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Abstract 
 

This study of the zero alternatives in an Environmental Impact Assessment (EIA) constitutes a thesis 

in the Master's program in Environmental Management and Physical Planning at the Department of 

Physical Geography and Quaternary Geology at Stockholm University. The work has also been 

produced in collaboration with WSP Civils. 

 

In the current situation, it seems to lack a clear consensus over how the zero alternatives in an EIA 

should be formulated and managed. The purpose of this study was to explore the attitudes towards the 

zero alternatives (or the no-action alternative) in an EIA and try to give a better understanding of how 

the alternative should be managed. Therefore, this study describes what the purpose and function of 

the zero alternatives have in an EIA, together with the aspects that should be considered when dealing 

with zero alternatives in an EIA.  

 

The study was conducted using four different methods that together should be able to answer the 

study's purpose and issues. To provide a better understanding the empirical data was connected to 

theories of prediction, uncertainties and scenarios in an EIA. 

 

The results of the study indicate that the purpose of the zero alternatives in an EIA is to put a plan or a 

project into context, and therefore fulfill an important function. It is important in an EIA to illustrate 

the uncertainty that exists in the predictions made about the future, which are the basis for the 

assessments that are made. This is also important for the zero alternatives. Regarding the uncertainty, 

it is also necessary to consider whether it in all circumstances is appropriate to use the zero alternatives 

as a reference alternative in relation to the other alternatives in the EIA. The Swedish Environmental 

Code also has two definitions that describe the zero alternatives, depending on whether it is a plan or a 

project the EIA should describe. This distinction is unfortunately not always visible in practice. 

 

During the study, it emerged that there is a demand for advice and recommendations for dealing with 

zero alternatives in an EIA. One hope is that this study will generate a greater knowledge of the 

handling of zero alternatives in an EIA. 

 

 

Keywords: environmental impact assessment, zero alternatives, no-action alternative  
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Sammanfattning  
 

Denna studie om nollalternativ i en miljökonsekvensbeskrivning utgör ett examensarbete inom 

masterprogrammet i Miljövård och fysisk planering på för naturgeografi och kvartärgeologi vid 

Stockholms universitet. Examensarbetet har även tagits fram i samarbete med WSP Samhällsbyggnad. 

 

I dagsläget tycks det saknas en entydig samsyn över hur nollalternativ i en MKB ska formuleras och 

hanteras. Med anledning av det har syftet med denna studie varit att utforska vilka förhållningssätt 

som finns till nollalternativet i en MKB samt att försöka ge en ökad förståelse för hur nollalternativet i 

en MKB bör hanteras. Därför redogör denna studie för vilket syfte och funktion nollalternativet fyller i 

en MKB tillsammans med de aspekter som bör beaktas vid hanteringen av nollalternativ i en MKB.  

 

Studien har genomförts med hjälp av fyra olika metoder som gemensamt bör kunna besvara studiens 

syfte och frågeställningar. För att bidra med en ökad förståelse kopplas den erhållna empirin till teorier 

om förutsägelse, osäkerhet och scenarier i en MKB.  

 

Resultatet i studien visar att syftet med nollalternativ i en MKB är att sätt den tänka planen eller 

projektet i en kontext och fyller därmed en betydelsefull funktion. I en MKB är det viktigt att belysa 

den osäkerhet som råder i de förutsägelser som görs om framtiden och ligger till grund för de 

bedömningar som görs. Detta gäller även för nollalternativet. Med anledning av osäkerheten är det 

även nödvändigt att överväga ifall det i alla lägen är lämpligt att nollalternativet utgör ett 

referensalternativ i relation till de övriga alternativen i MKB:n. I miljöbalken finns det även två 

definitioner av nollalternativet, beroende på ifall det är en plan eller projekt som ska 

miljökonsekvensbeskrivas. Denna skillnad är däremot inte alltid synlig i praktiken.  

 

Under studiens gång har det framkommit att det finns en efterfrågan om råd och rekommendationer för 

hantering av nollalternativ i en MKB. En förhoppning är därmed att denna studie ska generera en ökad 

kunskap om hanteringen av nollalternativ i en MKB. 

 

 

Nyckelord: miljökonsekvensbeskrivning, nollalternativ  
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1. Introduktion 

 

För projekt, planer och program som kan antas medföra betydande miljöpåverkan ska det tas fram en 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB). En MKB ska innehålla olika krav och regleras enligt kapitel 6 i 

miljöbalken.
1
 Ett av dessa krav är ett så kallat nollalternativ. Vad ett nollalternativ innebär brukar i 

dagligt tal beskrivas som vad som händer med miljön om den tänkta planen eller projektet inte 

genomförs. 

 

Begreppet nollalternativ myntades av National Environmental Policy Act (NEPA) i USA som menade 

på att nollalternativet (no-action alternative) ska beaktas vid utarbetandet av en miljökonsekvens-

beskrivning. Domstolarna har sedan försvarat dessa regler och hävdar att ett sådant alternativ alltid ska 

utvecklas i en MKB och att det inte ska hanteras lättvindigt.
2
  

 

Tillvägagångssättet för att hantera nollalternativ i en MKB tycks det däremot inte finnas en entydig 

samsyn över. I processen att ta fram en MKB är det därför möjligt att stöta på olika tolkningar om vad 

ett nollalternativ är, vad det ska användas till och hur det ska formuleras. I detta examensarbete i 

Miljövård och fysisk planering görs det därför ett försök till att förtydliga och ge en ökad förståelse för 

hur nollalternativ bör hanteras i en MKB. 

