
Institutionen för naturgeografi 
och kvartärgeologi

Uppföljning av betydande 
miljöpåverkan

en studie av miljöuppföljning av 
kommunala planer

Maja Larsson

Examensarbete avancerad nivå
Miljövård, miljöanalys och fysisk planering, 30 hp

Master’s thesis
Environmental Science and Physical Planning, 30 HECs

MA 1
2009



 
 
 
 
 

 

 

 
 



Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi 

Stockholms universitet 

 

 

 

 

Förord 
 

Denna uppsats utgör Maja Larssons examensarbete i Miljövård, miljöanalys och fysisk 

planering på avancerad nivå vid Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi, 

Stockholms universitet. Examensarbetet omfattar 30 högskolepoäng (ca 20 veckors 

heltidsstudier). Handledare har varit Bo Eknert, Institutionen för naturgeografi och 

kvartärgeologi, Stockholms universitet och externa handledare har varit Hasse Berglund och 

Inger Poveda-Björklund, SWECO AB. Examinator för examensarbetet har varit Ingrid 

Stjernquist, Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi, Stockholms universitet. 

 

Författaren är ensam ansvarig för uppsatsens innehåll. 

 

 

Stockholm, den 3 november 2009 

 

 

 

Clas Hättestrand 

Studierektor 



 
 
 
 
 

 

 

 
 



 

 

1 

Sammanfattning 

En uppföljning av betydande miljöpåverkan ska genomföras för 

miljöbedömda planer och program. Forskning visar att uppföljningen är 

eftersatt, både praktiskt och teoretiskt. Denna studie bidrar med erfarenheter 

och bygger upp kunskap om miljöuppföljning av de kommunala planerna, 

översiktsplan och detaljplan. Uppföljning är viktigt för en erfarenhets-

återföring och miljöhänsyn i den kommunala planprocessen. Utifrån 

undersökningens mål ställdes fyra frågeställningar upp som behandlar: 

förekomsten av uppföljningar av miljöbedömda planer i kommuner (1), hur 

organisations- och ansvarsfrågor är fördelat (2) hur väl lämpade kommuners 

miljöövervakning är för uppföljning (3), samt vad som är centralt vid 

genomförande av uppföljning (4). Inom ramen för undersökningen har olika 

aktörer intervjuats, där kommuner utgjorde den största källan. Studien kom 

fram till att uppföljningsarbetet fortfarande bara är i sin linda i undersökta 

kommuner samt att vissa justeringar av befintliga miljöövervakningssystem 

behövs för att använda dessa för uppföljning av planer. Befintliga problem 

utgörs främst av oklarhet i fråga om ansvar inom kommun och/eller mellan 

kommunen och exploatörer samt att det råder brist på uppföljningsmetoder. 

Viktiga förutsättningar är därför att klargöra ansvarsfördelning och 

bestämma avstämningstillfällen där uppföljningen ska behandlas. Ett annat 

verktyg är utvecklandet av ett uppföljningsprogram. Ett sådant program 

föreslås också kunna omfatta miljöåtgärder och tillsynsaktiviteter i 

byggskedet. Ett gemensamt miljö- och uppföljningsprogram kan ge 

möjlighet att säkerställa en enhetlig hantering av miljöhänsyn i det 

kommunala planarbetet.  
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Abstract 

A follow-up of the significant environmental impacts is required for plans 

and programs, which are affected by SEA-regulations. Research shows that 

follow-up is neglected, both practically and theoretically. This study aims to 

compile experience and knowledge to build understanding of follow-up of 

municipal plans, specifically land use plans (översiktsplan, detaljplan). 

Follow-up is important as feedback and to integrate environmental concerns 

into the municipal planning process. Based on the aim, four questions were 

raised concerning: the occurrence of follow-up of plans in municipalities (1), 

organizational and responsibility issues (2) how well suited the existing 

environmental monitoring in the municipalities is for follow-up (3), and 

what is important when working with follow-up in a municipality (4). 

Various stakeholders were interviewed, in which municipalities were the 

main source. The study shows that follow-up work is still only in its infancy 

in the surveyed municipalities, and that adjustments to the existing 

environmental monitoring systems are needed for use in follow-up of plans. 

Existing problems are uncertainties in responsibility questions and lack of 

methods to follow-up. Key conditions are to clarify responsibilities within 

municipalities and with landowner/developer and decide occasions where 

follow-up is handled. Another tool is the development of a follow-up 

program. Such program is also proposed to include environmental measures 

and other activities in the building phase. A common program could ensure 

a comprehensive management of environmental concerns in the municipal 

planning process. 
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Introduktion 

År 2004 infördes krav på miljöbedömning av planer och program i miljöbalkens sjätte 

kapitel (SFS 1998:808). Ett övergripande mål var att uppnå en hållbar utveckling och 

en integrering av miljöfrågor på strategisk nivå (Regeringens proposition 

2003/04:116). Lagstiftningen är baserad på EG-direktivet om bedömning av vissa 

planers och programs miljöpåverkan från år 2001 (2001/42/EG). Enligt lagen krävs 

uppföljning av den betydande miljöpåverkan som kan uppkomma av planer och 

program som har miljöbedömts. En beskrivning av hur uppföljningen skall genomföras 

ska finnas med i MKB-dokumentet samt i den särskilda sammanställningen.  

 

Uppföljningsprocessen inkluderar fyra aktiviteter: övervakning, utvärdering, beslut 

och kommunikation (Arts et al. 2001, Persson och Nilsson 2006). Vägverket och 

Banverket (2008) delar upp miljöuppföljning i effektuppföljning (där de fyra ovan 

nämnda aktiviteterna ingår) och miljösäkring. I direktivet ges inga närmare 

instruktioner för hur uppföljning ska genomföras, men övervakning är en given del. 

Uppföljningen kan ske inom befintliga mekanismer för miljöövervakning i kommuner 

(Regeringens proposition 2003/04:116, Boverket 2006, Naturvårdsverket 2009). 

Tanken är att det är mer effektivt att utgå från existerande system och komplettera, 

snarare än att utveckla nya system och metoder som inte passar in i befintlig 

miljöövervakning eller organisation. 

 

Uppföljning är viktigt för att följa upp den beskrivna betydande miljöpåverkan och för 

att upptäcka eventuell påverkan som inte har förutsetts av miljöbedömningen samt att 

kunna åtgärda dessa (SFS 1998:808). Forskning visar på att uppföljning är en viktig 

komponent för återförande av kunskap och lärande (till exempel Morrison-Saunders 

och Arts 2004, Lerman och Emmelin 2007). Uppföljning anses också kunna ge en 

högre effektivitet i att integrera miljöfrågor i den övergripande planeringen (Persson 

och Nilsson 2006). Enligt Wallentinus (2007a) leder brist på uppföljning till att 

kvalitén på MKB-dokument blir lägre än vad den kunde ha varit.  

 

Trots påtagliga fördelar med uppföljning har denna del försummats och Wallentinus 

(2007b) kallar uppföljningen för MKB:s sorgebarn. Till skillnad från 

behovsbedömning och upprättande av MKB-dokument, där riktlinjer och metoder är 

relativt välbeskrivna, saknas det i fallet för uppföljning. Varken svensk lagstiftning 

eller EG-direktivet ger riktlinjer för detta, vare sig i omfattning eller i metoder. Svensk 

och internationell litteratur pekar på att uppföljningsarbetet behöver utvecklas såväl 

praktiskt som teoretiskt (till exempel Partidário och Arts 2005, Wiklund och Hillgren 

2008, Europeiska kommissionen 2009). För att utveckla uppföljningsprocessen för 

miljöbedömningar av planer och program behövs därför erfarenheter från verkligheten 

(Partidário och Arts 2005, Persson och Nilsson 2006). Detta kommer denna studie 

fokusera på, i ett försök att minska glappet mellan litteratur liksom lagstiftning och 

praktiskt fullföljande av uppföljningen av den betydande miljöpåverkan.  

 

En målsättning med arbetet har varit att få fram riktlinjer för vad som är viktigt vid 

uppföljning av miljöbedömda detaljplaner och översiktsplaner i den kommunala 

planeringen. Erfarenhet och kunskap utav uppföljningsprocessen (insamlat genom 

intervjuer) ger tillsammans med den begränsade forskning som finns inom området (till 

exempel Partidário och Arts 2005, Persson och Nilsson 2006) en grund för detta. 

Eftersom uppföljningen måste vara situationsspecifik för kommun, plan, område och 
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miljösituation kommer dock inga specifika instruktioner för hur uppföljningar bör 

genomföras att ges. Studien behandlar förekomst av uppföljning av miljöbedömningar 

och lämplighet av befintliga kommunala miljöövervakningssystem för uppföljnings-

kravet samt hur kommuners organisation, samarbeten och ansvarsfördelning i frågor 

relaterade till miljöbedömningsområdet ser ut. Ett annat område av intresse är att 

identifiera möjliga avstämningstillfällen för uppföljning samt utreda 

verksamhetsutövarens eventuella ansvar för uppföljning. Denna del har dock 

begränsats till att undersöka uppföljning utifrån kommuners perspektiv.  

 

Följande frågeställningar har behandlats i rapporten: 

 

Frågeställning 1 

 Hur har kommuner, främst inom Stockholms län, hanterat kravet på uppföljning 

av miljöbedömningar av planer?  

 

Frågeställning 2 

 Hur ser kommuners organisation och ansvarsfördelning ut på området som är 

relevant för miljöbedömningar och dess uppföljningar? 

 

Frågeställning 3 

 Hur väl lämpade är kommunala miljöövervakningssystem för 

uppföljningsarbete inom ramen för miljöbedömningar?  

 

Frågeställning 4 

 Vad är centralt vid genomförande av uppföljningar av den betydande 

miljöpåverkan av planer enligt litteratur, lagstiftning och ansvariga på 

kommuner och andra aktörer?  
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Bakgrund 

I denna del ges bakgrundsinformation om begrepp och lagstiftning inom MKB-

området. Därefter beskrivs uppföljning av miljöbedömningar för planer och program 

mer ingående. 

 

Det som började 1970 i USA med vad som kallas ”Environmental impact statements” 

(Morris och Therivel 2009) finns nu i över 120 länder med olika lagar om 

miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) (Glasson et al. 2005). Första EG- direktivet som 

berörde MKB-området kom 1985 (85/337/EEC) och har därefter följts av ett flertal 

direktiv (97/11/EG, 2001/42/EG, 2003/35/EG). Många länder införde MKB-

förfarandet i lagstiftning i början av 1990-talet, bland annat som en handling efter FN:s 

miljökonferens i Rio De Janerio 1992 (Wallentinus 2007c). Även organisationer som 

Världsbanken och Sida ställer krav på projekt att MKB genomförs för projekt. 

Utformningen utav MKB varierar internationellt. Denna undersökning studerar MKB 

(uppföljning) utifrån svenska förhållanden. 

Vad är MKB? 

MKB-processen kan definieras som en systematisk identifikation och bedömning av 

vilka effekter som föreslagna projekt, planer eller program kan ge upphov till. 

Effekterna kan påverka fysiska, kemiska, biologiska, kulturella och socio-ekonomiska 

komponenter av miljön (Canter 1996). MKB för projekt (Environmental impact 

assessment, EIA) behövs för tillståndsprövning av verksamheter som kan innebära 

betydande miljöpåverkan (BMP) (miljöbalken, kap 6). Kommuner eller myndigheter 

ska göra en miljöbedömning av planer eller program (Strategic environmental 

assessment, SEA) som kan medföra BMP, vilken ska fungera som ett beslutsunderlag i 

den fortsatta planprocessen (Regeringens proposition 2003/04:116). Förutsättningen 

för att en plan eller program skall bli aktuell för en miljöbedömning är också att dessa 

ska krävas av författning, såsom översiktsplan och detaljplan (Boverket 2006). 

Motsvarande SEA-term på svenska är strategisk miljöbedömning (SMB), men 

begreppet används inte i den svenska lagstiftningen. De svenska begreppen som 

används i miljöbalken är miljöbedömningar av planer och program liksom 

miljökonsekvensbeskrivningar av planer och program. Miljökonsekvensbeskrivning 

syftar till det dokument som produceras och miljöbedömning till själva processen. 

Miljöbedömningar för planer och program kan hjälpa till att visa effekter på den 

strategiska nivån. Syftet är att jämföra och identifiera olika miljökonsekvenser för att 

få hållbarare beslut på strategisk nivå (Partidário och Fischer 2004). 

 

Eftersom mycket av litteraturen och lagstiftningen för miljöbedömningar av planer och 

program är baserad på MKB för projekt (Partidário och Fischer 2004) är det viktigt att 

veta likheter och skillnader mellan MKB för projekt (EIA) och MKB för planer och 

program (SEA). I figur 1 nedan har några viktiga skillnader mellan dem ställts upp. Det 

bör dock påpekas att figuren är generell och gränserna dem emellan är inte alltid 

tydliga. Det finns till exempel stora projekt och små planer. Det är också viktigt att ha i 

åtanke att det kan vara stor skillnad mellan policy, planer och program. Policyer är ofta 

mer abstrakta och har högre grad av osäkerhet än planer och program, som är mer 

konkreta i till exempel omfång och plats. Uppföljningen bör därför anpassas beroende 

på planens eller programmets nivå och karaktär. Detta arbete har begränsats till att 

behandla de kommunala planerna; översiktsplan och detaljplan. 
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 SEA EIA 

Nivå policy, program, planer  främst för projekt 

Typ av beslut strategiska direkta 

Alternativ större områden, politiska, mer områdesbegränsat, design,

 teknologiska, ekonomiska,  konstruktion  

 sociala strategier 

Skala på effekter makroeffekter, kumulativa främst mikroeffekter, lokala 

Tidsskala medel till långsiktiga korta till medellånga 

Data Förutom fältdata; miljörapporter, fältarbete, analyser av prover, 

 Strategier för hållbar utveckling, statistik.  

 statistisk data, andra planer och   

 program 

Analys högre osäkerhet lägre osäkerhet 

Deltagande av 

allmänhet lägre högre 

 
Figur 1. Några skillnader mellan MKB för planer och program och MKB för projekt (SEA och EIA), 

modifierat från Partidário och Fischer (2004). 

ÖP och DP 

En översiktsplan (ÖP) är en beskrivning av den avsedda användningen av mark- och 

vattenområden och utveckling av den bebyggda miljön i en kommun (4 kap. 1 §, PBL). 

Den är vägledande för hur kommunen ska utvecklas och gäller längre perioder. 

Kommunens översiktsplan utgör en viljeriktning och är inte juridiskt bindande. 

Översiktsplanen ska aktualitetsprövas minst en gång per mandatperiod (4 kap. 14 §, 

PBL). Nya förutsättningar eller viljeriktningar om förändring i kommunen kan betyda 

att ÖP:n är inaktuell och att en ny ÖP behöver arbetas fram. Kommunen 

(kommunfullmäktige tar beslutet) ska även väga in synpunkter från Länsstyrelsen över 

vilka statliga intressen som kan vara av betydelse för aktualitetsförklaringen. Om 

förändringar ska ske inom ett begränsat område kan en fördjupad översiktsplan (FÖP) 

utarbetas som (i ett första steg) hanterar mer strategiska frågor innan detaljplaner 

arbetas fram. 

 

En detaljplan (DP) är en ”prövning över markens lämplighet för bebyggelse” samt ”en 

reglering av bebyggelsemiljöns utformning” (5 kap. 1 §, PBL). En detaljplan är 

juridiskt bindande. Detaljplanen hanterar ett mindre område och är generellt mer 

specifik och konkret, och miljöbedömningen mer lik en projekt-MKB. Översiktsplanen 

är av en mer strategisk, mer policylik karaktär i jämförelse med detaljplanen. Planernas 

olikhet gör således även att miljöbedömningarna får olika karaktär och miljöeffekterna 

kan i många fall vara svårare att identifiera för en ÖP än en DP (Klasson pers. kom.). 

Regeringens proposition 2003/04:116 betonar likheterna mellan projekt MKB och plan 

MKB vad gäller den bedömning av miljön som ska göras. Här framhålls att det är 

troligt att en miljöbedömning av plan eller program i många fall görs innan en projekt-

MKB. Därför påpekas att arbetet bör samordnas och att mycket av miljöbedömningen 

för planen kan användas i kommande projekt inom planen. 
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Miljöbedömningsprocessen 

Figur 2 nedan visar hur miljöbedömningsprocessen går till. Vänstra delen visar 

schematiskt de olika stegen för en miljöbedömning av plan eller program, vilka 

beskrivs mer detaljerat i nästa stycke. Högra delen visar i stora drag var i 

planeringsprocessen av en plan som de olika stegen i miljöbedömningen kommer in. 

Planeringsprocessen består av följande delar: 1. Idéstadiet av en plan, där 

behovsbedömningen kommer in, 2. Utreda/ Överväga olika alternativa utformningar, 3. 

Upprättandet av planförslag, där MKB-dokumentet är ett beslutsunderlag, 4. 

Plansamråd, 5. Antagande av planen och därefter startar genomförandet av planen. 
 

 Planeringsprocess 

 
 

 1 2 3 4 5 Genomförande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 2, Processen kring miljöbedömningar, modifierad från Boverket (2006) och Naturvårdsverkets 

pp-presentation (2009). Vänstra delen av figuren visar miljöbedömningsproceduren och den vänstra 

delen visar planeringsprocessen av en plan, där ingår 1: Idéstadie 2: Utreda/ Överväga Alternativ, 3: 

Upprätta planförslag, 4: Plansamråd, 5: Antagande, och Genomförandet 

 

Översiktsplaner ska alltid genomgå en miljöbedömning, då de som regel kan antas 

medföra betydande miljöpåverkan (Boverket 2006). Alla detaljplaner ska 

behovsbedömas, då det avgörs om planen eller programmet kan antas medföra 

betydande miljöpåverkan – varvid en miljöbedömning krävs (5 kap. 18 §, PBL). Ett 

motiverat ställningstagande från behovsbedömningen ska redovisas och tillkännages 

allmänheten och myndigheter som länsstyrelsen. Om planen antas medföra BMP och 

Uppföljning 

Avgränsning 

Analys 

 

Samråd 

 

Behovsbedömning 
 

- om BMP 

 

Utställning 

 

MKB-dokument 

 

M
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en miljöbedömning behövs, hålls samråd med länsstyrelsen och berörda kommuner om 

avgränsningen och detaljeringsnivå för kommande MKB-dokumentet. Nollalternativ 

och andra alternativ till den föreslagna planen eller programmet ska börja formuleras. 

För upprättandet av MKB-dokumentet görs olika typer av utredningar och 

datainsamlingar. Specifika innehållskrav på MKB-dokumentet (6 kap. 12 §, MB) 

presenteras i texten nedan som hanterar lagstiftning. När dokumentet är upprättat görs 

en utställning och ett samråd hålls om MKB:n och planärendet med berörda kommuner 

och allmänhet. MKB:n och synpunkter från samrådet ska beaktas innan planen antas. 

Vid antagandet av planen ska det finnas med en särskild sammanställning över hur 

detta har beaktats och hur miljöaspekter integrerats i planen (6 kap. 16 §, MB). 

Uppföljningen ska börja planeras på ett tidigt stadium (se pilen i figur 2) och ska 

utgöra en del i MKB-dokumentet, samt finnas med i den särskilda sammanställningen. 

Den faktiska uppföljningen där övervakning ingår börjar efter det att planen är antagen.  

Lagstiftning 

Stycket behandlar EG-direktivet samt den svenska lagstiftningen med fokus på 

uppföljningskravet rörande bedömningar av betydande miljöpåverkan. Relevanta 

paragrafer från svensk lagstiftning har tagits med för att tydliggöra vilka krav som är 

tillämpliga för uppföljningar av miljöbedömningar. 

  

EG-direktivet 

EG-direktivet (2001/42) som infördes 2001 ger vägledning om miljöbedömningar för 

EU:s medlemsländer. Direktivet anger minimikrav som ska uppfyllas genom 

lagstiftning i de enskilda länderna. För uppföljning av miljöbedömningar ställs krav på 

att uppföljningen ska planeras och föras in i en miljörapport (MKB-dokument i 

Sverige). Därefter ska de betydande miljökonsekvenserna som är beskrivna i MKB:n 

följas upp genom övervakning (Artikel 10, 2001/42). Genom artikel 10 i direktivet 

utvidgas ansvaret från planeringsfasen av en plan eller ett program till att också 

inkludera genomförandefasen. Syftet med uppföljning är därmed också att upptäcka 

oförutsedda betydande miljökonsekvenser samt att kunna åtgärda dessa. För att 

undvika dubbelarbete är det tänkt att befintliga övervakningssystem i första hand kan 

användas för att uppfylla syftet. Saknas däremot lämpligt övervakningssystem måste 

detta utvecklas.  

