtsoGYAg&usg=AFQjCNFqQJ0-HtO9AyOnc6DyaCsbpCM_pg
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAAOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.slu.se%2FPageFiles%2F57328%2FTolkningar%2Fmkb_mb_dp.pdf&ei=q9HpVKfkFcK9ygOtsoGYAg&usg=AFQjCNFqQJ0-HtO9AyOnc6DyaCsbpCM_pg
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAAOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.slu.se%2FPageFiles%2F57328%2FTolkningar%2Fmkb_mb_dp.pdf&ei=q9HpVKfkFcK9ygOtsoGYAg&usg=AFQjCNFqQJ0-HtO9AyOnc6DyaCsbpCM_pg
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAAOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.slu.se%2FPageFiles%2F57328%2FTolkningar%2Fmkb_mb_dp.pdf&ei=q9HpVKfkFcK9ygOtsoGYAg&usg=AFQjCNFqQJ0-HtO9AyOnc6DyaCsbpCM_pg
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAAOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.slu.se%2FPageFiles%2F57328%2FTolkningar%2Fmkb_mb_dp.pdf&ei=q9HpVKfkFcK9ygOtsoGYAg&usg=AFQjCNFqQJ0-HtO9AyOnc6DyaCsbpCM_pg
http://www.slu.se/PageFiles/57328/Tolkningar/BMP.pdf
http://www.slu.se/PageFiles/57328/Tolkningar/BMP.pdf
http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Oversiktsplanering/Processen-for-oversiktsplanering/konsekvenser-i-oversiktsplaneringen/miljobedomning--ett-processverktyg/
http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Oversiktsplanering/Processen-for-oversiktsplanering/konsekvenser-i-oversiktsplaneringen/miljobedomning--ett-processverktyg/
http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Oversiktsplanering/Processen-for-oversiktsplanering/konsekvenser-i-oversiktsplaneringen/miljobedomning--ett-processverktyg/
http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Oversiktsplanering/Processen-for-oversiktsplanering/konsekvenser-i-oversiktsplaneringen/miljobedomning--ett-processverktyg/
https://books.google.se/books?id=f6CrtWDcyboC&pg=PA46&lpg=PA46&dq=betydande+milj%C3%B6p%C3%A5verkan&source=bl&ots=jyzA7h2aPS&sig=gMmxDxSnFwbRBCUS8ge_5X_CXOo&hl=sv&sa=X&ei=lLPpVPKjO4fqyQOqg4KACQ&ved=0CB8Q6AEwADhu
https://books.google.se/books?id=f6CrtWDcyboC&pg=PA46&lpg=PA46&dq=betydande+milj%C3%B6p%C3%A5verkan&source=bl&ots=jyzA7h2aPS&sig=gMmxDxSnFwbRBCUS8ge_5X_CXOo&hl=sv&sa=X&ei=lLPpVPKjO4fqyQOqg4KACQ&ved=0CB8Q6AEwADhu
https://books.google.se/books?id=f6CrtWDcyboC&pg=PA46&lpg=PA46&dq=betydande+milj%C3%B6p%C3%A5verkan&source=bl&ots=jyzA7h2aPS&sig=gMmxDxSnFwbRBCUS8ge_5X_CXOo&hl=sv&sa=X&ei=lLPpVPKjO4fqyQOqg4KACQ&ved=0CB8Q6AEwADhu
https://books.google.se/books?id=f6CrtWDcyboC&pg=PA46&lpg=PA46&dq=betydande+milj%C3%B6p%C3%A5verkan&source=bl&ots=jyzA7h2aPS&sig=gMmxDxSnFwbRBCUS8ge_5X_CXOo&hl=sv&sa=X&ei=lLPpVPKjO4fqyQOqg4KACQ&ved=0CB8Q6AEwADhu
https://books.google.se/books?id=f6CrtWDcyboC&pg=PA46&lpg=PA46&dq=betydande+milj%C3%B6p%C3%A5verkan&source=bl&ots=jyzA7h2aPS&sig=gMmxDxSnFwbRBCUS8ge_5X_CXOo&hl=sv&sa=X&ei=lLPpVPKjO4fqyQOqg4KACQ&ved=0CB8Q6AEwADhu
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Tabell 2.3. Träffar vid sökning på en kombination av begreppen betydande miljöpåverkan och 
detaljplan.