 

1.1 Problemformulering 
I dagsläget är utbudet av forskning som behandlar nollalternativet i en MKB begränsad. I och med att 

det enligt miljöbalken är ett lagkrav att inkludera nollalternativ i en MKB finns det incitament att 

analysera hanteringen av nollalternativet närmare, både i teori och i praktik.  

 

Olika myndigheter i Sverige som är verksamma inom planering har tagit fram vägledningar och 

handböcker som behandlar hanteringen av nollalternativ i en MKB. Innehållet verkar däremot variera 

beroende på verksamhet, vilket kan ge upphov till förvirring för en MKB-utövare som har för vana att 

arbeta med olika typer av verksamheter. Det tycks därmed inte finnas någon tydlig samsyn över hur 

hanteringen av nollalternativet ska se ut i Sverige. Ambitionen med denna studie är därför att fylla de 

kunskapsluckor som finns inom hanteringen av nollalternativ i en MKB i Sverige. 

 

Vilken funktion ett nollalternativ i en MKB fyller ser även ut variera bland MKB-utövare, vilket kan 

påverkar hanteringen av nollalternativet i en MKB. I och med att det tycks finnas olika uppfattningar 

om vad nollalternativet har för syfte finns det anledning att studera hanteringen av nollalternativet i en 

MKB närmare.  

 

I och med att ett nollalternativ i en MKB grundas på en förutsägelse om framtiden är ett antagande att 

det råder en hög osäkerhet i den alternativanalys som görs i en MKB. Det är därför relevant att studera 

hur osäkerheten i ett nollalternativ hanteras och förmedlas i en MKB. Emellertid är samtliga alternativ 

i en MKB en förutsägelse om framtiden, däremot är de övriga alternativen ofta mer utvecklade än vad 

nollalternativet är. Därför är det av intresse att analysera osäkerheten i just nollalternativet med 

anledning av att osäkerheten inte hanteras i samma utsträckning som de övriga alternativen. 

 

 

 

                                                      
1 SFS (1998:808) Miljöbalk kap. 6 
2 Helling, A. Matichich, M. Sawicki, D. (1981) The No-Action Alternative: A Tool for Comprehensive Planning and Policy 

Analysis Environmental Impact Assessment Review, Vol. 2. Nr. 2 s. 141 
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien har varit att utforska vilka förhållningssätt som finns till nollalternativ i en MKB. 

Vidare har även syftet varit att ge en ökad förståelse för hur nollalternativ i en MKB bör hanteras. 

Genom att besvara syftet med studien är ambitionen att generera en ökad kunskap om hanteringen av 

nollalternativ i en MKB. 

 

Centrala frågeställningar har i studien varit:  

 

- Vilka incitament finns för att tillämpa nollalternativet i en miljökonsekvensbeskrivning? 

- Vad bör beaktas vid hanteringen av nollalternativ i en miljökonsekvensbeskrivning? 

- Vilka uppfattningar råder om nollalternativets funktion i en miljökonsekvensbeskrivning?  

 

1.3 Avgränsningar 
När det gäller miljökonsekvensbeskrivningar och miljöbedömningar anger miljöbalken att 

miljöbedömning ska tas fram till planer och program. I denna studie hänvisas det däremot enbart till 

planer trots att lagkraven även gäller för program. I miljöbalken hänvisas det även till att 

miljökonsekvensbeskrivningar ska tas fram till verksamheter och åtgärder, i denna uppsats benämns 

dessa som projekt. 

 

Inom planering finns det två tillvägagångssätt för att bedöma och konsekvensbeskriva en plan eller ett 

projekts påverkan på miljön. Antingen genom en miljöbedömning eller genom en 

miljökonsekvensbeskrivning. De två typerna har enligt miljöbalken liknande krav på innehåll, 

samtidigt som det finns vissa skillnader. Inför denna studie framkom det att de olika processerna kan 

gå in i varandra samt att begreppen miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning i dagligt tal 

tenderar att blandas ihop. Det kan troligen bero på att dokumentet som mynnar ut ur en 

miljöbedömningsprocess även benämns miljökonsekvensbeskrivning.  

 

Med anledning av att processerna tenderar att gå in i varandra och att begreppen kan blandas ihop 

fanns det incitament att i studien inte avgränsa till endast en typ av MKB, utan att inkludera de olika 

formerna. Samtidigt hänvisas det i denna studie främst till miljökonsekvensbeskrivning, även om det 

ibland även kan syfta till en miljöbedömning. Därmed har det i studien inte gjorts någon avgränsning 

mellan så kallade projekt-MKB eller plan-MKB. Även om det råder en skillnad i miljöbalken 

angående de olika dokumentens krav på innehåll och definition av nollalternativ tycks den skillnaden 

inte alltid vara känd i realiteten, varpå det har varit av intresse att analysera båda definitionerna av 

nollalternativ för de olika typerna av MKB.  

 

För att kunna besvara syftet med denna studie har bland annat en sammanställning och analys av ett 

antal svenska MKB:er genomförts. Ambitionen har varit att belysa olika sätt att hantera nollalternativ i 

en MKB på genom att studera MKB:er för olika typer av planer och projekt.  