 

 I direktivet finns inga bestämmelser angående ansvarsfördelning, tidsperiod, 

tidsintervaller och metoder för uppföljningen (Europeiska kommissionen 2004). Dessa 

specifikationer lämnar direktivet till enskilda landet att bestämma genom lag eller 

administrativa regler (Persson och Nilsson 2006). En viktig orsak till att inga närmare 

angivelser ges är att systemet ska vara flexibelt, då direktivet berör mycket varierande 

typer av planer, program och beslutsorgan (IMPEL 2003). Direktivet är fokuserat på 

övervakningsfrågan, då övervakningen kan ge nödvändig information för att kunna 

bedöma vilken betydande miljöpåverkan planen gav upphov till i jämförelse med den 

beskrivna betydande miljöpåverkan i MKB-dokumentet. Längre ned i detta avsnitt 

finns en närmare definition av övervakning samt rekommendationer för hur den kan 

planeras.  
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Svensk lagstiftning  

För detaljplaner har det sedan tidigare funnits vissa lagkrav för miljöbedömningar i 

plan- och bygglagen (PBL) (Wallentinus 2007d). I och med direktivet om 

miljöbedömningar för planer och program utökades lagkraven för miljöbedömningar. 

Dessa fördes in i miljöbalken den 21 juli 2004. Några viktiga ändringar som följde av 

det utökade lagkravet var att fler planer kom att omfattas av lagen samt att kraven på 

miljöbedömningen blev mer omfattande och preciserade. Uppföljningskravet av den 

betydande miljöpåverkan för planer var helt nytt. Syftet med uppföljning är enligt 

miljöbalken (18 §) att ta reda på vilka betydande miljökonsekvenser planen verkligen 

har medfört, framför allt vad gäller konsekvenser som inte har förutsetts samt hur dessa 

kan avhjälpas (se även 18 § i bilaga 1). Uppföljningen ska som tidigare nämnts 

beskrivas i MKB-dokumentet liksom i den särskilda sammanställningen. Vad MKB:n 

ska innehålla enligt MB, kap 6, 12 § presenteras i texten nedan för att förtydliga vilka 

krav som finns på dokumentet. Det som kan vara av särskilt intresse ur 

uppföljningsperspektiv står kursiverat. 

 
”12 § Inom ramen för en miljöbedömning enligt 11 § skall myndigheten eller kommunen 

upprätta en miljökonsekvensbeskrivning där den betydande miljöpåverkan som planens eller 

programmets genomförande kan antas medföra identifieras, beskrivs och bedöms. Rimliga 

alternativ med hänsyn till planens eller programmets syfte och geografiska räckvidd skall 

också identifieras, beskrivas och bedömas. 

Miljökonsekvensbeskrivningen skall innehålla: 

1. en sammanfattning av planens eller programmets innehåll, dess huvudsakliga syfte och 

förhållande till andra relevanta planer och program, 

2. en beskrivning av miljöförhållandena och miljöns sannolika utveckling om planen, 

programmet eller ändringen inte genomförs, 

3. en beskrivning av miljöförhållandena i de områden som kan antas komma att påverkas 

betydligt, 

4. en beskrivning av relevanta befintliga miljöproblem som har samband med ett sådant 

naturområde som avses i 7 kap. eller ett annat område av särskild betydelse för miljön, 

5. en beskrivning av hur relevanta miljökvalitetsmål och andra miljöhänsyn beaktas i planen 

eller programmet, 

6. en beskrivning av den betydande miljöpåverkan som kan antas uppkomma med avseende på 

biologisk mångfald, befolkning, människors hälsa, djurliv, växtliv, mark, vatten, luft, 

klimatfaktorer, materiella tillgångar, landskap, bebyggelse, forn- och kulturlämningar och 

annat kulturarv samt det inbördes förhållandet mellan dessa miljöaspekter, 

7. en beskrivning av de åtgärder som planeras för att förebygga, hindra eller motverka 

betydande negativ miljöpåverkan, 

8. en sammanfattande redogörelse för hur bedömningen gjorts, vilka skäl som ligger bakom 

gjorda val av olika alternativ och eventuella problem i samband med att uppgifterna 

sammanställdes, 

9. en redogörelse för de åtgärder som planeras för uppföljning och övervakning av den 

betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen eller programmet medför, och 

10. en icke-teknisk sammanfattning av de uppgifter som anges i 1-9. Lag (2004:606).” 

 

Planens syfte, första punkten i 12 §, är en viktig utgångspunkt vid utvärdering av 

planarbetet (resultatet) och utgör en del av uppföljningen. Den tredje punkten ställer 

krav på en nulägesbeskrivning av miljöförhållandena i området. Nulägesbeskrivningen 

är central för att avgöra vilka effekter som har uppkommit som en konsekvens av 

planen. Eftersom orsakssambanden ofta är komplexa är det svårt att avgöra vad som är 

grund till att negativa miljöeffekter har uppkommit i ett område. En tydlig och grundlig 

nulägesbeskrivning innan planen genomförs är då till hjälp. Fokus bör dock vara att i 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm#K6P11#K6P11
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm#K7#K7


 

 

14 

första hand identifiera miljöpåverkan och hur detta kan åtgärdas, istället för vad som 

har orsakat dem (Naturvårdsverket 2009). Sjätte punkten tar upp vilken påverkan som 

kan bli aktuell att beskriva och det bör finnas metoder och redskap för att hantera en 

uppföljning inom dessa ämnesområden. Även miljöeffekten av de åtgärder som ska tas 

upp enligt punkt sju kan vara nödvändiga att följa upp, för att indirekt undersöka den 

betydande miljöpåverkan. 

 

Den särskilda sammanställningen ska redovisa ”de åtgärder som avses att vidtas för 

uppföljning och övervakning av den betydande miljöpåverkan som genomförandet av 

planen eller programmet medför”(16 §). Allmänheten kan på så sätt ta del av de 

åtgärder och den uppföljning som planeras för planen (2004/606).  

 

Den svenska lagstiftningen fokuserar (liksom direktivet) på miljöövervakning för 

uppföljning. Det finns ingen reglering hur uppföljningen specifikt ska göras, 

omfattning eller krav på rapportering av resultat.  

 

Redan innan direktivet infördes i svensk lagstiftning fanns krav på viss typ av 

uppföljning i miljöbalken, kap 26 och i PBL, kap 10. Enligt Regeringens proposition 

(2003/04:116) ska kapitel 26 i miljöbalken redan till stor del täcka direktivets 

(2001/42/EG) krav på kontroll och uppföljning av miljöbedömningar. Här har dock 

gjorts bedömningen att den bör kompletteras, varför tillägget i kapitel 6 om 

uppföljningar tillkom. Detta gjordes för att uppmärksamma myndigheter och 

kommuner om kravet att utföra/ansvara för uppföljning av betydande miljöpåverkan. I 

miljöbalkens 26:e kapitel, 19 §, behandlas tillsyn. Där anges krav för 

verksamhetsutövaren ”att genom egna undersökningar eller på annat sätt hålla sig 

underättad om verksamhetens eller åtgärdens påverkan på miljön” (se även 19 § i 

bilaga 1). Utöver kap 26 finns även bestämmelser i PBL, kap 10 att kommunen 

(byggnadsnämnden) har skyldighet att ingripa om bestämmelserna i en detaljplan inte 

efterlevs. MKB-centrum och Boverket (2003) betonar därför vikten av att kontroll och 

uppföljning utförs under och efter genomförandetiden av de planerade 

skadeförebyggande åtgärderna.  

Uppföljning  

Herrick och Sarewitz (2000) betecknar miljöbedömningar som en prediktionsmetod 

med inbyggd osäkerhet och att dess användning är beroende av rationella 

beslutsfattare.  De menar att uppföljningsdelen inom miljöbedömning är det viktigaste 

området att vidareutveckla. Uppföljningsarbetet är inte bara eftersatt i Sverige utan 

även internationellt (Partidário och Fischer 2004, Cherp 2005, Persson och Nilsson 

2006). För att utveckla miljöbedömningsområdet är det nu viktigt att få kunskap 

genom att praktiskt utföra uppföljning av utförda miljöbedömningar (Persson och 

Nilsson 2006). Mycket som diskuteras kring strategiska miljöbedömningar härstammar 

från erfarenhet och kunskap om uppföljningar av projekt-MKB (Cherp 2005), där 

fokus oftast har varit på övervakning (Partidário och Fischer 2004). Det är en bra 

utgångspunkt enligt litteraturen men som tidigare nämnts, skiljer sig projekt mer eller 

mindre jämfört med planer eller program, vilket måste beaktas. De osäkerheter som 

finns i MKB:n för projekt blir troligtvis större i planer varför uppföljningen bör bli 

viktigare (Persson och Nilsson 2006).  

 

Effekter som behöver följas upp för miljöbedömningar av planer och program varierar 

från vaga, komplexa till konkreta och kan förväntas på olika nivåer av beslutsfattande 
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(Partidário och Fischer 2004). Det är därför viktigt med en tydlig ansvarsfördelning, 

där ansvariga har koppling till den nivå där effekten väntas. Enligt Partidário och 

Fischer (2004) är uppföljning beroende av att det finns ett systematiskt 

tillvägagångssätt eller välfungerande strukturer. Som tidigare nämnts är det viktigt att 

planera uppföljningen i ett tidigt skede (Riksantikvarieämbetet 2006). Uppföljningens 

innehåll varierar och kan innebära en objektiv insamling av data genom övervakning, 

till mer subjektiva bedömningar genom utvärdering (Persson och Nilsson 2006). Hur 

uppföljningen genomförs är beroende av vilka förutsättningar planen har och var 

ambitionsnivån är lagd. I minimikraven ingår övervakning (liksom en utvärdering/ 

sammanställning av denna) i en sådan omfattning att den betydande miljöpåverkan kan 

följas upp. Vägverket och Banverket (2008) använder miljöuppföljning som ett 

samlingsnamn för all typ av uppföljningsaktivitet. I begreppet ingår miljösäkring och 

effektuppföljning. Begreppen miljösäkring och effektuppföljning behandlas i texten 

nedan. 

Miljösäkring 

Miljösäkring hänvisar till kontrollerande aktiviteter som görs i projekterings- och 

byggskedet för att följa interna och externa krav för ett projekt eller en plan (Vägverket 

och Banverket 2008). Det kan gälla att planerade åtgärder skrivs in i bygghandlingar, 

exploateringsavtal och kontroller för att åtgärderna sedan blir utförda. Det kan också 

handla om tillsyn så att föreskrivna gränsvärden hålls, exempelvis genom en 

bullermätning. Egenkontroll kan ske genom verksamhetsutövarens kontrollprogram där 

anmälan till myndighet ingår eller genom att kommunens tillsynsmyndighet själva 

kontrollerar en viss verksamhet. Som tidigare nämnts finns detta till viss del behandlat 

i MB, kap 26 och i PBL, kap 10. I en rapport som Sollentuna kommun tog fram (2007) 

följdes ett antal genomförda detaljplaner i kommunen upp med fokus på buller, 

dagvatten, radon, markföroreningar och miljökvalitetsnormer. Studien visade på brister 

i bygglovsprocessen. I planprocessen ansågs hanteringen av miljöfrågor till största del 

vara tillfredsställande, men att ambitionerna därifrån inte kommit med i 

bygglovsprocessen, där brister i kontroller och uppföljning uppmärksammats. 

 

I figuren nedan ges ett förenklat exempel på vilka frågor som miljösäkring och 

effektuppföljning kan behandla. Effektuppföljning behandlas närmre i nästkommande 

stycke.  

 

 
 

Figur 3. Frågor som behandlas vid miljösäkring och effektuppföljning, modifierad från Vägverket och 

Banverket (2008). 

Effektuppföljning 

Effektuppföljning syftar till att följa upp förändringar i miljön och inkluderar en analys 

av resultaten. Det är framför allt denna typ av uppföljning som avses vid uppföljning 

av betydande miljöpåverkan för miljöbedömningar (Vägverket och Banverket 2008). 

Genom en effektuppföljning kan man också följa om målen uppnåtts med 

Miljösäkring - vilka åtgärder är lämpliga? Förs kraven in i avtal? 

Kontroll i byggskedet - är åtgärder utförda? Följs kraven? 
 

Effektuppföljning - vilken betydande miljöpåverkan uppkom? Fick åtgärderna 

förväntad miljöeffekt? 
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plan/miljöbedömning liksom kontrollera ifall åtgärder som genomförts har fått ämnad 

effekt (Vägverket och Banverket 2008). Som tidigare nämnts kan effektuppföljning 

delas upp i fyra aktiviteter; övervakning, utvärdering, beslut och kommunikation (Arts 

et al. 2001, Persson och Nilsson 2006, Vägverket och Banverket 2008). Nedan är dessa 

delar beskrivna. Övervakningsstycket är mest utvecklat eftersom lagstiftning fokuserar 

på denna del och för att kommuner kan behöva ändra eller komplettera existerande 

övervakningssystem för att uppfylla kraven. 

 

Miljöövervakning: Generellt kan övervakning beskrivas som en bevakning av 

förändringen hos olika parametrar i styrka, tid och rymd (Europeiska kommissionen 

2004). Övervakning i MKB-sammanhang brukar vanligen syfta till en jämförelse 

mellan uppkomna effekter och vilka effekter som förutsågs i MKB:n. Övervakningen 

syftar även till att följa upp hur effektiva vidtagna åtgärder är för att exempelvis 

förhindra betydande miljöpåverkan, liksom kunna förändra åtgärderna för en förbättrad 

effekt. Övervakning är en viktig komponent både för att kunna lära av de fall som gått 

bra att ta med sig till kommande planarbete, liksom att ta lärdom av de som gått mindre 

bra (Cottle och John 2009). Med övervakning kan tidiga varningssignaler på 

förändringar upptäckas, exempelvis om oförutsedd miljöpåverkan uppkommit och 

åtgärder kan sättas in. Övervakningen kan vidare ge material för att kunna bestämma 

vem, hur och när en skada skett och kan vara till hjälp att identifiera 

ansvarsfördelningen liksom betalningsansvariga (Morris och Therivel 2009).  

 

Enligt direktivet (2001/42) ska all typ av betydande miljöpåverkan övervakas, negativ, 

positiv och oförutsedd. Men som Naturvårdsverket (2009) konstaterar bör 

övervakningen i första hand vara inriktad på negativ betydande miljöpåverkan. I fråga 

om oförutsedda effekter avser inte direktivet att speciella övervakningssystem för detta 

ska tillskapas.  Istället menas att ändrade förutsättningar, eller felaktiga antaganden, i 

miljöbedömningsprocessen kan ge upphov till att miljöeffekter inte identifierats 

(Europeiska kommissionen 2004). Ett sätt att bedöma sådan påverkan kan vara att 

utvärdera antaganden gjorda i MKB:n. Enligt Europeiska kommissionen (2004) krävs 

ingen speciell vetenskaplig forskning för övervakningen. Det ges heller inga tekniska 

krav för övervakningen i direktivet.  

 

Som tidigare nämnts kan olika planer skilja sig mycket åt, varför övervakningen måste 

anpassas till varje enskild plan. Formen av nödvändig information beror på vilken typ 

utav plan och vilken sorts område som hanteras. Viss påverkan förändras långsamt 

såsom effekter på biodiversitet (Persson och Nilsson 2006), och uppföljningen behöver 

då troligen pågå under en längre tid än planens genomförandetid. Kostnaden för 

övervakning beror på en mängd faktorer såsom tillgänglighet på övervakningsdata, 

antal och typ av parametrar som behöver övervakas, längden av programmet, 

datahanteringen samt vilka utvärderingar/analyser som krävs (Canter 1996). Enligt 

Morris och Therivel (2009) är tre aspekter viktiga för att övervakning kan lyckas: 
 

- Tillgång till bra utgångsdata, exempelvis från MKB:n, befintlig 

kommunal eller regional övervakning, för att effekter av en plan ska 

kunna upptäckas. 

- Ekonomiska medel för att genomföra övervakningen. 

- Ekonomiska medel för att kunna genomföra åtgärder om betydande 

effekter uppkommit eller modifiera existerande åtgärder för ett bättre 

resultat.  
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Planering för miljöövervakning  

Europeiska kommissionen (2004) har tagit fram en vägledning som behandlar hur 

övervakningen för uppföljning kan planeras (se figur 4). Första steget i planeringen av 

uppföljning bör enligt denna vara att bestämma omfattningen på övervakningen. Det är 

den betydande miljöpåverkan som kan uppkomma som ska övervakas. I MKB-

dokumentet finns dessa identifierade och fungerar därmed som en ram för hur 

övervakningen ska läggas upp. I bedömningen kan hänsyn tas till genomförandeplanen. 

Här kan till exempel anges om viss övervakning är lämplig att vänta med till 

projektnivå. Hänsyn bör även tas till vilka avhjälpande åtgärder som planeras. 

Europeiska kommissionen (2004) menar också att någon form av säkerhetskontroll kan 

användas för att ingen skadlig påverkan ska missas samt att miljöpåverkan som inte 

varit uppenbar i vissa fall bör övervakas.  

 

 Steg i planeringen Ta hjälp av/hänsyn till 

Steg 1 Omfattning av miljöövervakning - Utgångspunkt: MKB-dokument 

Steg 2 Vilken information behövs? - Direkta mätningar av effekter 

  -Indirekta: åtgärder, 

   belastningsfaktorer 

Steg 3 Vilken information är tillgänglig? - Generell miljöövervakning  

  - Projekt MKB 

Steg 4 Behövs kompletteringar av system/info? 

Steg 5 Integrering i planeringssystem - Ansvarsfrågor, tidsaspekter 
 

Figur 4. Hur uppföljningen/miljöövervakningen kan planeras, modifierat utifrån Europeiska 

kommissionens (2004) vägledning. 

 

Andra steget blir att ta reda på vilken information som behövs för att avgöra 

miljökonsekvenserna av en plan. Övervakning kan ske genom att direkt mäta 

förändringar i miljön, eller indirekt genom att samla information om genomförandet av 

åtgärder samt belastningsfaktorer, exempelvis olika typer av utsläpp. Ett 

övervakningssystem kan med fördel kombinera dessa. Inom ramen för IMPEL-

projektet (IMPEL 2003 (Nätverket inom EU för genomförandet av gemenskapens 

miljölagstiftning)) undersöktes ett antal övervakningssystem. Resultatet visade att 

övervakningssystemen vanligen var inriktade på genomförandet av åtgärder och på 

belastningsfaktorer snarare än en direkt mätning av påverkan. I projektet kom de även 

fram till att indikatorer eller frågeställningar kan vara viktigt att utgå ifrån i 

uppföljningen. Användningen av sådana gör information lättare att förstå för icke-

experter, som ofta är med och beslutar i frågor om åtgärder.  

 

Det tredje steget är att ta reda på vilka källor som finns för att hitta den önskade 

informationen om miljösituation. Det är viktigt att bestämma vilka data som är 

relevanta samt dess tillförlitlighet och tillgänglighet. Två centrala källor är data från 

generell miljöövervakning och från projektnivå. Data från projektnivå finns i många 

fall i fråga om belastningsfaktorer och på miljöpåverkan. Det kan gälla 

tillståndspliktiga projekt inom planen som kräver MKB, vilka undersökningar är på 

högre detaljeringsnivå än för planen. Det kan också vara uppgifter från den tillsyn som 

kommunen bedriver under genomförandet av planen. Det är dock viktigt att tänka på 

att informationen ska vara tillgänglig för personer som är ansvariga för 
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uppföljningen/miljöövervakningen. Europeiska kommissionen (2004) framhåller att 

informationen bör anpassas genom bearbetning och sammanställning eftersom 

miljöpåverkan i MKB-projekt vanligen utreds utifrån ett mer småskaligt perspektiv. 

Generell miljöövervakning är de miljöövervakningssystem och den statistik som till 

exempel finns i en kommun och som inte är knutna till ett specifikt projekt eller en 

specifik plan. För att undvika dubbelarbete är det även viktigt att vara medveten om 

vilka existerande regionala och nationella övervakningsprogram som finns. En 

förteckning över ett antal sådana källor finns i bilaga 2 (anpassad från 

Naturvårdsverkets rapport 2009). Europeiska kommissionen (2004) påpekar att sådan 

övervakning inte alltid är lättillgänglig och av jämförbart slag, men framhåller 

samtidigt att generell miljöövervakning kan användas till att utvärdera uppställda 

miljömål eller genomförda åtgärder för en plan.  