Sida:nummer 
på sidan

Benämning på träff

[1:1] Miljöbedömningar av planer. Länsstyrelsen i Skåne. Daterad 12 oktober 2007. 
http://www.lansstyrelsen.se/skane/SiteCollectionDocuments/sv/publikationer/
pluskatalogen/miljobedomningsPM_1138708804.pdf

[1:2] Behovsbedömning av MKB för detaljplan - En konsekvensanalys av Europeiska 
gemenskapens direktiv 2001/42/EG om bedömning av vissa planers och 
programs miljöpåverkan. Examensarbete av Ida Tölander. http://www.miljo.lth.
se/svenska/internt/publikationer_internt/pdf-filer/Ida_T%C3%B6lander_slutv_
helapdf1.pdf

[1:3] Betydande miljöpåverkan - Behovsbedömning av detaljplaner. Examensarbete 
av Emma Millberg. http://www.lu.se/lup/publication/1560195

[1:4] Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen– en vägledning. 
Boverket. http://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2006/
miljobedomningar_for_planer_enligt_plan--och_bygglagen.pdf

[1:9] MKB och miljöbedömning av detaljplaner. Vilka detaljplaner ska miljöbedömas? 
Dokument från MKB Centrum på SLU Daterat 2006-01-10. http://www.google.
se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&v
ed=0CB8QFjAAOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.slu.se%2FPageFiles%2F5732
8%2FTolkningar%2Fmkb_mb_dp.pdf&ei=q9HpVKfkFcK9ygOtsoGYAg&usg=AF
QjCNFqQJ0-HtO9AyOnc6DyaCsbpCM_pg

[2:9] Miljöbedömningar av planer och program. Natur vårds verket. http://www.natur-
vardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Ovriga-vagledningar/
Miljobedomningar-av-planer-och-program/

Tabell 2.4. Träffar vid sökning av begreppet miljöbedömning.

Sida:nummer 
på sidan

Benämning på träff

[1:1] Miljöbedömning av planer och program. Länsstyrelsen i Stockholm. Hänvisar 
till Natur vårds verkets handbok och allmänna råd. http://www.lansstyrelsen.se/
stockholm/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/planfragor/miljobedomning/
Pages/default.aspx

[1:2] Miljöbedömningar av planer och program. Natur vårds verkets webbsida om 
handboken. http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/
Ovriga-vagledningar/Miljobedomningar-av-planer-och-program/

[1:3] Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program. 
Handbok 2009:1. Natur vårds verket. http://www.naturvardsverket.se/
Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/0100/978-91-620-0159-9/

[1:4] Forum för MKB och miljöbedömning. Webbsida som hänvisar till MKB-dagen. 
Ger ingen vägledning. http://www.slu.se/mkbcentrum

[1:5] Metod för miljöbedömning av planer och program inom transportsystemet. 
Trafikverket. http://www.trafikverket.se/Foretag/Planera-och-utreda/Planerings--
och-analysmetoder/Miljobedomning/

[1:6] Miljöbedömning - ett processverktyg som hänvisar till översiktsplaner. Boverket. 
På webbsidan länkas till miljöbalken, MKB-förordningen och PBL. Vidare 
hänvisas till För ytterligare läsning om miljöbedömning se även Natur vårds-
verkets handbok om miljöbedömningar och allmänna råd för planer och pro-
gram under rubriken På andra webbplatser i Relaterad information. http://www.
boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Oversiktsplanering/Processen-for-
oversiktsplanering/konsekvenser-i-oversiktsplaneringen/
miljobedomning--ett-processverktyg/

[1:7] Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen– en vägledning. 
Boverket. http://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2006/
miljobedomningar_for_planer_enligt_plan--och_bygglagen.pdf