 

Av de nollalternativ och MKB:er som inkluderas i studien har det i tid gjorts en avgränsning till att 

enbart studera MKB:er som inte är äldre än fem år. Detta för att de ska beaktas som aktuella och 

kunna bidra till praxis samt att de lyder under en gemensam lagstiftning. 

 

Geografiskt har MKB:erna avgränsats till planer och projekt inom Sverige. Fokusen har i studien 

därmed legat på den svenska tillämpningen av nollalternativ i en MKB. Emellertid hade det troligen 

varit givande att även inkludera hur nollalternativet hanteras internationellt för att få ett vidare 

perspektiv. Hur nollalternativet hanteras internationellt har däremot inte behandlats i denna studie, 

men skulle kunna bli föremål för vidare forskning. 

 

Valet av deltagare i studien avgränsas till att främst inkludera respondenter som arbetar med hantering 

av nollalternativ i en MKB, både för planer och för projekt. För att få en uppfattning om hur 

nollalternativ tillämpas och vilka förhållningssätt som finns är det till stor del personer som arbetar 
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med att ta fram MKB:er som utgör den större delen av urvalet respondenter. Även studenter inom 

planering och miljö utgjorde en del av urvalet av respondenter. Detta för att även ge en bild över hur 

blivande MKB-utövare anser att hanteringen av ett nollalternativ bör gå till. Genom att inkludera 

blivande MKB- utövare i studien torde uppfattningen om hur ett nollalternativ bör hanteras i praktiken 

bli mer framträdande. Det kan ställas i relation till de mer erfarna MKB-utövarna som besitter kunskap 

och erfarenheter om hur ett nollalternativ hanteras idag. 

 

Studien riktar sig främst till MKB-utövare, det vill säga personer som på något sätt är involverade i 

den praktiska haneteringen av nollalternativ i en MKB. Detta för att hanteringen av och synen på 

nollalternativ i en MKB tycks variera bland MKB-utövare. Genom att inrikta studien mot att ge MKB-

utövare en ökad förståelse för hur nollalternativ i en MKB bör hanteras är ambitionen att 

tillämpningen kan underlättas i framtiden. Under studiens gång har även råd om hantering av 

nollalternativ efterfrågats från MKB-utövare, varpå studien har blivit mer inriktad mot MKB-utövare. 

 

I denna studie används och hänvisas det till begreppet nollalternativ. Även om ordet nollalternativ inte 

finns med i lagtext används begreppet nollalternativ i annan vägledande litteratur och i dagligt tal. Det 

bidrar förhoppningsvis till att det blir enklare för läsaren att förstå vilket lagkrav i en MKB som denna 

uppsats syftar till att studera närmare.   

 

I studien har det skett en avgränsning i val av teorier att koppla det empiriska materialet till. Valet av 

teorier behandlar förutsägelser, osäkerhet och scenarion i en MKB. Ifall det skett ett annat val av 

teorier att koppla det material som erhållits under studien, hade det kanske resultatet blivit annorlunda. 

Däremot har det varit av intresse att behandla just dessa teorier eftersom förutsägelser och osäkerhet 

generellt är svårigheter i en MKB, men som blir än mer svårhanterliga när det kommer till 

nollalternativet. Teorier om scenarion med exempel på scenariotekniker har inkluderats i studien då 

det kan ses som ett verktyg för att hantera de osäkerheter som kan föreligga i en förutsägelse om 

framtiden.  

 

Vid hantering av MKB:er och nollalternativ kan de bedömningar som görs försvåras på grund av att 

det ofta rör sig om att förutspå en framtida utveckling långt fram i tiden. Hur långt fram i tiden ska en 

MKB redovisa att planen eller projektet kan komma att påverka miljön? Hur ett nollalternativ 

formuleras och hanteras är troligen beroende av hur långt fram i tiden som bedömningarna ska göras. 

Detta är en aspekt som inte har studerats närmare i denna studie, eftersom det kan ses som en generell 

svårighet för alla antaganden och bedömningar som görs i en MKB och gäller inte specifikt för 

nollalternativet. Däremot kan det vara svårare att definiera ett nollalternativ för en framtid där faktorer 

som kan påverka utvecklingen inte är kända. Tidsaspekt skulle därmed kunna utvecklas vidare i 

kommande forskning. 

 

1.4 Disposition 
Studiens upplägg är att efter den inledande delen 1. Introduktion fortsätta med kapitel 2. Metod och 

material, som ger en beskrivning om vilka metoder som har tillämpats i uppsatsen och motiveringar 

till dem tillsammans med 2.1 Metod- och källkritik. Sedan följer kapitel 3. Teori och tidigare forskning 

där 3.1 Förutsägelser i MKB beskriver själva kärnan i planering och i en miljökonsekvensbeskrivning. 

3.2 Osäkerhet i MKB belyser den osäkerhet som kan råda i en MKB med hänsyn till de förutsägelser 

som görs om framtiden. I stycket 3.3 Scenarier i MKB redogörs det för hur osäkerheten kan minimeras 

eller kontrolleras med hjälp av scenarioteknik vid alternativhanteringen i en MKB. Avslutningsvis i 

kapitel 3 följer 3.4 Tidigare forskning om nollalternativet där det redogörs för internationell och 

nationell forskning om nollalternativet med fokus på vilket syfte och funktion nollalternativ i en MKB 

fyller. 