 

I fjärde steget bör det identifieras om informationen i steg tre behöver kompletteras för 

att uppfylla uppföljningsbehovet av den specifika planen. Det kan till exempel handla 

om en utökning av befintlig miljöövervakning.  

 

Det femte steget går ut på att övervakningssystemet ska integreras i 

planeringssystemet. Om en regelbunden översyn sker av en existerande plan kan 

uppföljningen med fördel knytas till ett sådant tillfälle. Boverket (2006) pekar ut 

aktualitetsprövningen av översiktsplanen som ett tillfälle att se över uppföljnings- och 

övervakningsåtgärder. Europeiska kommissionen (2004) nämner också ansvars-

fördelning, liksom tidpunkter och tidsintervall, som viktiga att identifiera för de olika 

momenten i övervakningen. Systemet bör även inkludera utvärdering av erhållen 

information. Det är även viktigt att resultaten sammanställs i ett dokument som det 

beslutsfattande organ får ta del av. Kriterier bör bestämmas för när en diskussion om 

avhjälpande åtgärder kan bli aktuell. 
 

Utvärdering: Utvärdering går ut på att ”beskriva, förklara, värdera och föreslå utifrån 

systematiskt insamlade data, både kvantitativa och kvalitativa” (Naturvårdsverket 

2006). I en utvärdering jämförs insamlade data med gränsvärden, referensvärden eller 

målsättningar (Vägverket och Banverket 2008). Utvärderingslitteraturen visar på att det 

är användbart att använda flera källor eftersom det kan ge en mer fullständig bild och 

således bli mer tillförlitlig (Persson och Nilsson 2006). Några metoder som kan 

användas för utvärdering kan vara genomgång av dokument, intervjuer, enkäter, 

inventeringar och olika observationer. En genomgång av utvärderingar inom 

miljöområdet, gjord av Naturvårdsverket (2006), visade på att utvärderingarna främst 

använde intervjubaserade källor framför kvantitativ statistik. För uppföljning av 

miljöbedömningar kan data/mätningar som sträcker sig över en lång period vara 

mycket värdefulla (Persson och Nilsson 2006). 

 

En intern utvärdering kan förbättra hanteringen av uppföljningsarbetet och även bidra 

till lärdomar inom organisationen, medan extern utvärdering gjord av till exempel 

konsulter med fördel kan göras för att öka kunskapen om ett problem (Vedung 1997 i 

Persson och Nilsson 2006). Trots att forskning pekar på fördelar med inflytande i 

utvärdering från olika aktörer, finns ingen vägledning hur sådan utvärdering eller 

övervakning kan göras i praktiken för uppföljning av miljöbedömningar (Persson och 

Nilsson 2006). 
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Beslut: Det finns inget egentligt krav på att åtgärder måste tas utifrån resultaten från en 

övervakning. Resultaten ska fungera som en hjälp/ett beslutsunderlag när beslut tas om 

vad som behöver göras inom ett område (Europeiska kommissionen 2004). 

Rekommendationen är ändock att åtgärder bör sättas in om betydande miljöpåverkan 

har identifierats i övervakning och utvärdering (2001/42/EG, SFS 1998:808). 

 

Kommunikation: Naturvårdsverket (2009) påpekar att miljöinformation ska göras 

tillgänglig för allmänheten enligt EG-direktiv 2003/4, artikel 7. Resultaten bör spridas 

till intressenter och ge återföring av erfarenhet (Lerman och Emmelin 2007), även om 

ett sådant krav inte är specificerat i direktivet (2001/42) eller svensk lagstiftning (SFS 

1998:808).  

 

Uppföljningsprocessen 
I detta stycke bearbetas uppföljningsprocess och uppföljningsprogram. En schematisk 

bild över hur en uppföljningsprocess kan se ut finns nedan (figur 5). Den visar var i 

processen med en plan olika uppföljningsaktiviteter kan ske (anpassad från Holmquist 

och Lindbom 2002, Vägverket och Banverket 2008). 

 

Planprocessen Uppföljningsaktivitet 

Planskede Utkast för uppföljning i MKB-dokument 

  ↓ 

 Uppföljning i särskild sammanställning 

  ↓ 

 Uppföljningsprogram upprättas 

  ↓ 

 Förberedande arbete för uppföljning 

  ↓ 

Bygghandlingsskede Ev. revidera uppföljningsprogram 

  ↓ 

Byggskede Uppföljning startas 

  ↓ 

 Ev. delrapport av uppföljningen för byggskedet 

  ↓ 

Driftskede Uppföljning av driftskede 

(klarbyggd plan)   ↓ 

 Slutrapport och erfarenhetsåterföring 
 

Figur 5. Uppföljningsprocessen, utvecklat från Holmquist och Lindbom 2002 samt Vägverket och 

Banverket 2008. 

 

Uppföljningsprocessen börjar som tidigare nämnt redan vid MKB-arbetet och utgör en 

del av dokumentet samt den särskilda sammanställningen som är med då planen antas. 

Vägverket och Banverket (2008) anser att då effektuppföljning är aktuell, så ska också 

ett uppföljningsprogram utarbetas. Eftersom miljöbedömningar ska följa upp 

betydande miljöpåverkan, genom framför allt effektuppföljning som identifierat innan, 

bör också ett uppföljningsprogram finnas för planen. Vid effektuppföljning kallas 

dokumentet ofta för uppföljningsprogram och vid miljösäkring benämns programmet 

ofta för kontrollprogram eller miljöprogram (Vägverket och Banverket 2008). De olika 

dokumenten kan vara mer eller mindre överlappande eftersom gränsen mellan 

miljösäkring och effektuppföljning inte alltid är självklar. Det kan därför vara viktigt 
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att följa upp vilka av de föreslagna åtgärderna i MKB-dokumentet som kommer med i 

den antagna planen, då detta kan påverka kommande uppföljning. 

 

Ett uppföljningsprogram fungerar som en ram för uppföljningen och ska utgå från 

MKB-dokumentet och ge anvisningar för när och hur övervakning ska ske samt vilka 

aktiviteter som ska göras eller vilka åtgärder som planeras (Vägverket och Banverket 

2008). Uppföljningsprogrammet bör bland annat behandla budget, referensdata, 

metoder, tidpunkter/omfattning och rapportering av resultat (Holmquist och Lindbom 

2002). Uppföljningen kan ske som punktinsats, kontinuerlig uppföljning eller 

periodiskt återkommande (Folkeson 1999). En periodisk och återkommande 

uppföljning kan exempelvis ske 1 år, 4 och 6 år efter byggskedet. 

 

Förberedande arbete för uppföljning kan vara att se över om mer referensdata behöver 

samlas in eller om extern kompetens behöver anlitas (Vägverket och Banverket 2008). 

Uppföljningsaktiviteter som verksamhetsutövaren skall ansvara över bör skrivas in i 

exploateringsavtal och bygghandlingar. Vid förändrade förutsättningar efter 

detaljprojektering kan uppföljningsprogrammet behöva revideras (Vägverket och 

Banverket 2008).  

  

En delrapport av uppföljningen kan med fördel tas fram efter byggskedet (Holmquist 

och Lindbom 2002). Beroende på resultaten från denna kan beslut tas över hur 

uppföljningen av driftskedet ska fortgå. Detta blir särskilt aktuellt om 

verksamhetsutövaren är delaktig i uppföljningen genom kontrollprogram eller 

liknande, då ansvarsfrågor för fortsättning bör redas ut om detta inte är klart 

(Vägverket och Banverket 2008). En utvärdering av om uppföljningsaktiviteter bör 

ändras, åtgärder behöver sättas in eller tas bort kan också behöva göras i detta skede. 

Resultaten från uppföljningen av driftskedet liksom erfarenheter från hela planens 

uppföljningsaktiviteter kan sedan sammanställas i en slutrapport, där resultatet bör 

kommuniceras till relevanta aktörer (Vägverket och Banverket 2008).  

 

Metod 

Undersökningen består huvudsakligen av två delar, litteraturstudie och intervjuer. För 

att angripa frågeställningarna från olika håll och få en helhetsbild över 

uppföljningsprocessen för miljöbedömningar av planer, har ett flertal aktörer 

intervjuats samt olika typer av litteratur och dokument gåtts igenom.  

 

Litteraturstudie 

Litteraturstudien har syftat till att samla kunskap som finns inom området, varav 

litteratur som hanterar uppföljningen i praktiken är mycket begränsad (Persson och 

Nilsson 2006). Internationell såväl som svensk litteratur inom områdena; planering, 

uppföljning av MKB för projekt, men främst för planer och program, har använts för 

att bygga upp kunskap om uppföljning av miljöbedömningar anpassade till den 

kommunala planeringen. I litteraturstudien ingår även en granskning av hur 

uppföljningen har presenterats i totalt 20 MKB-dokument (för 18 kommuner) mellan 

åren 2006-2009 (se bilaga 3). Huvudfokus i denna granskning var om uppföljning 

fanns behandlat i MKB-dokumenten och hur uppföljningen sedan kan komma att se ut. 

Två av MKB-dokumenten var för fördjupade översiktsplaner (FÖP) och resterande för 

detaljplaner (DP). Urvalet av dokumentationen baserades på uppgifter från de kortare 



 

 

21 

intervjuerna samt en nedladdning av MKB-dokument (där det fanns tillgängligt) från 

intervjuade kommunernas hemsidor. Nya dokument som inte var äldre än från år 2006 

prioriterades, då lagen varit gällande i två år. Därutöver har uppföljningsdokument 

studerats från Vägverket samt ett miljöåtgärdsprogram från Botkyrka kommun. 

Vägverkets uppföljningsdokument valdes att studeras eftersom de anses ha kommit 

relativt långt i arbetet med dessa frågor (Wallentinus 2007b).  

 

Intervjuer 

Telefonintervjuer har genomförts för att ta reda på i vilken omfattning Stockholms läns 

26 kommuner, samt fyra kommuner i övriga Sverige (Mjölby, Norrköping, Åre och 

Ängelholm), arbetar med uppföljning. Norrköpings kommun valdes utifrån SWECO:s 

erfarenhet från tidigare arbete som visar på att kommunen varit aktiva med egna 

förslag vid upprättande av MKB-dokumentet inklusive uppföljningsdelen. De andra tre 

kommunerna utanför Stockholms län kontaktades efter tips från SKL (Sveriges 

kommuner och Landsting Tune Hedström pers. kom.). 

 

En mindre mängd (sex stycken) ur uppföljningssynpunkt särskilt intresseranta 

kommuner valdes ut för mer utförliga intervjuer. Urvalet av dessa kommuner gjordes 

baserat på resultatet från de kortare telefonintervjuerna samt i diskussion med 

handledare på SWECO AB, som har inblick i hur de olika kommunerna fungerar. 

Eftersom många kommuner visade sig ha begränsade praktiska erfarenheter avseende 

uppföljningen, valdes de kommuner ut som (utifrån en första grov bedömning) ansågs 

vara de mest insatta i frågan (Botkyrka kommun, Nacka kommun, Norrköpings 

kommun, Solna Stad, Stockholms Stad samt Värmdö kommun). Kommunens karaktär, 

däribland storlek, togs också i beaktning, då en viss variation kan vara fördelaktig. De 

personer som intervjuades hade befattningen planchef, stadsarkitekt, miljöplanerare 

eller kommunekolog. I vissa kommuner intervjuades mer än en person. För att 

komplettera kommunernas erfarenhet och för att få in fler perspektiv har även personer 

på Länsstyrelsen i Stockholms län, Naturvårdsverket, MKB-centrum och Vägverket 

intervjuats. I resultatavsnittet och i referenslistan finns en förteckning av de intervjuer 

som utförts mer utförligt. 

 

Intervjuerna gjordes i personligt möte, per telefon eller via mejl. De kortare 

telefonintervjuerna varierade mellan 5 minuter till 30 minuter. De utförligare 

intervjuerna varierade mellan 30 minuter till 90 minuter (i personligt möte eller per 

telefon). Intervjuerna var semistrukturerade enligt metod som beskrivits av Kvale 

(1997). Det innebar att frågorna anpassades beroende på vem som skulle intervjuas och 

under själva intervjun eftersom strävan var att ha samtalet i form av en konversation 

hellre än utfrågning (se bilaga 4 för typexempel på ställda intervjufrågor). Vad gäller 

intervjuerna via e-post anpassades frågorna i förväg efter person. I vissa fall följdes 

intressanta spår upp genom att i efterhand göra en kortare telefonintervju. Då mer 

kunskap om ämnet byggdes upp efter hand, tenderar de senare intervjuerna att bli mer 

omfattande. För att analysera intervjumaterialet användes tematisk kategorisering till 

de uppsatta frågeställningarna liksom en koncentrering av texten (se Kvale 1997, för 

vidare beskrivning av analysmetoder).  
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Resultat 
Huvudstrukturen är här uppbyggt kring de frågeställningar som tidigare redovisats, där 

resultaten är sammanställda kommunvis. Frågeställning 1 bygger på resultat från 30 

kortare telefonintervjuer samt 20 granskade MKB-dokument. För frågeställning 2 och 

3 redovisas resultat från längre intervjuer gjorda i sex utvalda kommunerna. Även 

frågeställning 4 bygger på de längre intervjuerna samt intervjuer med andra aktörer. 

Detta kompletteras även med praktiska erfarenheter från ett uppföljningsprogram. 

Nedan ges en förteckning över vilka som intervjuats i de längre intervjuerna. 

Respondenter 

I detta stycke ges en presentation av de intervjuade i de sex utvalda kommunerna samt 

de intervjuade från andra aktörer. Dessa finns sedan refererade till som deras initialer i 

kommande text. Uppgifter om respektive kommuns befolkning och yta (från SKL:s 

hemsida, uppgifter från SCB 2007) finns med eftersom det kan vara relevant för att 

förstå kommunernas olika förutsättningar. 

 

Kommuner 

Botkyrka kommun: folkmängd: 78 682 yta: 195 km². 

Dan Arvidsson (DA), Samhällsbyggnadsförvaltningen, miljöenheten, miljöfrågor 

Nacka kommun: folkmängd: 84 082 yta: 96 km² 

Birgitta Held Pauli (BHP), Miljö & Stadsbyggnad, miljöenheten, biolog, 

miljöbevakare. 

Norrköpings kommun: folkmängd: 126 489 yta: 1504 km² 

Magnus Gullstrand (MG), Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering, fysisk planerare, 

MKB-ansvarig 

Solna stad: folkmängd: 63551 yta: 19 km² 

Ann-Christine Källeskog (A-CK), Stadsbyggnadsförvaltningen, plan- och byggchef, 

detaljplaner och översiktsplanering  

Veronica Gelland Boström (VGB) kommunekolog och Anna Sundqvist (AS) 

miljöinspektör, Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, miljökontoret  

Stockholm stad: folkmängd: 794 494 yta: 188 km² 

Bo Ekstam (BE), miljöförvaltningen 

Katrin Berkefelt (KB), Stadsbyggnadskontoret, planchef 

Ulrika Egerö (UE), Maria Severin (MS), Stadsbyggnadskontoret, Strategiska 

avdelningen, översiktsplanerare. 

Värmdö kommun: folkmängd: 36 672  yta: 443 km² 

Anna Edström(AE), Samhällsbyggnadskontoret, planavdelningen, kommunekolog 

 

Andra aktörer 

Länsstyrelsen i Stockholm län 

Klas Klasson (KK), planavdelningen, arbetsområde: detaljplaner, bygglov, tillsyn 

Naturvårdsverket 

Mikael Johannesson (MJ), enheten för Strategier och Utvärdering 
MKB-centrum 

Anders Hedlund (AH), föreståndare för MKB-centrum 

Vägverket 

Joakim Holtbäck (JH): konsult, inhyrd som byggledare för olika vägprojekt 
Se även referenslistan, för typ av intervju och datum. 
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Frågeställning 1 

Hur har kommuner, främst i Stockholms län, hanterat kravet på uppföljning av 

miljöbedömningar av planer? 

 

Av de 30 representerade kommunerna (Stockholms län, Norrköping, Mjölby, Åre och 

Ängelholm) är det bara MG (Norrköping) som anser att de kommit igång med någon 

form av uppföljning av miljöbedömningar. De olika kommunerna har i varierande 

omfattning miljöövervakning och tillsyn som till viss del skulle kunna räknas som 

uppföljningsaktiviteter. Dessa är dock i flesta fall inte specifikt kopplade till 

miljöbedömningar. Aktiviteterna handhas av många olika personer och enheter såsom 

tekniskt kontor, miljökontoret och stadsbyggnadskontor. Norrköping saknar, såsom de 

andra kommunerna, ett samlat grepp om uppföljningen och relaterade aktiviteter. 

Uppföljning av tekniska frågor såsom buller är generellt lättare än natur- och 

kulturmiljöfrågor som ofta helt saknar metoder för uppföljning.  

 

En fjärdedel av de totalt 20 MKB-dokumenten (mellan år 2006 och 2009) som 

granskades i denna studie saknar helt en uppföljningsdel (se bilaga 3). Resterande tre 

fjärdedelar behandlar uppföljning i varierande omfattning, allt från två rader upp till 

två sidor lång text. Hur specifikt uppföljningen är beskriven varierar också. Några 

uppföljningsavsnitt, exempelvis i MKB:n för Svinninge reningsverk i Österåker (se 

bilaga 5), var grundligt genomarbetade. I MKB:n för Svinninge reningsverk beskrivs 

uppföljningen som ett utkast som kan ligga till grund för kommande 

uppföljningsarbete och eventuella uppföljningsprogram. I detta stycke behandlas 

ansvarsfördelning, tidpunkt, vad som behöver följas upp liksom rapportering av 

resultat. 

 

Orsaker till avsaknad av uppföljning 

Det finns flera anledningar till varför den betydande miljöpåverkan från planer inte 

följts upp. En orsak är att lagen fortfarande anses vara ny (2004). I tre kommuner 

(Nykvarn, Salem och Upplands-Väsby) har ingen plan ännu genomgått 

miljöbedömning. I 15 kommuner har bara ett fåtal miljöbedömningar för planer utförts 

och i fyra av dessa kommuner påpekas att ingen plan med miljöbedömning ännu är 

antagen eller genomförd. I de resterande kommunerna uppges som främsta anledning 

att de ännu inte hunnit planera för uppföljningen. Ett flertal uppger också att det råder 

oklarhet vad gäller ansvarsfördelning och att det inte finns utarbetade metoder eller 

rutiner medför att uppföljningsarbetet gått trögt. I två kommuner (Norrtälje och Nacka) 

anges att de under året planerar att kartlägga hur uppföljningen ska göras inom 

kommunen. 

Frågeställning 2 

Hur ser kommunernas organisation och ansvarsfördelning ut på området som är 

relevant för miljöbedömningar och dess uppföljningar?  

 
Generell organisation 

Här ges exempel över hur den kommunala verksamheten kan vara organiserad på 

området planering, bygg- och miljöfrågor (de som främst kan bli aktuella att vara 

inblandade i uppföljningsarbete). Två olika huvudstrukturer för organisation hittades 

hos de 6 intervjuade kommunerna. Nämnderna liksom förvaltningarna kan för miljö 
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och planering antingen vara skilda från varandra eller gemensam (figur 6). De 6 

kommunernas specifika organisationsstrukturer finns samlade i bilaga 6. 

 

Skild struktur: 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gemensam struktur: 

 

   

 

 

 

 

 
Figur 6. Generell organisationsbild för miljö- och planeringsområdet i de sex kommunerna, med de två 

 huvudstrukturerna; skild och gemensam. 

 

Norrköping, Solna och Stockholm har en skild struktur (se figur 6) med en nämnd och 

förvaltning för miljöfrågor och en nämnd och förvaltning för stadsbyggnadsfrågor. 

Norrköping har en gemensam bygg- och miljöskyddsnämnd och förvaltning (se bilaga 

6). Botkyrka, Nacka och Värmdö är organiserade mer som den gemensamma 

strukturen i figur 6. Värmdö och Botkyrka har olika nämnder för miljö och 

stadsbyggnad men gemensamma förvaltningar med enheter i olika områden. I Nacka är 

både miljö- och stadsbyggnad gemensamt för både nämnd och förvaltning.  