http://www.lansstyrelsen.se/skane/SiteCollectionDocuments/sv/publikationer/pluskatalogen/miljobedomningsPM_1138708804.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/skane/SiteCollectionDocuments/sv/publikationer/pluskatalogen/miljobedomningsPM_1138708804.pdf
http://www.miljo.lth.se/svenska/internt/publikationer_internt/pdf-filer/Ida_T%C3%B6lander_slutv_helapdf1.pdf
http://www.miljo.lth.se/svenska/internt/publikationer_internt/pdf-filer/Ida_T%C3%B6lander_slutv_helapdf1.pdf
http://www.miljo.lth.se/svenska/internt/publikationer_internt/pdf-filer/Ida_T%C3%B6lander_slutv_helapdf1.pdf
http://www.lu.se/lup/publication/1560195
http://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2006/miljobedomningar_for_planer_enligt_plan--och_bygglagen.pdf
http://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2006/miljobedomningar_for_planer_enligt_plan--och_bygglagen.pdf
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAAOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.slu.se%2FPageFiles%2F57328%2FTolkningar%2Fmkb_mb_dp.pdf&ei=q9HpVKfkFcK9ygOtsoGYAg&usg=AFQjCNFqQJ0-HtO9AyOnc6DyaCsbpCM_pg
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAAOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.slu.se%2FPageFiles%2F57328%2FTolkningar%2Fmkb_mb_dp.pdf&ei=q9HpVKfkFcK9ygOtsoGYAg&usg=AFQjCNFqQJ0-HtO9AyOnc6DyaCsbpCM_pg
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAAOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.slu.se%2FPageFiles%2F57328%2FTolkningar%2Fmkb_mb_dp.pdf&ei=q9HpVKfkFcK9ygOtsoGYAg&usg=AFQjCNFqQJ0-HtO9AyOnc6DyaCsbpCM_pg
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAAOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.slu.se%2FPageFiles%2F57328%2FTolkningar%2Fmkb_mb_dp.pdf&ei=q9HpVKfkFcK9ygOtsoGYAg&usg=AFQjCNFqQJ0-HtO9AyOnc6DyaCsbpCM_pg
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAAOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.slu.se%2FPageFiles%2F57328%2FTolkningar%2Fmkb_mb_dp.pdf&ei=q9HpVKfkFcK9ygOtsoGYAg&usg=AFQjCNFqQJ0-HtO9AyOnc6DyaCsbpCM_pg
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Ovriga-vagledningar/Miljobedomningar-av-planer-och-program/
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Ovriga-vagledningar/Miljobedomningar-av-planer-och-program/
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Ovriga-vagledningar/Miljobedomningar-av-planer-och-program/
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/planfragor/miljobedomning/Pages/default.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/planfragor/miljobedomning/Pages/default.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/planfragor/miljobedomning/Pages/default.aspx
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Ovriga-vagledningar/Miljobedomningar-av-planer-och-program/
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Ovriga-vagledningar/Miljobedomningar-av-planer-och-program/
http://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/0100/978-91-620-0159-9/
http://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/0100/978-91-620-0159-9/
http://www.slu.se/mkbcentrum
http://www.trafikverket.se/Foretag/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Miljobedomning/
http://www.trafikverket.se/Foretag/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Miljobedomning/
http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Oversiktsplanering/Processen-for-oversiktsplanering/konsekvenser-i-oversiktsplaneringen/miljobedomning--ett-processverktyg/
http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Oversiktsplanering/Processen-for-oversiktsplanering/konsekvenser-i-oversiktsplaneringen/miljobedomning--ett-processverktyg/
http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Oversiktsplanering/Processen-for-oversiktsplanering/konsekvenser-i-oversiktsplaneringen/miljobedomning--ett-processverktyg/
http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Oversiktsplanering/Processen-for-oversiktsplanering/konsekvenser-i-oversiktsplaneringen/miljobedomning--ett-processverktyg/
http://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2006/miljobedomningar_for_planer_enligt_plan--och_bygglagen.pdf
http://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2006/miljobedomningar_for_planer_enligt_plan--och_bygglagen.pdf
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Tabell 2.5. Träffar vid sökning på en kombination av begreppen miljöbedömning och detaljplan.

Sida:nummer 
på sidan

Benämning på träff

[1:1] Miljöbedömning av PBL-planer. Länsstyrelsen i Stockholms län. Länkar till Boverkets 
vägledning. http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/samhallsplanering-och-kultur-
miljo/planfragor/miljobedomning/planer-enligt-pbl/Pages/default.aspx

[1:2] Miljöbedömningar av planer. Länsstyrelsen i Skåne. Daterad 12 oktober 2007. 
http://www.lansstyrelsen.se/skane/SiteCollectionDocuments/sv/publikationer/pluska-
talogen/miljobedomningsPM_1138708804.pdf

[1:3] Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen– en vägledning. Boverket. 
http://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2006/miljobedom-
ningar_for_planer_enligt_plan--och_bygglagen.pdf