 

Kapitel 4. Miljökonsekvensbeskrivning redogör för de bestämmelser som finns för en MKB och dess 

innehåll. I 4.1 MKB-lagstiftning beskrivs vad en MKB är med hänsyn till de lagkrav som finns. Sedan 

följer 4.2 Alternativhanteringen i en MKB som behandlar syftet med en alternativhantering i en MKB, 
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som nollalternativet är en del av. Efter det följer 4.3 Nollalternativ i Sverige där det redogörs det för 

olika styrdokuments definitioner kring vad nollalternativ är och hur det bör tillämpas. Avslutningsvis i 

kapitel 4 följer 4.4 Sammanställning över hur olika lagar och direktiv beskriver nollalternativet, detta 

för att ge läsaren en tydligare bild över hur olika definitioner och tolkningar av samma lagkrav skiljer 

sig ifrån varandra. 

 

För att ge en ökad förståelse för hur ett nollalternativ kan yttra sig inom svensk praktik beskriver 

kapitel 5. Exempel på nollalternativ hur olika MKB:er till planer och projekt har hanterat 

nollalternativet. Detta för att få en uppfattning om hur ett nollalternativ kan beskrivas, men även för att 

visa spridnigen över hur ett nollalternativ kan hanteras.  

 

I kapitel 6. Förhållningssätt till nollalternativ presenteras först 6.1 Resultat från kvalitativa intervjuer 

som redogör för det material som erhållits genom kvalitativa intervjuer med MKB-utövare om deras 

uppfattningar om nollalternativets funktion i en MKB. Sedan följer 6.2 Resultat från Q-metoden som 

redogör för vilka uppfattningar om nollalternativet funktion som finns hos MKB-utövare med hänsyn 

till ett antal uppsatta påståenden. 

 

I kapitel 7. Analys och diskussion kopplas det material som har erhållits under studien med den teori 

och tidigare forskning som presenterats. Detta för att kunna redogöra för vilka förhållningssätt det 

finns till nollalternativet samt vad som bör beaktas vid hanteringen av nollalternativ i en MKB. 

 

I 8. Slutsats sammanfattas det resultat som erhållits i studien och som genom analys har försökt 

besvara studiens syfte och frågeställningar. 
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2. Metod och material 
 

Inom ramen för denna studie har fyra olika typer av metoder tillämpats. Först har en litteraturstudie 

över det material som finns tillgängligt om nollalternativet i en MKB genomförts. Detta för att ge en 

ökad förståelse och övergripande bild över hur nollalternativet bör hanteras enligt den litteratur som 

finns tillgänglig i ämnet. Litteraturstudien ligger även till grund för större delen av studien. För att 

kunna besvara vilka förhållningssätt som finns till nollalternativet har litteraturen analyserats och 

bearbetats ytterligare med hjälp av den så kallade Q-metoden, vilken tillämpats i form av en 

workshop. Som ett komplement och för en mer ingående syn på vad ett nollalternativ är, dess syfte 

samt vad som bör beaktas vid hanteringen av nollalternativ i en MKB har även fyra kvalitativa 

intervjuer genomförts. För att dessutom kunna visa på hur ett nollalternativ kan yttra sig har det 

genomförts en övergripande sammanställning av olika MKB:er och deras hanetring av nollalternativ. 

 

Valet av metod inför en forskningsuppgift baseras enligt Merriam på hur problemet ser ut, vilka frågor 

problemet ger upphov till samt vilket slutresultat forskaren vill ha.
3
  Den här studien strävar efter ett 

holistiskt vetenskapligt ideal. Det innebär enligt Davidsson et al. att forskaren försöker se helheten i 

forskningsproblemet. Genom att forskaren ställer helheten i relation till delarna och pendlar mellan del 

och helhet försöker forskaren få en fullständig förståelse för hela forskningsproblemet.
4
 I och med att 

det idag tycks saknas en helhetsbild över hur hanteringen av nollalternativ i en MKB bör gå till har 

denna studie som ambition att redogöra för hur hanteringen av nollalternativ i en MKB kan se ut. 
 

Studien har främst en deskriptiv ansats. Det innebär enligt Merriam att forskaren strävar efter en 

beskrivning och förklaring, snarare än förutsägelser som baseras på orsak och verkan. Målsättningen 

med deskriptiv forskning är att studera skeenden och företeelser.
5
 Studien har dessutom även en 

explorativ ansats. Det innebär enligt Davidsson et al. att studien är utforskande eftersom det finns 

luckor i kunskapen inom ett visst ämnesområde. Det främsta syftet med en explorativ studie är att 

inhämta så mycket kunskap som möjligt inom ett bestämt ämnesområde. Vid en explorativ studie 

används ofta olika tekniker för insamling av data.
6
 Idag tycks det i teorin saknas tydliga riktlinjer för 

hantering av nollalternativ i en MKB, vilket även påverkar praktiken av hanteringen av nollalternativ i 

en MKB. I ett försök att fylla dessa kunskapsluckor har studien en deskriptiv och explorativ ansats där 

studiens syfte ska uppfyllas med hjälp av fyra metoder. 