 

Botkyrka 

Kommunledningsförvaltningen ger i uppdrag till samhällsbyggnadsförvaltningen att ta 

fram planer. På samhällsbyggnadsförvaltningen finns mark- och exploateringsenheten, 

miljöenheten och plan- och bygglovenheten. Mark- och exploateringsenheten har oftast 

en projektledarroll för planarbetet. En projektgrupp bildas där någon från miljöenheten 

är deltagare. I princip är det denna person som fattar beslut om planen leder till 

betydande miljöpåverkan eller inte (behovsbedömningen). MKB:er handlas normalt 

upp av planförfattaren eller miljöenheten. Det bör vara planförfattaren som officiellt är 

ansvarig för uppföljning. 

 

Aktualitetsprövning 

Aktualitetsförklaring används av i princip alla kommuner, eftersom det tar så lång tid 

och kräver så mycket resurser att ta fram en ny översiktsplan.  

 

Nacka 

Både plan- och miljöenheten ingår i miljö- och stadsbyggnadsavdelningen. För både 

planbeskrivningen och MKB-processen, har plan- och miljöenheten ett samarbete som 

fungerar mycket bra. Eftersom de arbetar med MKB:n parallellt med utformningen av 

en plan, så blir planen en produkt av MKB-processen. Vid framställandet av en 

detaljplan arbetar de i projektgrupper där olika kompetenser finns med, exempelvis 

Samhällsbyggnadsförvaltning/ Miljö & stadsbyggnad 

Ingår ex: planenheten, miljöenheten, mark- och exploateringsenheten 

 

Miljö- och 

hälsoskyddsnämnd (Teknisk nämnd) Samhällsbyggnadsnämnd 

Miljö- och 

hälsoskyddsnämnd 

Samhällsbyggnadsförvaltningen/

Stadsbyggnadskontor 

 

Miljö- och 

hälsoskyddsförvaltningen/ 

kontoret 

 

(Tekniska kontoret) 

Samhällsbyggnadsnämnd/ 

stadsbyggnadsnämnd/ 
(Teknisk nämnd) 
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från bygg och miljö. BHP har noterat att i många kommuner arbetar planenheten själva 

fram ett planförslag, som sedan skickas på remiss till exempelvis miljöenheten. BHP 

anser att det är viktigt att miljöenheten eller motsvarande enhet bör vara med från 

början vid utarbetandet av en plan. Ansvarsfördelningen för uppföljning varierar 

beroende på vilket område det gäller, bygglovsenheten hanterar exempelvis buller. 

Nacka använder ett ISO-certifierat system för kvalitets- och miljöledning och har 

rutiner och mallar över hur olika arbetsuppgifter ska utföras. Men uppföljning är 

fortfarande nytt och ingen rutin har utarbetats för detta.  

 

Aktualitetsprövning 

Nacka gör en aktualitetsprövning under varje mandatperiod. Inaktuella ämnesområden 

i ÖP:n uppdateras då och bildar underlag för den nya ÖP:n. ÖP-handläggarna får input 

från miljöövervakningen. Ett exempel var för ett tag sedan då strandskyddet inte 

respekterades. BHP påpekade detta till ansvariga för ÖP, som då gjorde en utredning. 

BHP tror att aktualitetsprövningen kan vara ett bra avstämningstillfälle för uppföljning, 

till exempel kan en genomgång av planer som tillkommit ge feedback för planeringen. 

BHP tror att det kan bli mer systematik på detta sätt.  

 

Norrköping 

Avdelningen för fysisk planering på stadsbyggnadskontoret (sbk) har det övergripande 

ansvaret för miljöbedömningen rörande planer och program i och med att de tar fram 

detaljplaner och översiktsplaner. Ett startmöte anordnas med planhandläggare och en 

person (minst) från varje förvaltningskontor. De fungerar som en informell 

arbetsgrupp. Planhandläggaren stämmer av med gruppen, MKB-ansvarige och 

stadsarkitekten när det gäller detaljplaner och med processansvarig översiktlig 

planering när det gäller översiktsplaner. Avstämningen sker i varierande omfattning 

beroende på hur komplicerad planen är. MKB-ansvarige är med i ett tidigt skede 

genom att denne ofta granskar behovsbedömningen. Oftast anlitar avdelningen för 

fysisk planering en konsultfirma för att ta fram MKB:n men kan i undantagsfall göra 

arbetet själva alternativt sammanställa en MKB utifrån olika utredningar. Om en 

konsult är anlitad är kommunen med och granskar arbetet. Uppföljningsdelen, liksom 

övriga delar av MKB:n, diskuterar de på avdelningen för fysisk planering med 

konsulten och vid behov med andra förvaltningar inom kommunen. Det är en fördel 

om de andra förvaltningarna är inblandade, eftersom det då finns en möjlighet att 

förankra en fråga, till exempel om vilken uppföljning som kan bli lämplig. I de fall där 

de olika kontoren inte kontaktats, får de ta del av MKB:n vid samrådsremissen. MG 

anser att det är enklare om ett program föregår en detaljplan, eftersom kontoren då 

tidigare kan komma med åsikter. I MKB:n ska det anges vilka nämnder som har 

ansvaret för uppföljningen och av olika sakområden. För till exempel buller och 

förorenad mark ska byggnads- och miljöskyddsnämnden ansvara för uppföljningen. 

Denna nämnd fungerar även som kommunens tillsynsmyndighet. 

 

MG tror att det kan vara en bra idé att den informella grupp som startas i början av en 

planprocess har ett avslutningsmöte tillsammans med MKB-ansvarige, där de specifikt 

kan diskutera uppföljningen av miljöbedömningen. Detta är dock inget som görs idag. 

 

Aktualitetsprövning 

I aktualitetsförklaringen av ÖP medverkar i huvudsak sbk men vid behov hör de med 

andra förvaltningar som bygg- och miljökontoret. Den övergripande uppföljningen av 

miljöbedömningar hanterar de genom aktualitetsförklaringen av ÖP. Uppföljningen 
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sker genom att kommunen inventerar översiktsplanen/fördjupningar av översiktsplanen 

och jämför planens intentioner med vad som verkligen genomförts i detaljplanerna 

inom motsvarande område. De inventerar också andra kommunala/statliga beslut, 

dokument, riktlinjer och program som är av betydelse för aktualitetsförklaringen av 

ÖP:n.  Exempel på frågor som tas upp är om bebyggelsen är av den typ som 

detaljplanen medger och om vägarnas placering är i enlighet med vad som anges i 

ÖP/FÖP. MG har varit med vid en aktualitetsprövning och då gjordes inga specifika 

undersökningar såsom inventeringar ute i fält. Däremot gjordes ”litteratur-

inventeringar”. MG påpekar att det är en resursfråga. En potentiell 

förbättringsmöjlighet är att stämma av och samla in mer information från de andra 

kontoren. Befintliga undersökningar från bygg- och miljökontoret kan till exempel 

användas. Vid aktualitetsförklaringen har hittills ingen ny betydande miljöpåverkan 

upptäckts som de inte varit medvetna om tidigare. Om en ny betydande miljöpåverkan 

skulle upptäckas blir det aktuellt med diskussion om vilka åtgärdsbehov som finns. 

 

Solna 

Planuppdragen kommer från stadsbyggnadsnämnden. Ett startmöte anordnas, där sbk 

bjuder in andra avdelningar som miljöenheten (A-CK). Förslaget går ut på remiss 

genom samråd och utställning. Samarbeten mellan avdelningarna fungerar bra och 

ansvarsfördelningen är tydlig (A-CK). Miljöenheten bevakar miljöfrågorna och arbetar 

under miljönämnden. Planenheten arbetar med PBL och under stadsbyggnadsnämnden 

och har inte bara miljöfrågor att ta hänsyn till, utan de ska göra en avvägning av många 

andra stadsbyggnadsfrågor (A-CK). 

 

I Solna har ca 4-5 miljöbedömningar tagits fram sedan 2004. Kommunen anlitar 

konsulter för framtagande av MKB, då man inte anser sig ha den kompetensen. 

Konsulterna diskuterar och bollar frågor med miljöenheten. Det är även konsulterna 

som kommer med förslag om uppföljning (A-CK). VGB anser att planenheten ansvarar 

för uppföljningsfrågor, medan A-CK menar att miljöenheten följer upp eftersom de är 

tillsynsmyndighet.  

 

Aktualitetsprövning 

Solna förbereder nu en aktualitetsprövning och har skickat in en skrivelse till 

länsstyrelsen för att få deras åsikter angående översiktsplanen. Uppdateringsfrågan 

ställs till berörda förvaltningar och ett möte för att diskutera detta anordnas. A-CK tror 

att aktualitetsprövningen kanske kan bli ett avstämningstillfälle för uppföljning i 

framtiden. Då kommer kommunen antagligen att gå igenom genomförda planer och 

kunna konstatera hur det faktiskt blev (A-CK). VB och AS på miljöenheten tycker 

också att aktualitetsprövningen som avstämningstillfälle generellt låter som en bra 

metod. 

 

Stockholm 

Stadsbyggnadskontoret (sbk) gör planer och ansvarar för miljöbedömningar. I de fall 

där en plan behöver miljöbedömas, ser sbk till att en MKB blir gjord. Tidigt i 

processen stämmer de av med miljöförvaltningen (naturmiljön), stadsmuseet 

(kulturmiljön) och brandförsvaret (risker) som ger underlag till kommande MKB. 

Kontakten med de olika förvaltningarna varierar beroende på hur stor planen är och 

vilka frågor som den berör. Kommunikation kan ske via telefon, möten eller skriftliga 

synpunkter. I stora frågor sker även samråd med länsstyrelsen. Ansvarsfördelningen i 

planprocessen är tydlig och fungerar bra (KB). 
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Miljöförvaltningen är rådgivande om en plan kan innebära betydande miljöpåverkan. 

När detaljplan med MKB sedan är på remiss vid samrådsskedet stämmer 

miljöförvaltningen av om sbk delar deras ställningstaganden. Ofta har MKB:n 

behandlats enligt miljöförvaltningens åsikt (BE). Miljöförvaltningen lämnar 

synpunkter på planen vid samrådsskedet, men har däremot inget ansvar för om någon 

betydande miljöpåverkan uppkommer. Planen återkommer inte till miljöförvaltningen 

vid utställningsskedet, utan de har då lämnat planärendet. Det som kommer fram i 

MKB:n brukar finnas med i planen anser BE. 

 

Enligt KB finns mycket kring uppföljningen som behöver klaras ut, exempelvis vem 

som är ansvarig samt vad och hur man ska följa upp. I miljöfrågor kommer antagligen 

miljöförvaltningen (som är tillsynsansvarig) i stor omfattning att ansvara för 

uppföljningen (KB). Tillståndspliktiga verksamheter följer de därmed redan upp. 

Enligt BE är det dock inte möjligt för miljöförvaltningen att hålla koll på planer, i så 

fall måste de få uppdrag av sbk. Det är oklart hur konsekvenser på kulturmiljön ska 

hanteras, eventuellt kan det bli aktuellt att koppla in stadsmuseet (KB). Eftersom lagen 

är ganska ny, finns ännu inga fall med uppföljningar (KB). Uppföljning ligger sent i 

planprocessen och det är inte klart vilka rutiner som behövs (KB). De har en ganska väl 

utvecklad miljöövervakning, men har inte kopplat ihop det med uppföljningar ännu. 

Miljöförvaltningen är uppdelad, där en avdelning gör underlag till MKB:er och en 

annan avdelning bedriver miljöövervakning på olika områden. Utbytet mellan 

avdelningarna kunde vara bättre och det kanske är därför som det varit trögt att komma 

igång (UE). 

 

Aktualitetsprövning 

I framtiden kommer antagligen inte några översiktsplaner att aktualitetsprövas i 

Stockholms stad. Istället kommer kommunen att använda sig av en effektiv/rullande 

översiktsplanering, där en ny ÖP tas fram under varje mandatperiod (MS). En av 

anledningarna till detta är att få en mer demokratisk planprocess, eftersom 

aktualitetsprövningen är en intern process (inom kommunen). Planavdelningens 

strategiska sektion ansvarar för den översiktliga planeringen tillsammans med övriga 

sbk och andra förvaltningar beroende på typ av fråga (KB). De har funderat på att 

använda översiktsplaneringen för uppföljning. KB tror att det kan vara en lämplig form 

och nivå, men vet inte hur det ska ske i praktiken. 

 

Värmdö 

Samhällsbyggnadskontoret (sbk) har huvudansvaret över planer. När en plan ska 

upprättas gör tekniska nämnden på Värmdö kommun ett start-PM om hur 

planprocessen ska organiseras. I normala fall, om det inte är väldigt enkla processer, 

startas en projektgrupp där en ekolog och personer från andra relevanta kontor ingår. 

Miljökunnande är på så sätt inkopplat ganska tidigt. Kommunekolog och arkitekter 

sitter tillsammans på sbk, vilket bidrar till ett gott samarbete. Miljö- och byggkontoret 

fungerar som tillsynsmyndighet. 

 

Aktualitetsprövning 

Projektledaren eller utvecklingschefen styr arbetet med aktualitetsprövningen 

tillsammans med sbk och kommunekolog med flera. Dessutom är de andra kontoren 

inkopplade i olika frågor. En ny prövning av översiktsplanen görs vid varje 

mandatperiod. Frågor som ställs är; vilka förutsättningar som har ändrats, vilken 
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avgränsning och fokus som ÖP bör ha. När en ny ÖP utarbetas tas underlag fram 

genom olika teman såsom trafik, klimat och vindkraft. I processen görs en allmän 

genomgång, där gamla dokument gås igenom och där de ser framåt. AE tycker att 

aktualitetsprövningen som avstämningstillfälle för uppföljning låter vettigt, eftersom 

man i översiktsplanprocessen kan se vad som har hänt för hela kommunen. Även en 

projektplan kan vara viktig då den visar hur projekteringen ska se ut och i vilken 

ordning saker ska ske. Den är på så vis en slags uppföljningsplan. 

Frågeställning 3 

Hur väl lämpad är kommunala miljöövervakningssystem för uppföljningsarbete 

inom ramen för miljöbedömningar? 

 

Botkyrka 

Miljöövervakningsgruppen tillhör miljöenheten. De har ett miljöövervakningsprogram 

som bland annat omfattar ytvatten, luftkvalitet, sediment, bottenfauna, grundvatten och 

bullerkartläggning. Resultat från miljöövervakningen används som underlag för 

exempelvis MKB:er och andra bedömningar av miljötillståndet, information till 

allmänhet och tillsynsmyndigheter. Vanligen är det de som arbetar i 

miljöövervakningsgruppen som deltar i projekt rörande fysisk planering. DA tror att 

kopplingen mellan befintlig miljöövervakning och uppföljningen av miljöbedömningar 

i de flesta fall skulle fungera bra. Det gäller bara att ansvarig för den uppföljande 

miljöövervakningen, dvs. planförfattaren, betalar vad det kostar. Botkyrka ska nu 

påbörja en ny plan, där det finns problem med höga kväveoxidhalter. I detta fall har de 

redan upprättat en mätstation, vilket underlättar fortsätta mätningar och uppföljning. 

 

Verksamhetsutövarna är i vissa fall ansvariga för uppföljning såsom provtagning av 

dagvatten. Det är viktigt att ta reda på vad/vem som orsakar miljöpåverkan för att peka 

ut ansvarig. Normalt är det nog lämpligast att kommunens miljöenhet har ansvar för 

uppföljning, men att ansvarig för påverkan betalar kostnaderna. Uppföljning för 

översiktsplan och för kultur- och naturmiljöfrågor måste sannolikt utföras av 

kommunen. 

 

Nacka 

Nacka kommun bedriver miljötillsyn och har miljöövervakning inom luft, vatten och 

kustnära miljöer. Frågor som gäller buller, marksanering, dagvatten och 

luftföroreningar kan miljöenheten oftast följa upp genom ordinarie miljöövervakning. 

Vid markföroreningar går det att kräva åtgärder genom bygglov. Kommunen kan 

genom kontrollprogram och exploateringsavtal ålägga exploatören krav på 

dagvattenhantering och på att en anmälning till kommunen ska ske när arbetet är klart, 

i de fall kommunen själv har hand om arbetet är kommunens huvudman på tekniska 

nämnden ansvarig och kontrollerar.  

 

Befintlig miljöövervakning matchar dock inte alltid den uppföljning som blir aktuell 

vid miljöbedömningar. BHP tror att lagstiftarna kanske inte hann fundera så mycket 

vad gäller frågan att kommunerna ska använda befintliga miljöövervakningssystem. I 

MKB:erna finns det inskrivet vilken typ av uppföljning som ska utföras i samband med 

miljöövervakning och bygglov. Vissa frågor är svåra att följa upp, exempelvis vad 

gäller riksintressen och utformningen av planen. För utformningen av planen kanske 

uppföljningen blir att se till att följa planen och därefter kontrollera hur det blev i 

efterhand. För mjuka miljöfrågor såsom angränsande områden till en plan, kulturmiljö, 
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strandskydd och ingrepp i landskapsbilden är det också oklart hur man kan följa upp. 

Det blir kanske ett konstaterande, exempelvis att det blev dåligt. Att följa upp mjuka 

parametrar är en ny arbetsuppgift som kommunen ännu inte vet hur de ska hantera rent 

praktiskt. 

 

Norrköping 

Bygg- och miljökontoret är kommunens tillsynsmyndighet och ansvarar för 

miljöövervakningen, bland annat vad gäller luftföroreningar, buller och partiklar. Detta 

är kopplat till riktvärden. Miljöövervakningen används som ett av flera 

planeringsunderlag i arbetet med en detaljplan/ÖP/FÖP. För uppföljningen av 

luftföroreningar kan olika mätpunkter planeras, exempelvis kan en befintlig mätpunkt 

flyttas. Vid förorenad mark görs undersökningar och exploatören får via 

exploateringsavtal bekosta sanering. Exploateringsavtal skrivs av mark- och 

exploateringavdelningen (mex) inom stadsbyggnadskontoret (sbk). Mex finns med i 

hela planprocessen. En annan aktör som deltar i avtalet är exploatören/markägaren som 

tillsammans med kommunen skriver på exploateringsavtalet. I vissa fall, särskilt när 

planen kommer till bygglov, kan de göra mer eller mindre stora avvikelser från vad 

som är reglerat i detaljplanen, varför alla delar (exempelvis i miljöhänsyn) inte alltid 

kommer med. Ett förslag till förbättring är att exploateringsavtalen kan göras mer 

tydliga och att bygglov i så stor utsträckning som möjligt följer detaljplanens 

planbestämmelser på plankartan och vad som anges i exploateringsavtalet. Samtidigt 

kan det behövas ett visst utrymme för byggnads- och miljöskyddsnämnden att besluta 

om avvikelser från en detaljplan då förutsättningarna kanske har ändrats och flexibilitet 

är viktigt. 

 

Vad gäller att knyta uppföljningen till verksamhetsutövaren tycker MG att det låter 

som ett bra upplägg då uppföljningen i vissa fall kan vara kopplad till kostnader som 

verksamhetsutövare/exploatören själv skall betala. Tillsynen av att uppföljningen 

verkligen genomförs bör dock fortfarande ligga hos kommunen. Det finns annars en 

risk att verksamhetsutövaren helt eller delvis inte genomför de åtgärder som föreskrivs 

i uppföljningen. 

 

Konsekvenser som inte förutsetts av MKB:n kan enligt MG fångas upp och bli 

underlag till aktualitetsprövningen av ÖP:n. Om en ny bullerkartläggning exempelvis 

uppvisar överskridande av normer, som inte har förutsetts av MKB:n, så kan de gå 

vidare med detta. Ifall de negativa miljökonsekvenserna blir större än väntat 

bestämmer chefstjänstemän och politiker om åtgärder blir aktuellt. Genom 

uppföljning/mätningar upptäcktes att partikelhalterna på en specifik väg var för höga 

och överskred gränsvärdena varför kommunen blev ålagd att ta fram ett 

åtgärdsprogram för att minska partikelmängden. En åtgärd var att börja med att spruta 

på ett partikelbindningsmedel kallat CMA som en tillfällig åtgärd och därefter byttes 

asfalten ut till en som var mer slitstark och inte skapade så många partiklar. En annan 

åtgärd var den informationskampanj som kommunen bedriver om att få folk att inte 

köra med dubbade vinterdäck. 