[1:4] Få detaljplaner miljöbedöms. Boverket. http://www.boverket.se/sv/PBL-
kunskapsbanken/uppfoljning1/Statistik/Statistik-Detaljplaner/
MiljobedomningarMKB-for-detaljplan/

[1:5] MKB och miljöbedömning av detaljplaner. Vilka detaljplaner ska miljöbedömas? 
Dokument från MKB Centrum på SLU Daterat 2006-01-10. http://www.google.se/url
?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=0CB8Q
FjAAOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.slu.se%2FPageFiles%2F57328%2FTolkningar
%2Fmkb_mb_dp.pdf&ei=q9HpVKfkFcK9ygOtsoGYAg&usg=AFQjCNF
qQJ0-HtO9AyOnc6DyaCsbpCM_pg

[1:9] Miljöbedömningar av planer och program. Natur vårds verkets webbsida om hand-
boken. http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Ovriga-
vagledningar/Miljobedomningar-av-planer-och-program/

[2:1] Behovsbedömning av MKB för detaljplan - En konsekvensanalys av Europeiska 
gemenskapens direktiv 2001/42/EG om bedömning av vissa planers och programs 
miljöpåverkan. Examensarbete av Ida Tölander. http://www.miljo.lth.se/svenska/
internt/publikationer_internt/pdf-filer/Ida_T%C3%B6lander_slutv_helapdf1.pdf

Tabell 2.6. Träffar vid sökning på en kombination av begreppen miljöbedömning och behovsbedömning.

Sida:nummer 
på sidan

Benämning på träff

[1:1] Miljöbedömning av planer och program. Länsstyrelsen i Stockholms län. Länkar till 
Natur vårds verkets handbok och allmänna råd. http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/
Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/planfragor/miljobedomning/Pages/default.aspx

[1:2] Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen– en vägledning. Boverket. 
http://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2006/miljobedom-
ningar_for_planer_enligt_plan--och_bygglagen.pdf

[3:8] Behovsbedömning av detaljplaner. Rapport av Anders Hedlund et al. från MKB-
Centrum på SLU. http://pub.epsilon.slu.se/9428/

[5:1] Checklista för samråd om MKB. Natur vårds verket. I denna finns en referens till 
Naturvårdverkets handbok och Allmänna råd. http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q
=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=41&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAAOCg&url=
http%3A%2F%2Fwww.naturvardsverket.se%2Fupload%2Fstod-i-miljoarbetet%2Fva
gledning%2Fmiljokonsekvensbeskrivning%2Fchecklista-samrad-mkb.doc&ei=K-LpV
MGoI8bIyAPB4YD4Dw&usg=AFQjCNHcRePU_n4zeDXmfoncdrnwY1rHXg

[9:5] Betydande miljöpåverkan - Behovsbedömning av detaljplaner. Examensarbete av 
Emma Millberg. http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=we
b&cd=85&cad=rja&uact=8&ved=0CDYQFjAEOFA&url=http%3A%2F%2Flup.lub.
lu.se%2Fstudent-papers%2Frecord%2F1560195%2Ffile%2F1565232.pdf&ei=dOL
pVMLqCsb4ygONq4Eo&usg=AFQjCNG7lAcmvsi2KGIcSgPKMQu6blJtBA

[11:3] Allmänna utgångspunkter för förslag till miljöbedömningsgrunder – kriterier för 
bedömning av betydande miljöpåverkan och bidrag till måluppfyllelse. Trafikverket. 
Benämnd arbetsversion, daterad 2012–09-10. http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&
q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=103&cad=rja&uact=8&ved=0CCoQFjACOGQ&u
rl=http%3A%2F%2Fwww.trafikverket.se%2FPageFiles%2F55980%2Fallmanna_
utgangspunkter_for_forslag_till_miljobedomningsgrunder_    20120910.pdf&ei=wuLpV
OzQKuSAywP6kYCABA&usg=AFQjCNEYEmPVHIAvAiQVIsXrictZ0ovhbA