 

Litteraturstudie 

Den vanligaste metoden för insamling av kunskap är enligt Davidsson et al. att ta del av böcker, 

vetenskapliga artiklar samt andra rapporter.
7
 Vid val av dokument som ska undersökas och analyseras 

är det av vikt att de blir belysta ur fler än en synvinkel för att det ska vara möjligt att få en fullständig 

bild av ämnet.
8
  

 

Syftet med litteraturstudien är att ge en ökad förståelse och en övergripande bild över hur 

nollalternativet bör hanteras enligt den litteratur som finns tillgänglig i ämnet. För att det ska vara 

möjligt att ta reda på vilka incitament som finns för att tillämpa nollalternativet i en MKB är det 

nödvändigt att analysera den litteratur som finns och motiverar hanteringen av nollalternativ i en 

MKB. Genom att redogöra för de lagkrav, förarbeten och direktiv som finns om nollalternativ framgår 

det vilka incitament som finns för att tillämpa nollalternativ i en MKB. 

 

                                                      
3 Merriam, S. (1994) Fallstudien som forskningsmetod Studentlitteratur, Lund s. 21 
4 Davidsson, B. Patel, R. (2003) Forskningsmetodikens grunder – Att planera, genomföra och rapportera en undersökning, 

Studentlitteratur, s. 30 
5 Merriam, S. (1994) s. 22 
6 Davidsson, B. Patel, R. (2003) s. 12 
7 Davidsson, B. Patel, R. (2003) s. 42 
8 Davidsson, B. Patel, R. (2003) s. 64 
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Vid genomgång av lagtexter och rättsakter har en sedvanlig juridisk metod tillämpats. Det innebär 

enligt Hörnberg att studie av reglernas syfte och ändamål, dess formulerade krav ur ett materiellt och 

formellt hänseende och dess tillämpning, det vill säga rättspraxis, baserad på rättsvetenskapligt 

källmaterial.
9
  

 

För att kunna besvara hur ett nollalternativ bör hanteras i en MKB är det relevant att se över vilka 

riktlinjer som finns för hantering av nollalternativ i en MKB i Sverige idag. I denna studie har det 

därför skett en genomgång av vägledningar och handböcker från tre vägledande myndigheter inom 

planering; Trafikverket, Boverket och Naturvårdsverket. Detta för att ge en överblick över hur 

myndigheterna har tolkat lagkravet om nollalternativ i en MKB. 

 

För att ge en ökad förståelse för vad som bör beaktas vid hanteringen av nollalternativ i en MKB har 

en litteraturgenomgång även gjorts för teorier som behandlar förutsägelser, osäkerhet och scenarier i 

en MKB. Ett nollalternativ är att betrakta som en förutsägelse om framtiden, som i många fall är 

behäftad med osäkerhet, vilken kan hanteras med hjälp av scenarier.  

 

Den litteratur som finns tillgänglig om förutsägelser i MKB är generellt inriktad mot flera delar i en 

MKB och inte specifikt mot nollalternativet. Däremot utgör nollalternativet en del av 

alternativhanteringen i en MKB, vilket bidrar till att de resonemang som finns om förutsägelser för 

alternativen i en MKB även är möjliga att koppla till nollalternativ. Detsamma gäller för teorier om 

osäkerhet, som främst är inriktad mot MKB hanteringen generellt. Emellertid är nollalternativet en del 

av MKB:n och de svårigheter som föreligger med osäkerheter i en MKB torde även gälla för 

nollalternativet. När det kommer till scenarier är litteraturen inriktade på den allmänna hanteringen av 

alternativ i en MKB. De scenariotekniker som beskrivs är i första hand inte ämnade för att hantera 

osäkerheten i nollalternativ. Däremot inkluderas en övergripande redogörelse av scenariotekniker för 

att ge en ökad förståelse om att det kan vara aktuellt att även utveckla en scenarioteknik för att hantera 

osäkerheten i ett nollalternativ.    

 

Utbudet av litteratur och forskning som behandlar nollalternativ i en MKB är begränsat och den 

internationella forskning som finns är från 1980- och 90-talet. Däremot är det genom den tidigare 

internationella forskningen möjligt att gå tillbaka och få ett tydliggörande om det ursprungliga syftet 

med att inkludera ett nollalternativ i en MKB. Det kan i studien sedan ställas i relation till hur 

nollalternativet hanteras idag. Den internationella forskningen är även inriktad mot att förklara vilka 

utgångslägen som en MKB-utövare bör ha när ett nollalternativ ska identifieras och hanteras för en 

befintlig verksamhet. Den forskning som finns om nollalternativet i Sverige är i sin tur mer inriktad på 

att behandla vilken funktion ett nollalternativ i en MKB kan fylla. 

 

I studien har därmed relevant forskning och artiklar i ämnet analyserats där sökningar har gjorts via 

Internet. Sökningarna gjordes utifrån begrepp som: nollalternativ (no-action, no-option, zero- 

alternative), osäkerhet (uncertainty), miljökonsekvensbeskrivning (environmental impact assessment), 

planering (planning) med mera.  

 

Av det material som erhållits har tolkningar genomförts utefter författaren till studiens förförståelse i 

ämnet, vilket är mer eller mindre oundvikligt vid analys av texter och material. Vid analyser ingår i 

stort sätt alltid tolkning oavsett vilken typ av analys som genomförs. Enligt Bergström et al kan en 

tolkning vara komplex i den meningen att det är betydande vilken fråga som undersökas samt 

materialets karaktär.
10

 Denna studie har därmed en hermeneutisk ansats. Det inne bär enligt Bergström 

et al. att den inte är fri från förförståelse, då tolkningar i mångt och mycket baseras på tidigare 

förförståelse.
11

 Litteraturstudien har även legat till grund för den andra metoddelen i uppsatsen som är 

Q-metoden. 