 

Solna  

Miljöövervakningen i Solna stad består av flera delar. För luft finns 

Luftvårdsförbundets databas, som används för att bevaka utomhusluftkvalitén i 

kommunen (bland annat med avseende på miljökvalitetsnormer) samt som ett underlag 

vid fysisk planering. För buller finns en kommuntäckande kartläggning med buller från 
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infrastruktur. För flera av vattenområdena finns vattensamverkan i olika former, med 

miljöövervakning av tillståndet i sjöar, havsvikar och vattendrag. Den nuvarande 

miljöövervakningen kan ses som en övergripande övervakning, medan det för de olika 

detaljplanerna behövs specifika övervakningsprogram bland annat med avseende på 

provtagningspunkter, provtagningsparametrar och provtagningsfrekvens. Miljö-

förvaltningen har ansvar för uppföljning inom den tillsyn de bedriver, exempelvis om 

tillsynsbeslut har efterlevts. Däremot har de ingen uppföljning av fysiska planer. 

 

Om det gäller mycket påtagliga konsekvenser, som grumling i vattendrag eller att mer 

naturmark tas i anspråk än vad som var planerat, kan det finnas en möjlighet att fånga 

upp konsekvenser som inte förutsetts av MKB:n. När det däremot gäller uppföljning i 

form av kemiska analyser är det svårare att fånga upp oväntade parametrar om de inte 

analyseras. Genom utökad övergripande uppföljning och miljöövervakning skulle 

kumulativa effekter till viss del kunna uppmärksammas. Till exempel kan 

markanvändning och åtgång av naturmark följas upp genom jämförelser med historiska 

kartor och flygbilder (VGB). 

 

En genomgång av uppföljningsdelen i MKB:n för Nationalarenan som planeras i Solna 

gjordes i denna studie. Uppföljningsdelen är mer omfattande och konkret i jämförelse 

med andra granskade MKB:er, men matchar inte den befintliga miljöövervakningen, 

enligt VGB och AS. Det är inte klart hur det skulle genomföras varken på sbk eller på 

miljöenheten. A-CK påpekar också att eftersom de inte gjort någon uppföljning ännu 

blir det fortfarande hypotetiskt. Tänkbara tillvägagångssätt för att följa upp kan vara att 

utöka den befintliga miljöövervakningen, göra planspecifika uppföljningar eller reglera 

detta genom olika avtal, som byggnadslov (A-CK). VGB och AS tycker att 

uppföljningen bör vara exploatörens ansvar. Redan i planeringen av en plan och i 

exploateringsavtalen bör uppföljningen planeras och regleras. Det är viktigt att 

ansvarsfördelningen är tydlig. I exploateringsavtalen skulle kompensationsåtgärder 

kunna regleras som ska vidtas på exploatörens bekostnad om uppföljningen visar på 

mer negativ påverkan än vad som prognostiserats (VGB och AS).  

 

Exploateringsavdelningen upprättar exploateringsavtal, där miljöprogram numera finns 

bifogade. De ska också följas upp av sbk eller exploateringsavdelningen, genom att 

kräva in intyg/bekräftelse på att saker har genomförts. Där kan man möjligtvis ta in 

miljöbedömning enligt A-CK. Det finns idag inga sanktionsmöjligheter, eftersom 

miljöprogrammen är utöver det som lagstiftningen kräver. Det kan däremot leda till att 

kommunen kan bli mindre samarbetsvillig med företag som inte har följt avtal (A-CK). 

Förutom den uppföljning som är knutet till bygglov och kontrollplaner har sbk ingen 

annan vana vid uppföljning. 

 

Stockholm 

Miljöförvaltningen arbetar med traditionell miljöövervakning, som luft och vatten, och 

har ingen koppling till planarbete. Buller och luftkvalitet har de kontinuerlig kontroll 

på. De har dygnsmätningar för luft som varje kvartal rapporteras in i form av rapporter 

till miljö- och hälsoskyddsnämnden (BE).  

 

Sbk har ansvaret för uppföljningen av planer (BE, miljöförvaltningen). 

Miljöförvaltningen kan inte ha koll på hur de olika planerna ser ut. Ifall 

miljöförvaltningen ska vara inblandad måste sbk beställa övervakningen (BE). För 

vissa planer finns det redan bestämt att luftövervakningen ska kontrolleras. Det är 
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miljöförvaltningens uppfattning att uppföljningen ska läggas på verksamhetsutövaren 

(BE).  

 

Exploateringsavtal är enligt KB en möjlighet för uppföljning och de försöker därför 

hitta lämpliga former för detta. I många planer finns verksamheter som är 

tillståndspliktiga. Kanske är det möjligt att där ställa krav på att utövaren ska följa upp 

(KB). Det är exploateringskontorets ansvar att följa upp frågor rörande 

exploateringsavtal. Ifall uppföljningen läggs på byggherrarna kan det dock uppstå 

problem. Exempelvis kan uppdraget säljas vidare, vilket kan medföra problem med 

vem som har ansvaret för uppföljningen. Det kan också bli svårt med återkopplingen 

efter ett antal år ifall ansvaret ligger på exploatören.  

 

Värmdö  

Miljöövervakningen sker framförallt för vatten; näringshalter i sjöar och havsvikar. AE 

anser, som i lagstiftningen, att det bör göras så lite ändringar som möjligt för 

uppföljning, för exempelvis vattenkontroll kan en provtagning läggas till där det 

behövs. När det gäller stora och viktiga frågor som dagvattensystem verkar det som att 

uppföljning kommer att fungera. Det finns ritningar hur dagvatten ska hanteras, som 

exploatören sedan måste redovisa till VA-kontoret samt även till ekologen. Detta ger 

en återkoppling till exploatören. Även vad gäller tekniska lösningar eller frågor som 

rör exempelvis en fabrik, där miljöbalken styr, brukar det inte vara några problem vad 

gäller uppföljningsbiten. Däremot är det svårt med nya aspekter som inte tidigare följts 

upp samt diffusa och mer komplexa samband.  

 

Det är många personer inblandade i planprocessen, allt från exploateringsingenjörer till 

kommunekolog, och det blir därför svårt att veta vem som är ansvarig. Kostnadsfrågan 

är också en svår fråga. Eftersom exploatören är den som med genomförande av planen 

skapar den betydande miljöpåverkan, bör de också få stå för kostnaden för 

uppföljningen av dessa. Exploateringsavtal är en väg att gå, för att se till att 

uppföljning verkligen görs. Men vissa frågor ligger mer på samhället, till exempel 

skogsbruksfrågor.  

Frågeställning 4 

Vad är centralt vid genomförande av uppföljningar av den betydande 

miljöpåverkan av planer enligt litteratur, lagstiftning och ansvariga på 

kommuner och andra aktörer? 

 

I detta stycke ges först de intervjuade kommunernas syn på vad som kan vara viktigt 

för att uppföljningsarbetet ska fungera. Därefter presenteras de andra intervjuade 

aktörernas syn på ämnet. Eftersom det råder brist på verkliga exempel avseende hur 

uppföljning av miljöbedömningar kan genomföras i kommuner, har ett exempel från 

vägsektorn undersökts för att exemplifiera hur det praktiskt skulle kunna hanteras i 

verkligheten. 

 

Botkyrka 

Det är skillnad på olika typer av uppföljning. En typ av uppföljning är den som 

lagstiftaren slagit fast. Den kan sannolikt i de flesta fall integreras med befintlig 

miljöövervakning om sådan finns i kommunen. Det är då viktigt att peka ut vem som är 

ansvarig för kostnaderna för denna miljöövervakning. En annan sorts uppföljning är att 

se till att miljöåtgärder som föreslås i ett tidigt planskede, verkligen genomförs i 
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praktiken. Det är denna typ av uppföljning som Botkyrka har försökt åstadkomma för 

Rikstens Friluftsstad med hjälp av ett omfattande miljöprogram (se vidare om 

miljöåtgärdsprogrammet under frågeställning 4, uppföljningsexempel).  

 

DA tror att det är viktigt att redan i MKB:n flagga om uppföljningen. Därefter bör ett 

förslag tas fram över hur uppföljningen ska genomföras som förankras i styr- och 

projektgruppen. När miljö- och hälsoskyddsnämnden yttrar sig över planen bör de 

framhålla att en uppföljning ska göras. En utmaning är att välja lämpliga mätmetoder 

för uppföljning. Många gånger kan det vara svårt att veta att det verkligen bara är 

effekter från planen som man mäter, utan att få in brus från verksamheter och planer 

runt omkring. 

 

Ett av syftena med uppföljningen måste naturligtvis vara att rapportera tillbaka till 

planförfattaren och deras nämnd, så att de kan få kunskap om vad planeringen 

resulterade i och dra lärdom av detta till andra planprojekt.  

 

Nacka 
I framtiden kommer rutiner att utvecklas över hur uppföljning bör göras. Det är viktigt 

att få klart hur och i vilket skede uppföljning ska ske; när planen precis är genomförd 

eller efter en längre tid. BHP påpekar att uppföljningen måste vara situationsspecifik. 

När personal i kommunen byts ut är det dock svårt att få rutin, eftersom erfarenheten 

försvinner. Dessutom blir det svårare att då komma ihåg att följa upp en viss plan. På 

genomförda planer görs ett ekonomiskt avslut, då exploateringsenheten kontrollerar att 

det ekonomiska i avtalet med exploatör är avslutat. En uppföljning skulle eventuellt 

kunna kopplas till detta avslut.  

 

Norrköping 

Uppföljning är en viktig del i den fysiska planeringen då den bidrar till att 

verksamheten kan förbättras och minska risken att göra om saker som varit mindre bra.  

Möjligheter med uppföljning är att därigenom se till att förebyggande/mildrande 

åtgärder verkligen blir genomförda. Ett problem är att det ibland saknas tydliga 

riktlinjer för hur uppföljningen mer konkret ska gå till. För att planen verkligen ska 

följas upp tror MG att det är viktigt att MKB:n är tydlig när det gäller uppföljning, 

både vad som ska följas upp och vem som är ansvarig. Inget specifikt 

uppföljningsprogram för en detaljplan eller översiktsplan har hittills upprättats i 

Norrköpings kommun. MG tror att det kanske skulle vara bra att upprätta specifikt 

uppföljningsprogram när detaljplaner hanteras där det är särskilt viktigt med 

uppföljningen och att föreskrivna åtgärder genomförs. 

 

I MKB:n anges vilka ämnesområden som ska följas upp och vilken nämnd som är 

ansvarig, men det är inte alltid tydligt angett vilka målen är med uppföljningen av 

planen. Hur resultaten från uppföljning utvärderas beror på vilken typ av ämnesfråga 

uppföljningen handlar om. När det gäller trafikfrågor kan nya värden jämföras med 

tidigare gjorda trafikberäkningar och riktvärden för partiklar och buller. Hittills har de 

inte gjort så många utvärderingar kopplat till specifika detaljplaner. En utvärdering 

som stadsbyggnadskontoret (sbk) i alla fall gjorde för några år sedan, var i form av en 

enkät som gick ut till boende i och omkring ett område som några år innan var 

detaljplanelagt. Enkäten handlade bland annat om hur de upplevde den nya 

bebyggelsen, trafiksituationen och grannsämjan i området samt vad de ansåg om hur 
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detaljplanearbetet och dess arbetsmetod gått till. Enkäten var givande och fungerade 

bra, men som vanligt är det en resursfråga. 

 

Sbk har ingen samlad bild av vad som görs i uppföljningsväg i kommunen, men som 

nämnts innan hanteras den övergripande uppföljningen av miljöbedömningar (rörande 

detaljplaner och fördjupningar av översiktsplanen som bedömts leda till betydande 

miljöpåverkan) genom aktualitetsprövningen. Annan uppföljning som sbk till viss del 

är och har varit involverad i är genom en checklista för hållbar utveckling och 

uppföljning av en klimathandlingsplan. Kommunstyrelsen följer upp miljöprogram. De 

har även periodiserade budgetuppföljningar för planer, där ekonomiska frågor tas upp. 

Kommunen ser just nu över arbetet med att utveckla uppföljningen, till exempel genom 

att förbättra information, återkoppling och samordning mellan olika förvaltningar inom 

kommunen. Ett konkret exempel på det är den förvaltningsövergripande 

ledningsgruppen för vattenfrågor som funnits i några år samt det relativt nyligen 

skapade förvaltningsövergripande forum, där fyra aktörer deltar: stadsarkitekten (sbk), 

stadsträdgårdsmästaren (tekniska kontoret), stadsantikvarien (kultur- och 

fritidskontoret) samt någon/några från bygglov (bygg- och miljökontoret). Dessa möten 

är dock fulltecknade av olika ärenden och MG tror att uppföljningen istället bör 

behandlas i ett separat forum, till exempel i form av den startgrupp som bildas i 

planarbetets inledningsskede.  

 

Solna 

Målet med uppföljning är att de prognoser som görs i MKB:erna och planerna följs upp 

så att man ser hur det verkliga utfallet blev (VGB och AS). Det blir en lärandeprocess 

som förhoppningsvis leder till högre kvalitet på efterkommande prognoser. VGB och 

AS anser att det kan vara svårt att särskilja de miljöeffekter som orsakats av de 

enskilda planerna från de allmänna effekterna av hela samhällsutvecklingen. I 

synnerhet med planer som genomförs under lång tid, 10-15 år eller längre. 

 

A-CK påpekar att tydliga och uppföljningsbara mål måste användas för uppföljning. 

Vilka rutiner som behövs för att uppföljning ska bli av vet de inte ännu, men A-CK 

nämner att förbättring av interna rutiner och återkopplingen till sbk kan vara viktigt. 

Resultatet från uppföljningen blir antagligen något internt, om det inte är något 

illavarslande, exempelvis om siffrorna är helt andra än väntat, då måste frågan lyftas 

fram. Annars blir det nog att man bockar av att resultatet blev som förväntat. 

 

Stockholm 

Eftersom uppföljningen ännu inte har hunnits med att planeras, gällande vem, när och 

på vilket sätt man ska följa upp, så är det svårt att säga vilka rutiner som är viktiga 

(KB). Dessutom behöver tillvägagångssättet alltid projektanpassas. BE anser att 

uppföljningen löpande bör ingå i verksamheten, men att det är svårt eftersom det är 

många enheter och personer som är berörda av frågor som är relaterade till uppföljning.  

 

KB tycker att uppföljningen ska ge en återföring av kunskap och ge vägledning inför 

strategier i framtiden. Om rapporteringen ska vara offentlig eller inte beror på 

innehållet.   

 

Värmdö 

Det är lätt att uppföljningen faller mellan stolarna, att det som måste utföras fullföljs 

men inte mer än det. Många små saker kan bli betydande miljöpåverkan tillsammans, 
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men det finns inget lagkrav att utreda dessa eftersom de var för sig inte medför 

betydande påverkan. AE upplever att ingen tar ansvar, speciellt inte om det medför 

extra kostnader. 

 

Länsstyrelsen i Stockholms län 

Länsstyrelsens roll vad gäller miljöbedömningar är mycket begränsad och de har 

inriktat sig på att handleda kommunerna. Länsstyrelsens uppgift är att tolka lagen. De 

ger synpunkter på behovsbedömningar och i de flesta fall håller de med kommunernas 

ställningstagande. Ifall planen medför betydande miljöpåverkan har Länsstyrelsen ett 

avgränsningssamråd med kommunen. Vad gäller uppföljning brukar de poängtera att 

man bör budgetera för det, men KK är tveksam till om detta görs. Länsstyrelsen ger 

synpunkter på MKB:n men släpper därefter processen och har ingen vidare 

kontrollfunktion. Att ingen sådan funktion finns kan sägas vara en svaghet med lagen. 

Länsstyrelsen har tre veckor på sig att överklaga en antagen plan. De kan inte 

överklaga MKB:n, utan endast detaljplanen. Översiktsplaner kan inte överklagas utan 

kommunerna bestämmer helt själva över dem. Länsstyrelsen ger däremot ett 

granskningsyttrande för dessa. För projekt liksom för infrastruktur är det annorlunda, 

där ska Länsstyrelsen godkänna MKB:n. Huvudskillnaden mellan plan och projekt 

MKB, är att för plan MKB är kommunen ansvarig för allt; för bedömning om BMP 

och för godkännande av MKB:n. 

 

KK menar att det varierar hur kommunerna har implementerat miljöbedömningsdelen. 

Den organisatoriska delen är mycket viktigt för hur miljöbedömningar hanteras. 

Samarbetet mellan miljö- och planavdelningarna spelar stor roll och ett gott samarbete 

är viktigt för att uppföljningen ska fungera. Ett hinder kan vara att miljöavdelningar 

ofta har väldigt detaljerade kunskaper som kan vara svåra att kommunicera eller 

överföra till en strategisk nivå i planfrågor. Ofta har planavdelningen ansvaret för 

uppföljning, men egentligen är det kommunens ansvar och det kan fördelas på annat 

sätt. Ett problem är att planavdelningen oftast inte har någon tradition att gå tillbaka till 

en gammal plan. Miljökontoret bör vara involverat i uppföljningen, men de måste få 

resurser i form av tid och pengar. KK tror att det behövs en funktion/person från 

planavdelningen eller miljöavdelningen som kan planprocessen och som får 

miljöansvar. Denna person ska ha en roll gällande uppföljning. 

 

KK anser att uppföljningsdelen är en viktig del i miljöbedömningsprocessen men att 

den är mycket svag. Han anser att det varit bättre om kraven kring uppföljning hade 

varit högre och tydligare. KK menar emellertid att det pågår ett inlärningsskede i hur 

PBL kan integreras med miljöbalken.  Det är viktigt att lyfta fram hur uppföljningen 

kan kvalitetssäkras, eftersom arbetet ska kännas meningsfullt för kommunerna. 

Verktyg såsom exploateringsavtal och bygglov måste användas. Ett exploateringsavtal 

kan innehålla tre parter; kommun, bostadsrättsförening eller liknande och 

verksamhetsutövare. Avtalet styr vilka åtgärder som ska göras. Till planen finns en 

genomförandetid, som inte upphör när bygget är klart, utan är minst 5 år upptill 15 år. 

Uppföljningen bör kopplas till genomförandetiden. När det gäller detaljplaner bör 

bygglov användas för att exempelvis reglera värden på utsläpp och buller. 

Länsstyrelsen tycker att man ska ta hänsyn till vad planen maximalt tillåter och 

beräkna uppföljningen därefter. FÖP och ÖP är långsiktiga planer och behöver därför 

följas upp en längre tid, uppemot 20 till 30 år. Vid uppföljning genom exempelvis 

aktualitetsförklaringen kan kopplingar till detaljplaner göras. Det kan vara viktigt för 

att fånga upp strategiska frågor, eftersom de är kopplade till hög osäkerhet. Men KK 
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påpekar att uppföljning genom aktualitetsförklaringen måste ha ett ordentligt innehåll 

och det ska vara klart hur uppföljningen ska gå till. KK tror inte på det som enda 

uppföljningsmetod. Det kan dock vara ett kommunikationssätt till politiker. Avsaknad 

av uppföljning kan indirekt slå tillbaka eftersom det kommunen gör är exponerat för 

allmänheten, där olika föreningar kan protestera eller överklaga. I och med de nya 

reglerna finns högre överklagningsrätt även om det troligen inte går att överklaga 

avsaknad av uppföljning.  

 

Naturvårdsverket 

Uppföljningskravet är nytt och MJ menar att det ofta finns ett inbyggt motstånd mot 

förändringar. Detta tillsammans med otydliga krav har resulterat i att lite har gjorts i 

uppföljningsväg. Det är många från kommuner som uttalat att de tycker det är krångligt 

med uppföljning. Det är viktigt att uppföljningen anpassas beroende på vilken plan det 

gäller, vilken kunskap och vilka övervakningssystem som finns eller behövs. 

Uppföljningsplanen bör inkludera vad som ska följas upp, hur uppföljningen ska 

genomföras samt hur olika situationer ska hanteras och när åtgärder blir aktuella. Det 

är viktigt att tidigt specificera vem som ska utföra uppföljningen, när och hur ofta 

uppföljning ska ske samt identifiera indikatorer som kan användas. Ytterst ansvarig för 

uppföljningen är alltid den som beslutar om planen, som det står i lagen, men 

utförandet kan delegeras vidare. Uppföljningsprocessen kan förutom leda till att 

åtgärder vidtas mot betydande miljöpåverkan som inte hade förutsagts i MKB:n, även 

till lärande av erfarenheter som kan leda till bättre MKB:er. En svaghet med 

uppföljning är att det är så lite reglerat. Det finns inget krav på att åtgärder måste vidtas 

även om uppföljningen visar på betydande miljöpåverkan. 

 

Vad gäller övervakning tror MJ att det krävs mer övervakning än vad som finns idag. 

Vissa modifieringar behöver nog göras exempelvis att ta ut data oftare. MJ tror att det 

generellt inte är helt lätt att använda befintliga system (eftersom de är anpassade för 

andra syften), men att det går att ta fram smarta och kostnadseffektiva lösningar. 
 