http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/planfragor/miljobedomning/planer-enligt-pbl/Pages/default.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/planfragor/miljobedomning/planer-enligt-pbl/Pages/default.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/skane/SiteCollectionDocuments/sv/publikationer/pluskatalogen/miljobedomningsPM_1138708804.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/skane/SiteCollectionDocuments/sv/publikationer/pluskatalogen/miljobedomningsPM_1138708804.pdf
http://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2006/miljobedomningar_for_planer_enligt_plan--och_bygglagen.pdf
http://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2006/miljobedomningar_for_planer_enligt_plan--och_bygglagen.pdf
http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/uppfoljning1/Statistik/Statistik-Detaljplaner/MiljobedomningarMKB-for-detaljplan/
http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/uppfoljning1/Statistik/Statistik-Detaljplaner/MiljobedomningarMKB-for-detaljplan/
http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/uppfoljning1/Statistik/Statistik-Detaljplaner/MiljobedomningarMKB-for-detaljplan/
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAAOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.slu.se%2FPageFiles%2F57328%2FTolkningar%2Fmkb_mb_dp.pdf&ei=q9HpVKfkFcK9ygOtsoGYAg&usg=AFQjCNFqQJ0-HtO9AyOnc6DyaCsbpCM_pg
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAAOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.slu.se%2FPageFiles%2F57328%2FTolkningar%2Fmkb_mb_dp.pdf&ei=q9HpVKfkFcK9ygOtsoGYAg&usg=AFQjCNFqQJ0-HtO9AyOnc6DyaCsbpCM_pg
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAAOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.slu.se%2FPageFiles%2F57328%2FTolkningar%2Fmkb_mb_dp.pdf&ei=q9HpVKfkFcK9ygOtsoGYAg&usg=AFQjCNFqQJ0-HtO9AyOnc6DyaCsbpCM_pg
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAAOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.slu.se%2FPageFiles%2F57328%2FTolkningar%2Fmkb_mb_dp.pdf&ei=q9HpVKfkFcK9ygOtsoGYAg&usg=AFQjCNFqQJ0-HtO9AyOnc6DyaCsbpCM_pg
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAAOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.slu.se%2FPageFiles%2F57328%2FTolkningar%2Fmkb_mb_dp.pdf&ei=q9HpVKfkFcK9ygOtsoGYAg&usg=AFQjCNFqQJ0-HtO9AyOnc6DyaCsbpCM_pg
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Ovriga-vagledningar/Miljobedomningar-av-planer-och-program/
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Ovriga-vagledningar/Miljobedomningar-av-planer-och-program/
http://www.miljo.lth.se/svenska/internt/publikationer_internt/pdf-filer/Ida_T%C3%B6lander_slutv_helapdf1.pdf
http://www.miljo.lth.se/svenska/internt/publikationer_internt/pdf-filer/Ida_T%C3%B6lander_slutv_helapdf1.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/planfragor/miljobedomning/Pages/default.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/planfragor/miljobedomning/Pages/default.aspx
http://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2006/miljobedomningar_for_planer_enligt_plan--och_bygglagen.pdf
http://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2006/miljobedomningar_for_planer_enligt_plan--och_bygglagen.pdf
http://pub.epsilon.slu.se/9428/
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=41&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAAOCg&url=http%3A%2F%2Fwww.naturvardsverket.se%2Fupload%2Fstod-i-miljoarbetet%2Fvagledning%2Fmiljokonsekvensbeskrivning%2Fchecklista-samrad-mkb.doc&ei=K-LpVMGoI8bIyAPB4YD4Dw&usg=AFQjCNHcRePU_n4zeDXmfoncdrnwY1rHXg