                                                      
9 Hörnberg, C. (2005) Miljökonsekvensbedömningar som rättsligt verktyg för hållbar utveckling, Juridiska institutionen, 

Umeå universitet s. 37 
10 Bergström, G. Boréus, K. (2005) Samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys i Bergström, G. Boréus, K. (red) Textens 

mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys, Studentlitteratur AB: Lund s.23  
11 Bergström, G. Boréus, K. (2005) s.25 



Nollalternativ i miljökonsekvensbeskrivning 

 

 
9 

 

Q- metod  

Q-metoden (Q-methodology) är en kvalitativ metod, men samtidigt kvantitativ, eftersom metoden 

även bygger på statistiska tekniker.
12

 Metoden kan därmed anses som lämplig att tillämpa inom ramen 

för denna studie, eftersom det enligt Magne Holme et al. med fördel går att kombinera kvalitativa och 

kvantitativa angreppssätt. Genom att använda statistiska tekniker är det möjligt att göra 

generaliseringar, medan kvalitativa metoder möjliggör för en ökad och djupare förståelse för det 

aktuella problemet.
13

  

 

Q-metoden har till syfte att upptäcka och identifiera olika diskurser och förhållningssätt inom ett 

ämnesområde.
14

 Genom att ta reda på vilka uppfattningar olika individer har inom ett visst 

ämnesområde, tydliggörs olika diskurser. För att det ska vara möjligt att identifiera och komma vidare 

med en viss problematik är det enligt Barry et al. grundläggande att de diskurser som finns 

synliggörs.
15

 Q-metoden har till syfte att analysera subjektivitet (vad personer har för personlig 

uppfattning av ett visst fenomen) på ett strukturerat och organiserat sätt med hjälp av statistik.
16

  

 

Syftet med studien har varit att utforska förhållningssätt till nollalternativ inom MKB. I och med att Q-

metoden har för avsikt att tydliggöra vilka uppfattningar som finns inom en specifik fråga har metoden 

varit lämplig att tillämpa. Detta eftersom det tycks finnas olika uppfattningar om vad ett nollalternativ 

är och vad det har för funktion i en MKB. Genom att deltagarna i studien var tvungna att rangordna 

och specificera påståenden om nollalternativet, baserat på deras uppfattning om vad ett nollalternativ 

betyder för dem, var det möjligt att se vilka förhållningssätt som finns till nollalternativet. 

 

För att även kunna ge en ökad förståelse för hur nollalternativ i en MKB bör hanteras är det lämpligt 

att redogöra för hur nollalternativet i en MKB hanteras idag. Genom att tillämpa Q-metoden borde det 

vara möjligt att ge en bild över vilka uppfattningar om nollalternativets funktion som råder idag. Detta 

eftersom MKB-utövare fick komma till tals om vad de ansåg vara relevant vid hanteringen av 

nollalternativ i en MKB. 

 

Q-metoden är uppdelad i olika steg där det först handlar om att identifiera ett område att undersöka. 

Sedan är det forskarens uppgift att ta fram olika ”Q-påståenden”, det vill säga uttryck eller definitioner 

som finns om ett visst fenomen. Denna information kan tas fram på olika sätt, bland annat genom en 

litteraturstudie eller intervjuer med insatta personer. Antalet Q-påståenden som ska inkluderas i en 

studie ska, för både forskaren och för respondenterna, vara hanterbart. Q-påståendena får sedan en 

numerisk kodning och skrivs ned på mindre papperslappar innan de delas ut till deltagarna.
17

 

 

I studien valdes 25 Q-påståenden ut, baserad på en föregående litteraturstudie samt intervjuer. I 

litteraturstudien inkluderades lagtexter, handböcker och vägledningar med mera som förklarar och 

beskriver nollalternativet samt annan litteratur som behandlar ämnet. Intervjuer genomfördes även 

med aktörer som på något sätt arbetar med nollalternativ. De Q-påståenden som togs fram 

modifierades i vissa fall för att passa Q-metoden samt för att få en balans mellan dem vid utplacering 

på Q-brickan. Tabell 1 visar vilka Q-påståenden som inkluderades i studien. 

 

 

 

  

 

                                                      
12 Barry, J. Proops, J. (1999) Seeking sustainability discourses with Q methodology i Ecological Economics, vol. 28 nr 3. s. 

337   
13 Magne Holme, I. Krohn Solvang, B. (1991) Forskningsmetodik – Om kvalitativa och kvantitativa metoder 

Studentlitteratur, Lund, s. 95 
14 Barry, J. Proops, J. (1999) s. 337   
15 Barry, J. Proops, J. (1999) s. 338 
16 Barry, J. Proops, J. (1999) s. 339   
17 Barry, J. Proops, J. (1999) s. 339   
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1 Ett nollalternativ innebär en förutsägelse om ett områdes utveckling baserat på att innehållet i en plan/program eller projekt 

inte realiseras 

2 Syftet med ett nollalternativ är att det fungerar som en referensram för att underlätta jämförelser med andra alternativ  

3 Det är betydelsefullt att ha med ett nollalternativ i en MKB 

4 Nollalternativet är en beskrivning av aktuella förhållanden ifall inga åtgärder genomförs 

5 Det kan finnas flera nollalternativ i en MKB 

6 Nollalternativet fyller en viktig funktion i arbetet med att belysa miljökonsekvenserna av en plan/program eller ett projekt 