I de fall verksamhetsutövaren ska utföra uppföljningen avseende en detaljplan, måste 

kommunen utöva tillsyn. Risken är annars att det finns ett motstånd i att upptäcka 

miljöpåverkan som man behöver åtgärda och betala själv. Det är i så fall bättre om 

verksamhetsutövaren betalar, men att kommun eller konsult anlitas för att genomföra 

övervakning/uppföljning. MJ tycker att det låter vettigt att kombinera 

verksamhetsutövarens ansvar och kontrollprogram med uppföljning av detaljplan. 

 

MKB-centrum 

För att få uppföljning att fungera är AH:s uppfattning att de organisatoriska frågorna är 

viktigast. Planmyndigheten (kommunens stadsbyggnadskontor eller dylikt) har ingen 

vana av miljöuppföljning, varför det inte finns rutiner eller organisation för detta. AH 

anser att det generellt finns svaga rutiner för att överhuvudtaget följa upp planer och 

deras genomförande. Det verkar som om många kommuner inte har koll på i vilken 

utsträckning deras detaljplaner har genomförts och om exempelvis verksamheterna i 

industriområden stämmer överens med planbestämmelserna. Stadsbyggnadskontoren 

behöver skaffa sig eller förstärka kompetens på miljöområdet, genom samarbete inom 

kommunen (miljökontoret), konsulter och/eller egen personal. 

 

Kommunernas miljöövervakning varierar i omfattning och kvalitet, och enligt AH:s 

erfarenhet är det svårt att koppla uppföljningen till övervakning. Miljöuppföljningen 
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behöver vara specifik, i detta fall för planen, det räcker i de flesta fall inte med enbart 

den befintliga miljöövervakningen. Verksamhetsutövaren kan kopplas till 

uppföljningen för till exempel miljöpåverkan under byggtiden. Men det kan ju också 

vara så att den betydande miljöpåverkan av planen inte går att koppla till 

verksamhetsutövare eller att miljöpåverkan blir betydande på grund av kumulativa 

effekter. En plan kan också beröra många verksamhetsutövare.  

 

En stor utmaning i all miljöuppföljning är att ta hand om resultaten från uppföljningen, 

exempelvis att resultaten hamnar hos någon som har ansvar och befogenhet att göra 

ingripanden om resultaten pekar på att sådana behövs. Det är inte de tekniska 

metoderna för uppföljning som är det största hindret. AH menar att det är svårt att följa 

upp en vag bedömning av miljöpåverkan. Därför bör miljöbedömningen ge ett tydligt 

underlag genom att verkligen identifiera den betydande påverkan och, för ÖP; även 

”områden som påverkas betydligt”. 

Uppföljningsexempel 

Exempel på uppföljning gjord av Vägverket med tillhörande uppföljningsprogram 

presenteras samt ett miljöåtgärdsprogram från Botkyrka för att få en kommunal 

anknytning. Även om miljöåtgärdsprogrammet är gjort för miljösäkring är det 

intressant eftersom det har ett upplägg som även kan vara aktuellt för 

effektuppföljning.  

 

Vägverket, uppföljningsprogram 

Den 18,5 km långa vägsträckan mellan Lekhyttan och Adolfsberg började byggas år 

2005 och blev klar i december 2008 (vv.se). I samband med regeringens 

tillåtlighetsbeslut ställdes krav på särskilda skyddsåtgärder för tre värdefulla bäckar 

samt att följa upp påverkan på dessa (Vägverket 2005). Uppföljningen bestod av 

vattenprovtagning, elfiske och bottenfaunainventering. Syftet med uppföljningen var 

att ha uppsikt över påverkan på vattendragen under byggskedet och inledande två år av 

driftskedet. Årliga rapporter över uppföljningen har lämnats till länsstyrelsen (JH). En 

slutrapport över uppföljningsresultaten från åren 2006-2008 har även framställts 

(Structor Miljöteknik 2009).  

 

Uppföljningsprogrammet baserades på MKB:n och vattendomar och togs fram med 

hjälp av konsulten som gjorde MKB:n (JH). Programmet behandlar bland annat 

uppföljningens syfte, förutsättningar i området, omfattning av uppföljnings-

programmet, kostnadsuppskattning och tidsåtgång samt genomförande (Vägverket 

2005). De har arbetat utifrån programmet men har i samråd med länsstyrelsen också 

gjort en del ändringar i efterhand. Ansvarig för uppföljningen är projektledaren för 

projektet, men ansvaret är vidaredelegerat till JH, som har sett till att programmet har 

genomförts. Uppföljningen är också en stående punkt på de gruppmöten de har 

varannan vecka.  

 

Resultatet från uppföljningen har visat några toppar på utfällning och de har då behövt 

göra en del arbete för att ta reda på orsaken. Det har då berott på att proven har tagits i 

närheten av byggarbete och problemet har sedan ebbat ut. Ifall allvarligare problem 

hade upptäcks är det projektledaren som tar beslut om åtgärder. Uppföljningskostnader 

varierar mycket beroende på vad som ska följas upp. Kostnader för exempelvis 

bottenfauna eller elfiske är mycket hög eftersom minst en person behöver vara ute i fält 

länge. Vattenprov som skickas in på labb är mindre kostsamt.  
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En viktig erfarenhet från tidigare uppföljningsarbeten är enligt JH att inte lägga ut hela 

uppföljningsarbetet på en entreprenör, utan att använda analysföretag, miljöexperter, 

som kan utföra uppföljningen. Därmed undviks mellanhandskostnader. När man drar 

igång ett uppföljningsarbete är det svårt att veta vilken nivå av uppföljning som 

behövs, hur högt eller lågt man ska lägga uppföljningen på. Under resans gång, kan 

fokus därför behöva ändras. Om hela uppföljningsarbetet redan är upphandlat är det 

svårare att justera omfattning och det kan bli krångligt med kostnader. 

 

Miljöåtgärdsprogrammet för Rikstens Friluftsstad i Botkyrka 

Rikstens Friluftsstad med 2500 bostäder (riksten.se) samt arbetsplatsområden beräknas 

att byggas från år 2005 till 2020 (Botkyrka 2003). I MKB:n till planen kom de fram till 

att miljöpåverkan inte blev så stor med ett åtgärdsprogram. Syftet med 

miljöåtgärdsprogrammet är att tydliggöra ansvarsfördelningen inom kommunen och 

mellan kommun och markägare/exploatörer vad gäller genomförandet av bestämda 

miljöåtgärder. Programmet ligger som en bilaga till samarbetsavtalet mellan 

kommunen och markägare och grundas på MKB:n och andra miljömål. Det identifieras 

vilka dokument och avtal som är styrande för arbetet och det föreslås att programmet 

ska revideras var tredje år. Programmet innehåller åtgärder inom ytvatten, grundvatten, 

buller, avfall, markföroreningar, natur- och kulturmark. Miljöåtgärdsprogrammet är till 

stor del utformat som en tabell (checklista), som bland annat behandlar vad som ska 

utföras (åtgärder), vem som har ansvaret och vem som kontrollerar att det sedan 

utförts, samt eventuella avvikelser. När en åtgärd är genomförd och kontrollerad förs 

detta in i checklistan av den ansvariga kontrollanten. Det är framför allt personer från 

andra enheter, än miljöenheten, på samhällsbyggnadsförvaltningen som har i uppgift 

att följa upp programmet. ( DA, se vidare i bilaga 7 för ett utdrag ur den reviderade 

checklistan).   

 

En svaghet med programmet som DA på Botkyrka påpekar är att utifall beslutsfattare i 

kommunen och motparten väljer att strunta i någon åtgärd som finns i avtalet finns det 

inget som tvingar dem att följa programmet.  

 

Diskussion 

Diskussionen har liksom föregående avsnitt frågeställningarna som utgångspunkt. 

Huvudfrågeställning för detta arbete är frågeställning 4, det vill säga att komma fram 

till vad som kan vara viktigt i uppföljningsarbete, vilken genomsyrar hela 

diskussionsavsnittet.  

 

Frånvaron av uppföljningar för miljöbedömningar och brist på erfarenheter har 

uppmärksammats av till exempel Partidário och Fischer 2004, Wallentinus 2007b, 

Europeiska kommissionen 2009. En svaghet med denna studie kan sägas vara att 

framförallt kvalitativa metoder har använts, genom korta och långa intervjuer. Det 

subjektiva i detta har försökts att vägas upp genom många intervjuer och att flera 

perspektiv representeras genom olika aktörer. Dessutom har dokument granskats, 

däribland MKB:er samt litteratur använts för att förankra denna undersökning i det 

redan etablerade forskningsfältet. Studien kan genom sin bredd antas ge en god bild 

över hur uppföljningsområdet ser ut för kommuner och ge vägledning inom området. 
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Förekomsten av uppföljning 

De 30 undersökta kommunerna (drygt 10 % av Sveriges kommuner) har inte kommit 

långt vad gäller att följa upp miljöbedömningar, vilket sannolikt också kan sägas om 

kommuner i allmänhet. Att en uppföljningsdel fortfarande saknas i en fjärdedel av de 

granskade MKB-dokumenten är ytterligare ett tecken på detta. Fyra huvudsakliga 

orsaker har hittats till varför uppföljningsarbetet ännu inte kommit igång:  

 

1. Lagen är fortfarande ny och att få miljöbedömningar har gjorts sedan dess 

tillkomst, enligt majoriteten av de intervjuade kommunerna. Dessutom ligger 

uppföljningen till största del efter planprocessen, i genomförandefasen.  

 

2. Det finns varken påtryckningar eller kontrollfunktioner av efterlevnad. Om det 

skulle finnas en liknande process som vid behovsbedömning, där ett dokument 

produceras och skickas in till länsstyrelsen skulle genomförandegraden 

antagligen vara högre.  

 

3. Kommunerna saknar vana att arbeta med miljöuppföljning, speciellt hos 

plankontoren. Till detta tillkommer en otydlig ansvarsfördelning och att det i 

många frågor saknas metoder för hur uppföljning kan genomföras.  

 

4. Brist på resurser och det faktum att uppföljning innebär en viss merkostnad 

samtidigt som det ännu inte är ett prioriterat område. 

 

Den första orsaken är övergående, fler miljöbedömningar kommer att göras och 

erfarenheter av att utföra uppföljningar och att hitta metoder och rutiner kommer att 

öka. Den andra orsaken riskerar att leda till lägre motivation och mindre resurser till 

gedigna uppföljningar då påtryckningar uteblir. Den påtryckning som idag kan 

förekomma är från allmänheten, då något följs upp av en kommun efter observation 

eller klagomål (Hagander pers. kom.). Efterlevnaden av direktivet följs upp av EU-

kommissionen, som har märkt av att övervakning och uppföljningen av 

miljöbedömningar är bland de svagaste delarna i direktivet och att det generellt finns 

problem med detta i medlemsländerna (Europeiska kommissionen 2009). Om en brist i 

efterlevnaden är påtaglig kan direktivet komma att ändras i framtiden (Jerdenius pers. 

kom.). För kommunerna är det av flera orsaker värdefullt att starta arbetet redan nu. 

Uppföljningsarbete kan ge flera fördelar och kan i slutändan vara lönsamt genom 

miljövinster och miljöeffektivare planprocesser.  

 

Denna studie är inriktad på att hitta tillvägagångssätt hur uppföljningsarbetet kan 

hanteras i kommunerna, problematiken med val av miljöövervaknings- eller 

uppföljningsmetoder som passar en specifik plan och miljösituation kan angripas i ett 

senare skede och är lättare att hantera när ett fungerande uppföljningsarbete är igång 

(se vidare i Vägverket och Banverket 2008a, för vägledning av specifika metoder). 

Även om varje plan har egna förutsättningar att ta hänsyn till kan antagligen ett 

tillvägagångssätt för att följa upp användas, men med justeringar i metoder, för olika 

planer. Många förbättringar av processen av uppföljning kräver inte mycket resurser. 

Det gäller till exempel att tydliggöra ansvarsfördelningen och hur samarbetet mellan 

olika enheter ska ske i dessa frågor. Ovanstående faktorer samt andra kommer att 

diskuteras vidare i följande stycken. 
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Organisation – ansvarsfördelning 

Som beskrivet i resultatavsnittet, varierar kommunernas organisationsstruktur. Två 

huvudstrukturer kunde urskiljas, gemensam förvaltning med olika enheter eller en skild 

med olika förvaltningar för plan- respektive miljöfrågor. Utifrån dessa strukturer är det 

inte självklart hur samarbetet emellan dessa blir, men det är rimligt att en gemensam 

förvaltning och en gemensam nämnd (som i Nacka, miljö- och stadsbyggnad nämnd 

och förvaltning) bäddar för en högre integrering av sådana frågor. Om miljökunnig 

personal, som kommunekolog eller miljöplanerare, finns på planenheten eller 

motsvarande underlättar det också en sådan integrering. En försvårande faktor i 

uppföljningsarbetet är som BE (Stockholm) nämner att många områden berörs och 

därmed många personer och enheter. Organisationsfrågan kan därför vara en mycket 

viktig del i hur uppföljningsarbetet blir och ett gott samarbete mellan avdelningarna 

kan underlätta uppföljningsarbetet anser både KK (Länsstyrelsen) och AH (MKB-

centrum). Kommunens organisation kan göra det komplicerat att få igång ett 

uppföljningsarbete, såsom i Stockholm där det finns vissa brister i informationsutbytet 

mellan den avdelning som har hand om miljöövervakningen och den avdelning som 

har hand om underlag till MKB:er inom miljöförvaltningen (UE Stockholm).  

 

Ansvarsfördelningen bör vara bland det första att reda ut för att uppföljningen ska 

fungera. En tydlig ansvarsfördelning är angelägen för att inte uppföljningen ska 

glömmas bort eller att man tror att någon annan person/avdelning tar tag i det. Enligt 

regeringens proposition 2003/04:116 är det den kommun som antar en plan som är 

ansvarig för uppföljningen. Vem och vilken avdelning som sedan ansvarar för detta är 

upp till varje enskild kommun att bestämma. DA (Botkyrka) framhåller att 

planförfattaren officiellt borde vara ansvarig. Resultatet från både de utförligare 

intervjuerna samt kortintervjuerna visar på en hög grad av oklarheter kring dessa frågor 

i flertalet kommuner. En sådan förvirring kan belysas genom Solna Stad där VGB på 

miljöenheten ansåg att planenheten ansvarar för uppföljningsfrågor, medan A-CK på 

planenheten menade att miljöenheten följer upp eftersom de är tillsynsmyndighet. 

Dessa uppfattningar behöver inte nödvändigtvis motsäga varandra, planenheten kan 

ansvara för uppföljningen (se till att den blir gjord, övergripande uppföljning) och 

miljöenheten kan sedan utföra den genom tillsyn och miljöövervakning. Flera av 

intervjupersonerna utryckte just att planenheten eller dylikt borde ha ett övergripande 

ansvar och att miljöenheten borde vara involverade i uppföljningsarbetet för att det ska 

fungera bra.  

 

Viss typ av uppföljning kan läggas på exploatör/verksamhetsutövare att utföra, 

lämpligen tekniska frågor och olika åtgärder, till exempel dagvattenhantering. Den som 

ansvarar för att en miljöpåverkan uppkommer bör vara den som står för kostnaderna 

för uppföljning (DA Botkyrka och AE Värmdö). Åtgärder och insatser kan skrivas in i 

exploateringsavtal eller bygglov och är verktyg som KK (Länsstyrelsen) tycker att 

kommuner bör använda. De flesta kommunerna påpekar att kommunen ändå bör ha 

kvar en ansvars- och kontrollfunktion. Potentiella risker är annars, som identifieras i 

intervjuerna, brist i kvalitet på uppföljningen, vem som blir ansvarig för uppföljning i 

driftskede, och vem som tar ansvar ifall det finns flera exploatörer eller om uppdraget 

säljs vidare. Som MJ (Naturvårdsverket) nämner kan det i vissa fall vara lämpligt att 

exploatören står för kostnaden men att kommun eller konsult utför uppföljningen.  
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Avstämningstillfällen – arbetssätt 

Att arbeta in rutiner kan vara en viktig förutsättning för att lyckas integrera 

uppföljningen i den dagliga verksamheten. Ett sådant exempel är att bestämma 

avstämningstillfällen, där uppföljningen ska behandlas. Tydlighet hur och när 

uppföljningen ska gås igenom kan vara nödvändigt för att den inte ska glömmas bort. 

Förslag på möjliga avstämningstillfällen har kommit fram under arbetets gång. Som 

tidigare nämnts anges det i regerings proposition (2003/04:116) att ordinarie översyn 

av en plan eller program kan vara ett sådant lämpligt tillfälle. För översiktsplaneringen 

är aktualitetsprövningen ett lämpligt tillfälle, vilket också föreslås av Boverket (2006). 

Av intervjuerna framkommer att Norrköping redan tillämpat detta och att flera 

kommuner tror att det kan vara ett bra sätt (BHP Nacka, ACK, VB och AS Solna, AE 

Värmdö). Stockholm (KB) kommer att sluta göra aktualitetsprövningar och istället 

använda en löpande översiktsplanering, men tror att översiktsplanering ändå kan var ett 

lämpligt forum för uppföljning. Ifall aktualitetsprövningen används, kan en 

regelbundenhet fås eftersom den tas upp varje mandatperiod och därmed minskar 

risken för att uppföljningen glöms bort. Vid aktualitetsprövningen är det möjligt att 

diskutera små frågor men också stora och komplexa frågor som till exempel 

landskapsbild. Dessa kan vara lättare att se utifrån det större perspektiv som finns vid 

översiktsplanering. Vid en sådan procedur går man inte bara igenom översiktsplanen 

och fördjupningar av översiktsplaner utan även detaljplaner samt andra relevanta 

dokument (MG Norrköping). Det finns dock risk att uppföljningen genom ÖP blir 

alltför översiktlig och att viktiga detaljer faller bort ifall det inte kopplas till 

miljöövervakning och inventeringar. Denna risk ser också KK (Länsstyrelsen) men är 

positiv till metoden för behandling av strategiska frågor.  

 

Planavdelningar eller motsvarande har generellt svaga rutiner för att följa upp 

genomförandet av detaljplaner (AH MKB-centrum). Miljöavdelningar är oftast inte 

vana att arbeta med planer, mer än rådgivande, exempelvis vid behovsbedömning. 

Behovet av en sammanhållande funktion eller en person som både kan miljö- och 

planfrågor och som får övergripande ansvar för uppföljningen har identifierats av KK 

(Länsstyrelsen). De uppföljningsaktiviteter som redan pågår, framförallt inom tekniska 

frågor såsom buller, är svåröverblickade. Denna sammanhållande funktion skulle 

kunna sammanställa uppföljningen från olika avdelningar, såsom miljöövervakning 

från miljökontoret. Ifall miljöövervakningsdata ska tolkas är det viktigt att det finns 

kompetens för det. Vid en sådan sammanställning/utvärdering kan det dels upptäckas 

ifall information saknas dels vilken miljöpåverkan som skett. 

 

Ett liknande arbetssätt, som kan passa då planen är av större omfattning, eller då 

miljöeffekterna är extra allvarliga eller osäkra, är att en projektgrupp får ansvara för 

uppföljningen. Det kan då förslagsvis vara samma grupp som arbetade med 

behovsbedömningen. Denna grupp är redan insatt i planen och kan återkoppla till den 

betydande miljöpåverkan som diskuterats innan. Både MG (Norrköping) och BHP 

(Nacka) tror att detta skulle vara ett bra arbetssätt. Arbetssättet tar vara på 

uppföljningens gränsöverskridande karaktär genom att de ansvariga i gruppen samlar 

in vad som gjorts i form av uppföljningsarbete på den egna enheten, exempelvis från 

miljöövervakningen och från verksamhetsutövare. Projektgruppen kan därefter gå 

igenom vad de har kommit fram till vid ett möte; vad som har gjorts och vad 

inriktningen i det fortsatta arbetet med en specifik plan bör vara. Detta kan förhindra 

både att oklarheter i ansvarfördelning uppstår och att uppföljningen glöms bort.  
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Nacka arbetar i stor utsträckning med projektgrupper, där personer från olika enheter 

samverkar, och BHP är mycket positiv till ett sådant arbetssätt. Miljöenheten är 

inkopplade redan från starten av planeringen för en ny plan och miljöhänsyn kan på så 

sätt integreras med planarbetet. MG (Norrköping) ser förbättringsmöjligheter ifall 

miljökontoret blir inkopplade i ett tidigt stadium så att det kan vara med och påverka 

vilken uppföljning/miljöövervakning som ska genomföras för den specifika planen och 

att det matchar med deras befintliga arbetssätt och övervakning.  