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=41&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAAOCg&url=http%3A%2F%2Fwww.naturvardsverket.se%2Fupload%2Fstod-i-miljoarbetet%2Fvagledning%2Fmiljokonsekvensbeskrivning%2Fchecklista-samrad-mkb.doc&ei=K-LpVMGoI8bIyAPB4YD4Dw&usg=AFQjCNHcRePU_n4zeDXmfoncdrnwY1rHXg
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=41&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAAOCg&url=http%3A%2F%2Fwww.naturvardsverket.se%2Fupload%2Fstod-i-miljoarbetet%2Fvagledning%2Fmiljokonsekvensbeskrivning%2Fchecklista-samrad-mkb.doc&ei=K-LpVMGoI8bIyAPB4YD4Dw&usg=AFQjCNHcRePU_n4zeDXmfoncdrnwY1rHXg
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=41&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAAOCg&url=http%3A%2F%2Fwww.naturvardsverket.se%2Fupload%2Fstod-i-miljoarbetet%2Fvagledning%2Fmiljokonsekvensbeskrivning%2Fchecklista-samrad-mkb.doc&ei=K-LpVMGoI8bIyAPB4YD4Dw&usg=AFQjCNHcRePU_n4zeDXmfoncdrnwY1rHXg
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=41&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAAOCg&url=http%3A%2F%2Fwww.naturvardsverket.se%2Fupload%2Fstod-i-miljoarbetet%2Fvagledning%2Fmiljokonsekvensbeskrivning%2Fchecklista-samrad-mkb.doc&ei=K-LpVMGoI8bIyAPB4YD4Dw&usg=AFQjCNHcRePU_n4zeDXmfoncdrnwY1rHXg
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=85&cad=rja&uact=8&ved=0CDYQFjAEOFA&url=http%3A%2F%2Flup.lub.lu.se%2Fstudent-papers%2Frecord%2F1560195%2Ffile%2F1565232.pdf&ei=dOLpVMLqCsb4ygONq4Eo&usg=AFQjCNG7lAcmvsi2KGIcSgPKMQu6blJtBA
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=85&cad=rja&uact=8&ved=0CDYQFjAEOFA&url=http%3A%2F%2Flup.lub.lu.se%2Fstudent-papers%2Frecord%2F1560195%2Ffile%2F1565232.pdf&ei=dOLpVMLqCsb4ygONq4Eo&usg=AFQjCNG7lAcmvsi2KGIcSgPKMQu6blJtBA
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=85&cad=rja&uact=8&ved=0CDYQFjAEOFA&url=http%3A%2F%2Flup.lub.lu.se%2Fstudent-papers%2Frecord%2F1560195%2Ffile%2F1565232.pdf&ei=dOLpVMLqCsb4ygONq4Eo&usg=AFQjCNG7lAcmvsi2KGIcSgPKMQu6blJtBA
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=85&cad=rja&uact=8&ved=0CDYQFjAEOFA&url=http%3A%2F%2Flup.lub.lu.se%2Fstudent-papers%2Frecord%2F1560195%2Ffile%2F1565232.pdf&ei=dOLpVMLqCsb4ygONq4Eo&usg=AFQjCNG7lAcmvsi2KGIcSgPKMQu6blJtBA
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=103&cad=rja&uact=8&ved=0CCoQFjACOGQ&url=http%3A%2F%2Fwww.trafikverket.se%2FPageFiles%2F55980%2Fallmanna_utgangspunkter_for_forslag_till_miljobedomningsgrunder_20120910.pdf&ei=wuLpVOzQKuSAywP6kYCABA&usg=AFQjCNEYEmPVHIAvAiQVIsXrictZ0ovhbA
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=103&cad=rja&uact=8&ved=0CCoQFjACOGQ&url=http%3A%2F%2Fwww.trafikverket.se%2FPageFiles%2F55980%2Fallmanna_utgangspunkter_for_forslag_till_miljobedomningsgrunder_20120910.pdf&ei=wuLpVOzQKuSAywP6kYCABA&usg=AFQjCNEYEmPVHIAvAiQVIsXrictZ0ovhbA
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=103&cad=rja&uact=8&ved=0CCoQFjACOGQ&url=http%3A%2F%2Fwww.trafikverket.se%2FPageFiles%2F55980%2Fallmanna_utgangspunkter_for_forslag_till_miljobedomningsgrunder_20120910.pdf&ei=wuLpVOzQKuSAywP6kYCABA&usg=AFQjCNEYEmPVHIAvAiQVIsXrictZ0ovhbA
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=103&cad=rja&uact=8&ved=0CCoQFjACOGQ&url=http%3A%2F%2Fwww.trafikverket.se%2FPageFiles%2F55980%2Fallmanna_utgangspunkter_for_forslag_till_miljobedomningsgrunder_20120910.pdf&ei=wuLpVOzQKuSAywP6kYCABA&usg=AFQjCNEYEmPVHIAvAiQVIsXrictZ0ovhbA
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=103&cad=rja&uact=8&ved=0CCoQFjACOGQ&url=http%3A%2F%2Fwww.trafikverket.se%2FPageFiles%2F55980%2Fallmanna_utgangspunkter_for_forslag_till_miljobedomningsgrunder_20120910.pdf&ei=wuLpVOzQKuSAywP6kYCABA&usg=AFQjCNEYEmPVHIAvAiQVIsXrictZ0ovhbA
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SKL:s checklistor 
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