7 Det är viktigt att omsorgsfullt diskutera nollalternativ i MKB-processen 

8 Nollalternativet är ett rörligt mål 

9 Nollalternativet kan användas till att få utbyggnadsalternativet att framstå i bättre dager 

10 Det finns ett behov att precisera begreppet nollalternativ i lagtext 

11 Nollalternativet ska tonas ned i en MKB 

12 Ett nollalternativ kan påverka utfallet i ett projekt eller i en plan/program 

13 Ett nollalternativ ska inte redovisas ifall en plan/program eller projekt inte innebär några större förändringar av nuläget  

14 Definitionen på nollalternativ är: En beskrivning av miljöförhållandena och miljöns sannolika utveckling om planen, 

programmet eller ändringen inte genomförs 

15 Ett nollalternativ innebär en rimligt säker uppfattning om hur samhället kommer att utvecklas utan effekterna av att planen 

eller projektet realiseras  

16 Det är tveksamt att alltid ställa krav på att nollalternativ ska inkluderas i en MKB  

17 Ett nollalternativ ska enbart tas fram där det fyller en funktion för projektets eller planens/programmets utförande 

18 Nollalternativet lämpar sig inte som referensram för att underlätta jämförelser med andra alternativ eftersom det baseras på 

en förutsägelse  

19 Det finns ett behov att precisera begreppet nollalternativ i vägledningar/handböcker 

20 En redovisning av olika scenarier är mer användbart i en MKB än redovisning av ett nollalternativ 

21 Definitionen på nollalternativ är: En beskrivning av konsekvenserna av att verksamheten eller åtgärden inte kommer till 

stånd 

22 Nollalternativet är levande och kan omformuleras under MKB-processen  

23 Innehållet i en äldre plan/program är att betrakta som ett nollalternativ 

24 Nollalternativet utgör en osäker förutsägelse om framtiden 

25 Nollalternativ, jämförelsealternativ, referensalternativ, referensscenario, förbättringsalternativ är samma sak 

 

För att kunna tillämpa Q-metoden genomfördes en workshop. En workshop är enligt Rogers en 

akademisk struktur av lärande och kunskapsspridning som kan tillämpas istället för konferenser eller 

seminarier. Workshops kan även användas som en forskningsmetod som möjliggör för 

gruppdiskussioner där olika perspektiv kan delas och diskuteras, som i sin tur möjliggör för en 

reflektionsprocess.
18

 

 

När det kommer till val av deltagare i en studie som tillämpar Q-metoden bör urvalet bestå av 

individer som teoretiskt är relevanta för ämnet. Van Exel et al. föreslår att personer som har tydliga 

åsikter i frågan bör inkluderas.
19

 Inför workshopen skickades en inbjudan ut till cirka 80 personer som 

har kunskaper inom MKB på myndigheter, konsultföretag samt universitet och högskolor. 

 

I workshopen deltog sedermera 28 personer som har kunskaper inom MKB. Av deltagarna utgjorde 18 

konsluter från WSP, Sweco, Atkins, Iterio samt COWI, 7 personer från Stockholms universitet, 

Uppsala universitet samt Kungliga Tekniska högskolan, varav 6 personer var studenter, samt 3 

personer från Naturvårdsverket och Trafikverket. Av de 28 deltagarna angav 11 av dem att de främst 

                                                      
18 Rogers, A. (2010) The need for practical workshops i Royal geographical Society vol. 42, nr 1, s. 127 
19 van Exel, J. de Graaf, G. (2005) Q methodology: A sneak preview s. 6 

Tabell 1 visar de 25 Q-påståenden som deltagarna i workshopen rangordnande efter en skala från ”Instämmer helt” till 

”Instämmer inte alls” med mellanläget ”Instämmer delvis”. Q-påståendena är baserade på en föregående litteraturstudie 

samt intervjuer. Q-påståendena har i vissa fall modifierades för att passa Q-metoden samt för att få en balans mellan dem 

vid utplacering på Q-brickan. 
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kommer i kontakt med plan-MKB medan 9 av dem angav att de istället främst kommer i kontakt med 

projekt-MKB. 8 personer angav att de kommer i kontakt med båda typerna av MKB. 

 

Under workshopen fick deltagarna tillgång till en pyramidformad och rutindelad bricka. Deltagarnas 

uppgift var att rangordna och placera ut varje Q-påstående efter en skala på brickan med hänsyn till 

hur väl påståendet stämde överens med deras personliga åsikt och uppfattning. Skalan varierade från 

”Instämmer helt” till ”Instämmer inte alls” med ett mellanläge ”Instämmer delvis”. Se figur 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Under workshopen blev deltagarna placerade i mindre grupper som gemensamt fick diskutera de olika 

Q-påståendena för att sedan lämna ett individuellt svar. Vid varje grupp fanns en person som förde 

anteckningar över gruppens diskussioner. Varje deltagare fick även möjlighet att lämna kommentarer 

på sin bricka. 

 

Efter att deltagarna gjort sina val på brickan matades information in i den statistiska programvara PQ 

Method. Det är en DOS-baserad programvara i vilken det är möjligt att sammanställa, analysera och 

redogöra för vilka Q-påståenden som främst förekommer för de olika stegen på skalan.  