 

Boverket (2006) föreslår att uppföljningen och åtgärder kan föras in i 

genomförandebeskrivningen till planen. Även AE (Värmdö) menar att sådan typ av 

beskrivning visar på hur arbetet kommer att utföras och i vilken ordning saker kommer 

att hända och är därmed en slags uppföljningsplan. KK (Länsstyrelsen) föreslår att 

uppföljningen bör kopplas till genomförandetiden för planer, som är upp till 15 år. Ett 

annat förslag är att koppla uppföljningen till det ekonomiska avslut som görs för 

planer. Normalt tas bara ekonomiska aspekter upp där men uppföljningen kan 

eventuellt knytas till detta avstämningstillfälle (BHP Nacka). Det vore intressant att 

mer ingående studera dessa och andra alternativa avstämningstillfällen och arbetssätt. 

 

För att kunna förstå dynamiken på detaljplane- och miljöområdet samt samspelet 

mellan verksamhetsutövare bättre skulle ett sätt att förbättra studien vara att både 

planenhet och miljöenhet (eller motsvarande) intervjuats i samtliga sex kommuner. 

Studiens omfattning begränsade dock detta till två av kommunerna (Solna och 

Stockholm). Förslag på ytterligare en studie är att undersöka exploatörernas/ 

verksamhetsutövarnas del i uppföljningsarbetet mer ingående. En sådan studie skulle 

komplettera den här studien som fokuserar på kommunernas roll. Detta kan ge viktiga 

infallsvinklar till hur ett uppföljningsprogram bör utformas och användas, som 

diskuteras längre ned i stycket om uppföljningsprocessen. 

 

Miljöövervakning 

Kommuner har i varierande grad en pågående miljöövervakning. Den är dock enligt 

den här studien inte kopplad till planarbetet och miljöbedömningar. Kommuner med 

välutvecklad miljöövervakning har bättre förutsättningar att kunna upptäcka om 

betydande miljöpåverkan uppkommit eftersom regelbundna mätningar då sker samt att 

det finns kunskap om vad som är ”normala” värden i ett område. Vikten av tillgången 

till dataserier över lång tid i uppföljningsarbete stöds av exempelvis Persson och 

Nilsson (2006). Ifall den befintliga miljöövervakningen i en kommun inte behandlar 

det som ska följas upp i en plan, kan kompletterande data behöva samlas in för att 

kunna följa en eventuell förändring. För att undvika dubbelarbete bör annan redan 

befintlig övervakning användas, som exempelvis data från SCB eller SLU (se vidare i 

bilaga 2 för fler alternativ, Naturvårdsverket 2009). För att få en kostnadseffektiv 

process är det alltså viktigt att utgå från kommunens existerande övervakning och 

annan befintlig övervakning och komplettera denna snarare än att arbeta fram nya 

arbetsmetoder som är speciella för planens uppföljningsarbete. Den befintliga 

miljöövervakningen kan således behöva anpassas och kompletteras för att uppnå 

direktivets syfte att övervaka den betydande miljöpåverkan. Denna anpassning samt att 

hitta relevant data för uppföljning är en av de största utmaningarna med 

uppföljningskravet (Europeiska kommissionen 2004, AH MKB-centrum, MJ 

Naturvårdsverket). Detta var också i stor utsträckning kommunernas åsikt då flera tror 

att det är svårt att anpassa den generella övervakningen till den mer specifika som 
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behövs för planer (VGB AS Solna, BHP Nacka, BE Stockholm), medan andra 

påpekade att mätpunkter i befintlig övervakning kan flyttas så att syftet uppnås (MG 

Norrköping, AE Värmdö). För att övervakningen ska lyckas menar Morris och 

Therivel (2009) att det är viktigt att resurser finns dels för genomförandet av 

övervakning och dels för att åtgärda eventuell betydande miljöpåverkan. 

 

För planering av övervakningen av en plan kan stegen från EU-kommissionen (se 

bakgrundsavsnittet, figur 4) med fördel användas som utgångspunkt. De olika stegen 

kan verka mer omfattande ut än vad de egentligen är. Med förberedande grundlig 

planering, inom varje enhet, skulle planeringen kunna klargöras på ett möte. Det är 

också av vikt att det i MKB:n redan tydligt finns identifierat vad som behöver följas 

upp. Vid begränsade resurser bör övervakningen i första hand vara inriktad på den 

negativa betydande påverkan (Naturvårdsverket 2009). Det är dock också relevant att 

följa upp den positiva påverkan för att kunna se om åtgärder för att förbättra miljön 

eller mildra betydande miljöpåverkan varit verksamma, så att resurser läggs på rätt 

åtgärder. Det är också viktigt att det är tydligt vem eller vilka som är ansvariga för 

olika delar i miljöövervakningen. Det bör i förväg ha tydliggjorts i vilka skeden olika 

åtgärder genomförs av kommunen eller verksamhetsutövaren. Som Europeiska 

kommissionen (2004) skriver bör en utvärdering av resultatet från miljöövervakningen 

ske. När detta ska ske och vem som ska ansvara för miljöövervakningen och 

utvärderingen är frågor som är väsentliga att ta upp.  

 

Övervakningen kan vara kopplad till en enskild plan eller till flera planer. Viss 

påverkan, som kumulativa effekter (den sammantagna effekten från flera 

aktiviteter/planer), passar bättre att utreda i ett större perspektiv. Detta kan hanteras 

genom översiktsplanering och aktualitetsprövning som diskuterats innan. En 

uppföljning av kommunens grönstruktur och hur nya planer förändrat helheten är ett 

exempel på hur större perspektiv också kan hanteras. Ett annat exempel är en 

kommunomfattande bullerkartläggning, då de områden som visar på höga värden kan 

följas upp närmre. Morris och Therivel (2009) ser behov av en databas med 

övervakningsinformation som kan underlätta vid bedömningen av kumulativa effekter i 

nya MKB:er. 

 

Ett problem är att uppföljningsmetoder saknas inom vissa områden såsom 

landskapsbild, natur- och kulturmiljö (BHP Nacka, AE Värmdö). Det kan även vara 

svårt att hitta lämpliga mätmetoder och att det man mäter verkligen är påverkan som 

skett som en följd av genomförandet av en viss plan och inte av något annat (DA 

Botkyrka, VB och AS Solna).  

 

Mycket pekar på att miljöövervakningen borde ha en större roll i framtida 

uppföljningsarbeten. Övervakning liksom utvärdering kan höja kunskapen om vilka 

effekter olika typer av aktiviteter ger upphov till. Då testas de antaganden som gjorts 

och det kan förbättra framtida MKB-arbete.  

 

 

 

 

 

 



 

 

43 

Miljösäkring och effektuppföljning 

De uppföljningsaktiviteter som redan utförs av kommunerna är till stor del inom 

tekniska områden, såsom dagvattenhantering och buller. Dessa är kopplade till lagkrav 

som fanns redan innan kravet på miljöbedömning och uppföljning av vissa planer och 

program infördes i miljöbalken 2004. Dels har verksamhetsutövare tillsynskrav genom, 

26 kap. 19 §, MB, dels har kommunen skyldighet att ingripa om bestämmelserna i en 

detaljplan inte efterlevs genom kap. 10 PBL, där tillsynsmyndigheterna har en 

kontrollfunktion. Sollentuna kommun (2007) visade på brister i kontrollfunktionen i 

kommunen. Ett exempel på detta var att bygglovsenheten bara kontrollerat att 

ljudmätningar gjorts av exploatören, inte resultatet av denna. Rapporten visade att 

endast stegljud och installationer inomhus mätts men inga trafikbullermätningar. Detta 

visar på vikten av att utvärdera resultat och inte bara bocka av att något är utfört. Om 

en person eller projektgrupp får ett sammanhållande ansvar över uppföljningen, 

kommer troligtvis dessa frågor på agendan och kommer då att följas upp bättre.  

 

I rapporten från Sollentuna (2007) framhölls att hanteringen av miljöfrågor i 

planprocessen ofta var tillfredställande men att det fanns brister i bygglovsprocessen 

för de undersökta områdena: buller, dagvatten, radon, markföroreningar och 

miljökvalitetsnormer. En av slutsatserna var att rutiner saknades för hur dessa frågor 

skulle behandlas och att brister fanns i samarbetet mellan inblandade enheter. Därför 

kom planerade åtgärder och kontroller för miljöfrågor lätt bort i processen. Detta 

problem är inget unikt för Sollentuna kommun utan tendenser till sådana problem 

framkom även i intervjuerna för den här studien. Norrköping är den kommun, som har 

flest uppföljningsaktiviteter av de kommuner som undersökts här, men saknar liksom 

de andra kommunerna en samlad överblick av uppföljningen. 

 

Ovanstående två stycken visar att de uppföljningsaktiviteter som pågår i kommunerna 

främst handlar om miljösäkring och att det verkar finnas brister i hanteringen. För att 

följa upp betydande miljöpåverkan finns det förutom tillsyn och övervakning även ett 

behov av att resultaten analyseras och utvärderas som vid effektuppföljning. 

Miljösäkringsaktiviteter skulle kunna utgöra grunden tillsammans med övervakningen 

för en uppföljning. Detta skulle inte bara vara en väg till att uppfylla de nya kraven om 

uppföljning, utan också en möjlighet att förbättra rutiner i befintlig miljöövervakning 

och miljösäkring. A-CK (Solna) nämner miljöprogram som en tänkbar möjlighet för att 

få in uppföljning. I de fall då kommuner utvecklar ett miljöprogram för en plan med 

miljömål och miljöåtgärder skulle det kunna utarbetas gemensamt med 

uppföljningsarbetet. Miljösäkring (kontrollprogram, miljöprogram) och effekt-

uppföljning (uppföljningsprogram) skulle tillsammans kunna bli ett miljö- och 

uppföljningsprogram för att hantera miljöfrågor i planarbetet. Detta skulle kunna 

säkerställa att miljöhänsyn tas under alla faser, från utformning av en plan med MKB 

till byggfasen och driftsfasen. En sådan kombination har möjlighet att vara en 

kostnadseffektiv väg till miljövinster och andra förbättringar. 

 

I nästa stycke behandlas uppföljningsprocessen. Miljöåtgärdsprogrammet för Riksten 

Friluftsstad i Botkyrka diskuteras längre ned som en tänkbar modell för hur en del av 

miljö- och uppföljningsprogrammet skulle kunna läggas upp. 
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Uppföljningsprocessen  

Uppföljning i MKB 

Uppföljningen som ska beskrivas i MKB-dokumentet (SFS 1998:808) är starten på 

uppföljningsprocessen. Två mer ambitiösa uppföljningsdelar bland de granskade 

MKB-erna har MKB:n för detaljplanen, Nationalarenan (Solna) samt MKB:n för 

detaljplanen, Svinninge reningsverk (Österåker) (se bilaga 5, för den senare). Båda har 

en välutvecklad uppföljningsdel med konkreta förslag på vad som behöver göras. Efter 

kontakt med miljö- och hälsoskyddsförvaltningen (VB och AS Solna) visade det sig 

dock att det för Nationalarenan är oklart hur uppföljningen praktiskt ska genomföras, 

då det föreslagna inte matchar deras miljöövervakning.  

 

Uppföljningsdelen för Svinninge reningsverk (se bilaga 5) har ett speciellt bra upplägg 

som behandlar ansvarsfördelning, tidpunkter som är lämpliga och vad som behöver 

följas upp och hur det kan göras. Stycket nämns som ett utkast och markerar på så sätt 

en process som kan ligga till grund för kommande uppföljningsarbete och eventuella 

uppföljningsprogram. Detta är en bra utgångspunkt eftersom mycket kan ändras i 

omfattning och hur planen verkligen blir. Därför är det i många fall bättre att utveckla 

ett uppföljningsprogram när planen väl är antagen, då ändringar kan behöva göras på 

utkastet i MKB:n. Det är viktigt med denna flexibilitet och fokus för uppföljning kan 

behöva ändras vid ett senare skede, vilket också är den erfarenhet som JH (Vägverket) 

har i arbete med uppföljningsprogram.  

 

Miljö- och uppföljningsprogram 

I många MKB:er diskuteras vilka åtgärder som kan genomföras för att undvika en 

betydande miljöpåverkan. Ifall åtgärder faller bort i ett senare skede är det mycket 

viktigt att följa upp detta, eftersom det kan leda till att betydande miljöpåverkan ändå 

uppstår. För att få fokus på uppföljning finns ett behov av uppföljningsprogram.  

 

Ett miljö- och uppföljningsprogram bör bland annat behandla hur uppföljningen ska gå 

till vad gäller undersökningar och metoder, åtgärder, behov av extra referensdata, 

tidpunkter för uppföljningen (när, hur ofta), ansvarsfördelning, budget samt hur 

resultaten ska rapporteras (Holmquist och Lindbom 2002, Vägverket och Banverket 

2008). Behov av referensdata bör undersökas i samband med MKB-arbetet eftersom 

det kan behöva samlas in innan planen är antagen. Huvuddelen av programinnehållet 

bör redan vara identifierat i MKB-dokumentet och arbetet med programmet bör därför 

inte bli alltför betungande. Det skulle kunna utvecklas och hanteras i samma form som 

de tidigare beskrivna projektgrupperna, där personer från berörda enheter ingår, och 

vid behov i samarbete med konsultfirman som upprättade MKB:n. Specifik 

information om metoder, tidpunkter och tidsintervall kan utvecklas inom den enhet 

som sedan ska ansvara för att det utförs. Vilka åtgärder och aktiviteter som ska utföras 

samt de enligt uppföljningsprogrammet ansvariga kan sedan sammanställas till en 

checklista/tabell. Miljöåtgärdsprogrammet för Rikstens friluftsstad som finns beskrivet 

i resultatavsnittet, är till stor del utarbetat i ett sådant tabellformat vilket ger en tydlig 

överblick över vad som ska göras och vad som redan är utfört, samt vem som är 

ansvarig för vad (se bilaga 7). Denna överblick är viktig då en stor risk med 

uppföljningen, enligt intervjuerna, är att den glöms bort. Eftersom uppföljningsarbetet 

berör många frågor kan det underlätta att ha bestämda och välstrukturerade 

avstämningstillfällen. I uppföljningen gjord av Vägverket (redovisat i resultatdelen) var 

uppföljningen en stående punkt på projektmötena var fjortonde dag (AH). En sådan 
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frekvens är troligtvis inte motiverad och behovet av möten varierar beroende på i vilket 

skede planen är (plan/bygg/driftskedet).  

 

En fördel med ett tabellformat är att det blir lätt att uppdatera tabellen utan att behöva 

utforma en ny rapport och det syns vad som är kontrollerat eller utfört och vad som inte 

är det. Ansvarig person inom varje område kan regelbundet uppdatera den så att alla 

kan få information om hur uppföljningen fortskrider. Det är också viktigt att resultatet 

från uppföljningen analyseras och utvärderas. Utvärdering av uppföljningen bör 

kontinuerligt ske så att beslut om åtgärder kan tas när det är nödvändigt. Om det finns 

tecken på att betydande miljöpåverkan uppkommit kan det behöva undersökas vidare. 

Exempelvis kan en planerad åtgärd för att undvika betydande miljöpåverkan ha slagit 

fel. Beroende på vad uppföljningen visar kan det vara användbart att rapportera 

resultaten i en egen rapport (delrapport eller slutrapport beroende på skede) för att få 

fokus på frågan. För erfarenhetsåterföring bör resultaten kommuniceras till relevanta 

delar av organisation, beslutsfattande organ och eventuellt allmänheten.  

 

Användningen av ett tabellformat för miljöuppföljning kan underlätta för att ställa krav 

på verksamhetsutövare eftersom det är tydligt vad som ska göras exempelvis i 

jämförelse med otydliga miljömål (Vägverket och Banverket 2008). Ett sådant 

program ger indikationer till exploatören att uppföljning och kontroller kommer ske 

och därmed underlättar det för att miljöhänsyn tas redan från början. Tabellformatet 

kan även vara en värdefull komponent för kommunikation av uppföljningsarbetet till 

politiker. Ett gemensamt program för miljöhänsyn är befogat både i stora och små 

planer.  För en mindre plan är ett miljöprogram eller uppföljningsprogram nog inte 

motiverat var för sig, men dessa tillsammans med kontrollprogram kan bli till ett 

användbart dokument. Detta har potential att kvalitetssäkra miljöhänsyn även i små 

planer. 

 

För att illustrera uppföljningens dilemma vill jag avslutningsvis citera Peter 

Wolodarski som i DN skriver: ”att vara minister som lovar X miljarder till en viss 

satsning är, som vi alla vet ett enkelt sätt att visa politisk handlingskraft. Att följa upp 

hur medlen används är däremot svårt, otacksamt och inte någon säker genväg till 

braskande rubriker” (26-07-09). Trots att detta handlar om polisens miljonprogram kan 

ett sådant uttalande appliceras på uppföljning generellt och även den uppföljning som 

ska ske för miljöbedömningar. Det är lättare att utlova nya och fina planeringsprojekt i 

en kommun än att lägga resurser på att följa upp redan antagna planer. Vad som inte 

bör glömmas bort är att när det har lagts ner mycket resurser (trots alla osäkerheter) för 

att utreda betydande miljökonsekvenser innan, så borde det vara naturligt att satsa på 

uppföljning så att de investerade resurserna i utredningarna kommer till nytta liksom 

att resurserna kan användas än bättre i framtida planprocesser. Ett lärande system är 

viktigt för att möta och anpassa sig till nya utmaningar som de globala 

klimatförändringarna.  
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Slutsats 
Arbetet mynnade ut i följande slutsatser: 

 

 Kommunerna i studien har inte kommit långt vad gäller uppföljning av 

miljöbedömda planer. Fyra huvudorsaker kunde identifieras: kravet är relativt 

nytt, brist på kontrollfunktioner av efterlevnad, en ovana att arbeta med 

uppföljning samt låg prioritet i kommunerna. (Frågeställning 1)  

 

 Uppföljning av betydande miljöpåverkan kan beröra många områden och 

därmed flera avdelningar på en kommun. En kommuns organisation påverkar 

samarbetet mellan avdelningar och en närmre samverkan kan underlätta att 

starta ett uppföljningsarbete. En grundförutsättning är att tydliggöra de 

oklarheter som finns i ansvaret för uppföljning. (Frågeställning 2)  

 

 Det är inte helt enkelt att använda befintliga miljöövervakningssystem. 

Resurser och modifikationer av systemen kan behövas för den mer specifika 

övervakningen som behövs för planer. (Frågeställning 3) 

 

 Kommuner med ett redan välutvecklat övervakningssystem står bättre rustade 

för att följa upp planer. Detta, tillsammans med en tydlig ansvarsfördelning och 

bestämda avstämningstillfällen (exempelvis aktualitetsförklaringen) liksom val 

av arbetssätt (såsom beskrivna projektgrupper), kan vara centralt för att etablera 

ett fungerande uppföljningsarbete. Varje kommun måste hitta en lämplig 

procedur för uppföljning som passar in i befintlig organisationsstruktur och 

planarbete. Ett uppföljningsprogram kan spela en nyckelroll i hur framgångsrik 

uppföljningen blir, från att uppföljningen inte ska glömmas bort, för att få in 

exploatörens ansvar till hur resultatet tolkas och hur det sedan kommuniceras 

vidare för en erfarenhetsåterföring. (Frågeställning 4)  

 

Den här studien visar behovet av en helhetsbild för miljöhänsyn i planarbetet och 

föreslår en gemensam hantering av tillsyn, miljöåtgärder samt andra 

uppföljningsaktiviteter genom ett miljö- och uppföljningsprogram. 
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Intervjuer (Personlig kommentar, pers. kom. ) 

Kommuner 

Botkyrka kommun 

Dan Arvidsson (DA), miljöenheten, miljöfrågor, mailsvar, 27-03-09 

Nacka kommun 

Birgitta Held Pauli (BHP), Miljö & Stadsbyggnad, miljöenheten, biolog, miljöbevakare, 

telefonintervju, 20-04-09 

Norrköpings kommun 

Magnus Gullstrand (MG), fysisk planerare, MKB-ansvarig, mailsvar samt telefonintervju, 07-

05-09 

Solna stad 

Ann-Christine Källeskog (A-CK), plan- och byggchef, telefonintervju, 04-05-09  

Veronica Boström(VB) kommunekolog och Anna Sundqvist (AS) miljöinspektör, mailsvar, 

08-04-09  

 

 

Stockholm stad 

Bo Ekstam (BE), miljöförvaltningen, telefonintervju, 30-03-09 

Katrin Berkefelt (KB), planchef, telefonintervju, 05-05-09 

Ulrika Egerö (UE) och Maria Severin (MS) Stadsbyggnadskontoret, Strategiska avdelningen, 

översiktsplanerare, telefonintervju, 01-04-09. 

Värmdö kommun 

Anna Edström (AE), kommunekolog, telefonintervju, 21-04-09 

 

Andra aktörer 
Länsstyrelsen i Stockholm län 

Klas Klasson (KK), planavdelningen, arbetsområde: Detaljplaner, bygglov, tillsyn. personligt 

möte, 19-03-09 

Naturvårdsverket 

Mikael Johannesson (MJ), enheten för Strategier och Utvärdering, personligt möte, 02-04-09 

MKB-centrum 

Anders Hedlund (AH), föreståndare för MKB-centrum, mailsvar, 16-04-09 

Vägverket 

Joakim Holtbäck (JH): konsult, inhyrd som byggledare för olika vägprojekt, telefonintervju, 

22-06-09 

 

Kortare telefonintervjuer 

Stockholms läns 26 kommuner samt Norrköping, Mjölby, Åre och Ängelholm. 

Miljödepartementet, Sten Jerdenius, departementsekreterare 

Länsstyrelsen i Stockholms län, Carl-Gustaf Hagander, landssekreterare 

SKL (Sveriges kommuner och Landsting), Reigun Tune Hedström 
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Bilaga 1. Lagstiftning 

 

Miljöbalken kap 6: 

”18 § När en plan eller ett program har antagits skall den beslutande myndigheten eller 

kommunen skaffa sig kunskap om den betydande miljöpåverkan som planens eller 

programmets genomförande faktiskt medför. Detta skall göras för att myndigheten eller 

kommunen tidigt skall få kännedom om sådan betydande miljöpåverkan som tidigare inte 

identifierats så att lämpliga åtgärder för avhjälpande kan vidtas. Lag (2004:606)”. 

 
Miljöbalken kap 26: 

”Verksamhetsutövarens kontroll och miljörapport 

19 § Den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder som kan befaras medföra olägenheter 

för människors hälsa eller påverka miljön skall fortlöpande planera och kontrollera 

verksamheten för att motverka eller förebygga sådana verkningar. 
 

Den som bedriver sådan verksamhet eller vidtar sådan åtgärd skall också genom egna 

undersökningar eller på annat sätt hålla sig underrättad om verksamhetens eller åtgärdens 

påverkan på miljön. 
 

Den som bedriver sådan verksamhet skall lämna förslag till kontrollprogram eller förbättrande 

åtgärder till tillsynsmyndigheten, om tillsynsmyndigheten begär det. ”(MB, 26 kap, 19 §) 
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Bilaga 2. Regional och nationell övervakning 

Källor från Naturvårdsverket (2009).  
 

Institutet för miljömedicin (IMM): nationell och regional hälsorelaterad miljöövervakning, 

www.imm.ki.se/Datavard 

 

Lantmäteriet geografisk information: fastighetsindelning m.m., www.lantmateriet.se 

 

Miljömålsportalen: samlande webbplats för miljömålsuppföljning. www.miljomal.nu 

 

Naturvårdsverket: nationell miljöövervakning, innehåller länkar till data om luft, sötvatten, 

kust och hav, jordbruksmark, våtmarker, miljögifter, hälsorelaterad miljöövervakning samt 

badvatten. Där finns även information om bedömningsgrunder för miljökvalitet för att tolka 

miljödata. 

www.naturvardsverket.se/sv/Tillstandet-i-miljon 

 

Riksantikvarieämbetet (RAÄ): information om fornlämningar och värdefull bebyggelse. 

www.raa.se/cms/extern/soktjanster/soktjanster.html 

 

RUS (regionalt uppföljningssystem): drift och vidareutveckling av indikatorer på länsnivå, stöd 

till länsstyrelserna i arbetet med Miljömålsportalens länssidor och revidering av regionala mål 

samt samordning med centrala myndigheter och kommuner. www.rus.lst.se 

 

Statistiska Centralbyrån (SCB): Sammanställningar av diverse miljöstatistik från olika 

myndigheter. 

www.scb.se/Pages/SubjectArea____12459.aspx 

 

Svenska Miljöinstitutet (IVL): datavärd för resultat från den nationella miljöövervakningen 

inom luft- och nederbördskemi i bakgrundsmiljö, luftkvalitet i tätort, krondroppsmätningar 

samt halter av miljögifter och metaller i biologiskt material. www.ivl.se/miljo 

 

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU): nationella observationer och provtagningar. 

Miljöövervakning inom områdena skog, jordbrukslandskap, sjöar och vattendrag, övergödning, 

försurning, organiska risksubstanser och metaller, biologisk mångfald, vilt. 

www.slu.se/?ID=47 

 

Sveriges länskartor (GISdata): gemensam karttjänst för Sveriges länsstyrelser som innehåller 

kartor med allmän information om alla län, kommuner och tätorter. Vidare visas information 

från länsstyrelsernas ansvarsområden som belyser riksintressen, skyddad natur och 

miljöstörande verksamheter. www.gis.lst.se/lanskartor 

 

Vattenportalen: samlande webbplats med basfakta om vatten, vattenförvaltning. 

www.vattenportalen.se  
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Bilaga 3. MKB-dokument 

 

Här finns resultatet från granskningen av MKB-dokumenten samlat, uppdelade om 

uppföljningen fanns behandlad eller ej. Kort information finns även med över vad som 

nämns angående uppföljningen i dokumenten. 

 

Uppföljning finns behandlat: 
MKB, DP för utbyggnad av Danderyds sjukhus (Danderyds kommun, White projekt & miljö, 

2006). Uppföljning angående vad som behöver följas upp och hur detta ska gå till (genom 

luftvårdsförbund och vattenkvaliteten i Edsviken och genom vattensamverkan, samt 

bullermätningar genom verksamhetsutövaren). 

 

MKB FÖP Storängen (Huddinge kommun, miljökontoret tillsammans med projektgrupp för 

FÖP, 2007). Ett stycke om fortsatt arbete (inför detaljplaner och miljöåtgärder) samt en mer 

specificerad del om uppföljning i utställningsplanen. 

 

MKB DP Dalenium, (Lidingö kommun, WSP, 2008) stycke om uppföljning, mycket om 

kontrollåtgärder och utnämning av miljö- och stadsbyggnadsnämnden som ansvarig för 

uppföljning.  

 

MKB för Detaljplaneunderlag Danvikslösen infrastuktur – spårbroalternativ inklusive spår 

Fåfängan-Varvsbranten (Nacka och Stockholms Stad 2007, Sweco)(samrådsversion) Kort 

stycke om behov av uppföljning av buller och luftkvalitet. Samt att tillsynen i övrigt sker 

genom resp. kommuns miljöförvaltning. 

 

MKB- DP fastigheten Borg 11:2 (Norrköping White arkitekter AB, 2009) Kort del om 

uppföljning, om bullernivåer och luftkvalitet. Bullermätningar ska göras när planen är 

genomförd. Ett åtgårdsprogram (pm10) och kommunens befintliga miljöövervakning ska stå 

för luftkvaliteten som ska följas upp regelbundet.  

 

MKB DP inom Kalvö, naturgasterminal. (Nynäshamn Sweco, 2008) Utkast till program för 

uppföljning, ansvar för uppföljning är till stor del verksamhetsutövaren som ska regleras 

genom avtal. Behandlar också vattenmiljöer, trafik och industribuller, risk och säkerhet samt 

tidpunkter för uppföljning. 

 

MKB DP Nationalarenan (Solna, Sweco 2008) Generell uppföljning av föreslagna åtgärder 

och mer specifikt över vad som behöver följas upp inom dagvatten, buller och partikelhalter. 

 

MKB FÖP – Västra Arlanda Stad, kvarter A20, A21 (Sigtuna, Sweco 2007). Förslag över 

ansvar för uppföljningen samt vad som behöver följas upp.  

  

MKB för fördjupat program för Hjorthagen (Stockholm Sweco 2008), stycke om fortsatt 

arbete och kort om uppföljning av den betydande miljöpåverkan. 

 

MKB DP Tvärbanan Norr genom Sundbyberg Bällsta bro - Ekensbergsbron (Sundbyberg 

Tyréns, 2007) Kort om vad som bör följas upp.  

 

MKB DP Tyresö Strandängar (Tyresö Structor, 2008) uppföljning sker genom 

tillståndprövning, kontrollprogram, och integrering med kommunens övervakning, exempelvis 

i samband med miljömålsuppföljning. 
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MKB för DP Täby centrum (Täby Tyréns 2008) Uppföljning angående luftkvalitet och buller. 

Luftkvaliteten ska följas upp inom ramen för den kommunala kontrollen av 

miljökvalitetsnormerna. Det anges också att trafikmätningar bör genomföras ett par år efter 

genomförandet av planen.  

 

MKB DP Okvista 4 (Vallentuna, WSP, 2008). Uppföljning av speciellt dagvatten, genom 

mätningar av kommunen, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslås bli ansvarig. 

 

MKB DP Ekobacken, (Värmdö  Sweco 2007) kontroll och uppföljning behandlas, angående, 

trafikmätningar, bullermätningar, grundvattennivåer, vattenanalysprogram för dagvatten, 

gällande byggskedet och driftskedet. Har även gjort tillägg på MKB:n (av Tyrens 2008, där 

uppföljning också finns behandlat).  

 

Översiktlig MKB, DP Svinninge Reningsverk (Österåker Sweco, 2007). Utkast för 

uppföljning, Ansvar: SBK, övergripande ansvar, miljökontoret ansvarar för granskning av 

uppföljningen. Tidpunkt: 5 år efter att DP är fullt genomförd, presenteras i en 

uppföljningsrapport, som rapporteras in till stadsbyggnadsnämnden och miljö- och 

hälsoskyddsnämnden. Dagvatten, lukt- och bullerstörningar och naturvärden ska följas upp. 

 

Uppföljning finns ej behandlat: 
MKB DP Mörby centrum (Danderyd, WSP, 2009) bara föreslagna åtgärder under respektive 

stycke i MKB:n , men inget om uppföljning.  

 

MKB DP 2 för Vegastaden (Haninge kommun, Tyréns 2008) fortsatt arbete och åtgärder men 

inget om uppföljning.  

 

MKB DP Flygfyren 2 (Norrtälje VAP VA-Projekt AB, 2008). Åtgärder diskuteras men inget 

om uppföljning. 

 

MKB DP Viby 19:1 (Upplands-Bro, Tyréns 2006). Innehåller åtgärder och fortsatt arbete men 

inget om uppföljning av BMP. 

 

MKB DP för västra Rissne (Sundbyberg, Tyréns 2008). Ingen uppföljning finns behandlad. 
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Bilaga 4. Intervjufrågor, typexempel 

 

- Vilka ansvarsområden har respektive avdelning gällande frågor som rör miljöbedömningar? 

- Hur går det till när ni jobbar med en ny plan? I vilka skeden är miljöansvarig/miljökunnig 

närvarande och med i beslut? Är ansvarsfördelningen i olika frågor rörande miljöbedömningar 

och liknande tydlig eller överlappar det? 

- Vilka kommer att vara ansvariga för uppföljningen av miljöbedömningar? 

 

- Ungefär hur många miljöbedömningar av planer finns gjorda i kommunen efter 2004? 

- Finns uppföljning behandlat i alla/vissa/inga av dessa miljöbedömningar? 

 

- Gör kommunen MKB-dokumenten själva? Hur mycket är kommunen med och styr? Brukar  

uppföljningsdelen vara något som ni diskuterar tillsammans?  

 

Vilken vana finns angående uppföljning och utvärdering i andra frågor på 

samhällsbyggnadskontoret eller miljökontoret? Hur bedrivs i så fall denna verksamhet? 

- Används kontrollprogram och åtgärdsprogram? I vilka sammanhang och hur används dem?  

 

- Finns kontinuerlig miljöövervakning av olika miljövärden? Inom vilka områden?  

- Var finns information/data från kommunens miljöövervakning, i databaser/rapporter? 

- Vem ansvarar för miljöövervakningen och hur används den?  

I naturvårdsverkets rapport skriver de att uppföljningen med fördel kan kopplas till kommunens 

befintliga miljöövervakning.  

- Tror du att det skulle fungera bra i X kommun? Potentiella möjligheter/problem? 

 

- Tror du att det behövs göra ändringar av den befintliga miljöövervakningen, för att kunna utföra 

uppföljningar av den betydande miljöpåverkan från miljöbedömningar? I så fall, vilka ändringar? 

- Kommer miljökontorets budget behövas öka för att kunna genomföra uppföljningsarbetet? 

 

- Vilka tänkbara möjligheter respektive problem ser du med kravet på uppföljning av 

miljöbedömningar? 

 

- Hur tycker du att uppföljning bör göras och utformas för att fungera i Värmdö kommun?  

- Vilket system eller vilka rutiner tror du behövs för att den betydande miljöpåverkan av en plan 

verkligen följs upp?  

 

- Hur görs behovsbedömningen och vilka är med i processen?  

- Skulle en liknande procedur vid utvärdering för uppföljning av miljöbedömningar vara 

användbart? 

 

En del kommuner har pratat om att knyta uppföljning till exploateringen, alltså att 

verksamhetsutövaren blir ansvarig för att genomföra uppföljningen. 

- Potentiella fördelar/nackdelar?  

I vissa frågor är detta svårare,  

- Hur kan uppföljning behandlas för en översiktsplan eller t.ex. för gestaltning, kultur- och 

naturmiljön? 

 

Hur fungerar det rent praktiskt när exploateringsavtalet upprättas? Vilka är med i den processen? 

- Hur tycker du generellt att överföringen från rekommendationer i MKB till avtal/bygglov 

till hur utförandet av planen går till? Kan detta förbättras, eller fungerar det redan 

tillräckligt bra? - förslag? 

 



 

 

56 

En kommun använder aktualiseringsförklaringen som ett sätt att följa upp översiktsplanen; genom 

att jämföra och se om de genomförda detaljplaner stämmer överens med översiktsplanen. Även 

frågor rörande t.ex. kulturmiljön kan följas upp vid aktualitetsförklaringen enligt kommunen. 

- Vad tror du om denna metod? Har den potential att utvecklas för att fungera som uppföljning för 

vissa frågor av miljöbedömningarna? 

 

Ett av de viktigaste syftena med uppföljning enligt miljöbalken: att upptäcka konsekvenser som 

inte har förutsetts av MKB:n. 

 – Hur tycker du att detta skulle kunna hanteras? Finns det möjlighet att fånga upp sådana effekter 

i nuvarande system? 

 

- Hur kan kumulativa effekter hanteras? Är frågor av denna typ något som miljö- och 

hälsoskyddskontoret jobbar med i andra sammanhang? 

 

När ni i framtiden gör uppföljning, - vad tror du att uppföljningen kommer mynna ut i?- t.ex. 

mindre sammanställning, en intern rapport, rapport som kommer tilldels till allmänheten?  

 

Ev. frågor om specifik MKB och uppföljning till denna. 
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Bilaga 5. Ex på uppföljning i MKB 

Uppföljningsdelen i MKB:n för detaljplanen, Svinninge reningsverk, Österåkers 

kommun 

 
Utkast till program för uppföljning 

 

Ansvar för uppföljningen 

Förslaget är att kommunen genom stadsbyggnadskontoret har det övergripande ansvaret för att 

uppföljningen av detaljplanen genomförs. Miljökontoret föreslås ansvara för granskning av 

uppföljningen. Beslut om eventuella åtgärder föreslås fattas av den nämnd som bäst hanterar 

frågan. 

 

Tidpunkt 

Förslaget är att genomföra uppföljningen cirka fem år efter att detaljplanen kan anses vara fullt 

genomförd. Lämpligen presenteras den samlat i en uppföljningsrapport. Ärendet bör 

rapporteras både till stadsbyggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden. 

 

Avgränsning av miljöfaktorer 

Nedan redovisas de miljöfaktorer som föreslås omfattas av uppföljningen. I viss mån bedöms 

faktorerna kunna följas upp inom ramen för kommunens regelbundna miljöövervakning. Viss 

övervakning är dock kopplad till verksamheten och kan då komma att krävas av 

verksamhetsutövaren. Observera att det både är positiva och negativa konsekvenser som ska 

följas upp och beskrivas. 

 

Uppföljning som rekommenderas eller bedöms kunna genomföras inom ramen för kommunens 

generella miljöövervakning/kontroll: 

Dagvatten 

Uppföljning av konsekvenserna på föroreningsbelastningen till recipienten 

Täljöviken/Trälhavet och grundvattnet, föreslås omfatta: 

• Provmätningar i recipienten samt grundvattnet i olika delar av kommunens 

utvecklingsområden. Syftet med uppföljningen är dels att följa föroreningsbelastningen till 

recipient från reningsverkets utloppsledning men även för att utvärdera effekten av genomförda 

VA-anslutningar och minskade enskilda avlopp i kommunen. 

 

Naturvärden 

Uppföljning av konsekvenserna på områdets naturvärden, efter färdig utbyggnad, föreslås 

omfatta: 

• Studera om och i sådant fall hur de hydrologiska och biologiska aspekterna i bäcken (såväl 

uppströms som nedströms) kommit att påverkas av en eventuell kulvertering. 

 

Uppföljning som rekommenderas eller bedöms behöva följas upp inom ramen för 

projektet/verksamheten: 

Lukt- och bullerstörningar 

Uppföljning av eventuella konsekvenser avseende buller och luktstörningar från reningsverket: 

• Studera om boende i närområdet upplever störningar från reningsverket, framför allt gällande 

lukt och buller. Detta för att utvärdera om den teknik och de lokala anpassningar som studerats 

inom ramen för detaljplanen och kommande tillståndsansökan, varit tillfredställande. 
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Bilaga 6. Organisation 

De intervjuade kommunernas organisation i området relevant för uppföljningsarbete. 

 

Botkyrka 

 
 

Nacka 

 

 
 

Norrköping 

 
 

Solna 

  
 

Miljö- och 

hälsoskyddsnämnd Teknisk nämnd Samhällsbyggnadsnämnd 

Samhällsbyggnadsförvaltning,  

där ingår ex: mark- och exploateringsenheten, miljöenheten 

Miljö & stadsbyggnad 

Där ingår:  

- planenheten 

- Exploateringsenheten 

- Bygglovsenheten 

- Lantmäterienheten 

- Miljöenheten (tillstånd, tillsyn och 

övervakning) 

- Teknik- och stadsbyggnadsstaben. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Teknik 

Där ingår: 

- Trafik, Natur, Fritid 

- VA och avfall 

- Vägar och vatten 

- park och idrott 

 

Tekniska nämnden 

Stadsplaneringsnämnd Stadsbyggnadskontor (planer, 

mark- exploateringsfrågor) 

 

Byggnads- o 

miljöskyddsnämnd  

 

Bygg- o miljökontor 

Teknisk nämnd Tekniskt kontor (gator, vägar, 

parker, naturvårdsåtgärder, 

avfallshantering) 
Kollektivtrafiksnämnd 

Stadsbyggnadsförvaltningen 

 

Stadsbyggnadsnämnden 
Miljö- och 

hälsoskyddsnämnden 

Miljö- och 

hälsoskyddsförvaltningen 
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Stockholm 

 

 
 

Värmdö 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stadsbyggnadsnämnden 

Stadsbyggnadskontoret 

(fysiska planeringen) 

Miljö- och 

hälsoskyddsnämnden 

Miljöförvaltningen (tillsyns-

myndighet) 

Exploateringskontoret 

(Förvaltning och 

exploatering av mark) 

Exploateringsnämnden 

Organiserad som en förvaltning, med 4 kontor(varav 2 berör miljö o planer): 

- Bygg- och miljökontor (bmk) 

- Samhällsbyggnadskontor (sbk)  

Bygg- miljö- och hälsoskyddsnämnd 

Ex miljö- o hälsoskyddsfrågor, ÖP, DP 

Samhällsteknisk nämnd 

(samordnar frågor rörande samhällsbyggnad: 

 ex markexploatering, områdesplaner, trafik,  

renhållning, VA, gatu- och parkfrågor. 
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Bilaga 7. Miljöåtgärdsprogram 

Ett utdrag ur miljöåtgärdsprogrammet för Riksten friluftsstad, 

Botkyrka kommun 

 

 

 
 


	Framsida
	Kopia av tomsida
	Förord Maja Larsson
	tomsida
	Examensarbete