 

Eftersom deltagarna i studien fick diskutera i grupp finns det vissa faktorer och mekanismer som är 

viktiga att beakta. Enligt Magne Holme et al. är en betydelsefull aspekt den sociala dimensionen som 

uppstår i en gruppsituation. I en gruppsituation sker det en diskussion mellan människor som i ett 

socialt spel, med likasinnade formar, som utvecklar uppfattningar och åsikter. Genom en 

gruppdiskussion uppstår en situation som enligt Magne Holme et al. liknar det sätt som individer 

normalt skaffar sig åsikter och uppfattningar, nämligen genom ömsesidig påverkan och grupptryck.
20

 

Det är enligt Larsen möjligt att tillämpa gruppdiskussioner för att observera hur kontexten gör att 

åsikter utvecklas inom gruppen. En gruppsituation kan få betydelse för hur åsikter bildas och kommer 

till uttryck. Samtidigt är det viktigt att beakta den sociala kontrollen i gruppen.
21

 

 

I och med att det tycks finnas kunskapsluckor i ämnet om hanteringen av nollalternativ i en MKB, 

både i teorin och bland utövare, har ambitionen under studiens gång varit att tydliggöra dessa luckor. 

Under workshopen var även en målsättning, förutom att få en bild över vilka förhållningssätt som 

råder om nollalternativet, även att medvetandegöra MKB-utövare och blivande MKB-utövare om vad 

ett nollalternativ är och hur det bör hanteras. Ambitionen var även att deltagarna i studien skulle 

                                                      
20 Magne Holme, I. Krohn Solvang, B. (1991) s.123 
21 Larsen, A. (2009) Metod helt enkelt – En introduktion till samhällsvetenskaplig metod, Gleerups, s. 86 

Figur 1. Visar Q-brickan som varje deltagare fick fylla i under workshopen och därmed rangordna olika påståenden om 

nollalternativ i en MKB efter deras personliga uppfattning. 
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uppmärksammas om sin egen hantering av nollalternativet och ta till sig av de diskussioner som 

uppstod under workshopen. 

 
Kvalitativa intervjuer 

I studien har fyra kvalitativa intervjuer med MKB-utövare som är insatta i ämnet genomförts. Detta för 

att få en djupgående bild över vilka förhållningssätt som råder om nollalternativ i en MKB samt vilka 

incitament som finns för tillämpandet av nollalternativ i en MKB. I intervjuerna har det därför 

resonerats om syftet med nollalternativ, dagens hantering av nollalternativet samt vad som bör beaktas 

vid hanteringen av nollalternativ i en MKB. Dessutom har osäkerheter som kan föreligga i ett 

nollalternativ i en MKB behandlats under intervjuerna. Genom att i intervjuerna bearbeta den 

information som uppkommit under de andra metoddelarna i studien har en mer djupgående analys om 

nollalternativ i en MKB möjliggjorts.  

 

Genom intervjuer är det enligt Lantz möjligt att förstå meningen med fenomen i relation till 

respondentens livsvärden.
22

 Vid en intervju är uppgiften att försöka fånga hur respondenten gestaltar 

ett visst fenomen (i det här fallet nollalternativet) och tillskriver det mening. Meningen med ett 

fenomen är enligt Lantz sammanhangsbestämd och det är respondentens person och erfarenhet som 

utgör den kontext mot vilket fenomenet får mening och kan förstås.
23

   

 

Magne Holme et al. menar på att det i en kvalitativ intervju inte bör användas standardiserade frågor, 

eftersom ambitionen är att intervjun inte ska styras allt för mycket av forskaren. Däremot krävs det att 

forskaren har förberett en form av handledning inför intervjun för att se till att viktiga faktorer inom 

ämnesområdet behandlas.
24

 Denna intervjumetod kan även kallas semistrukturerad eller delvis 

strukturerad intervju.
25

  

 

Vid urval av respondenter till en studie kan det enligt Larsen vara möjligt att tillämpa den så kallade 

snöbollsmetoden. Den innebär att forskaren tar kontakt med personer som han eller hon antar har goda 

kunskaper om det aktuella ämnet. Dessa personer kan sedan i sin tur tipsa om andra personer som kan 

vara relevanta att intervjua. Detta kan ses som ett strategiskt urval, eftersom forskaren medvetet väljer 

vilka som ska delta i studien.
26

 I studien har snöbollsmetoden används som urvalsmetod.  

 

Vid intervjuerna har krav på samtycke, information och konfidentialitet beaktats. Det innebär att etiska 

aspekter har tagits hänsyn till då denna forskning har för avsikt att följa lag (2003:460) om 

etikprövning av forskning.
27

 Respondenterna har i studien behandlats anonymt. Detta för att det inte är 

respondentens identitet som är relevant för studien, utan vilken kunskap och erfarenhet av 

nollalternativ i en MKB som respondenten innehar. 

 

Vid urvalet av respondenter till studien har ett kriterium varit att personerna gemensamt ska täcka in 

områden som rör en MKB och som presenteras i tabell 2. De områden som respondenterna gemensamt 

ska täcka in är först tillståndspliktig verksamhet och planer och program, detta för att MKB:er med 

tillhörande nollalternativ tas fram för planer och projekt. I och med att det i studien inte har gjorts 

någon avgränsning mellan projekt-MKB eller plan-MKB har respondenter som besitter kunskap om en 

eller båda typerna av MKB varit önskvärda att inkludera i studien. Sedan har ett kriterium även varit 

att inkludera respondenter som har kunskap och erfarenhet av nollalternativ inom infrastruktur. Detta 

för att infrastrukturprojekt tenderar att vara komplexa och därmed knepiga att formulera och hantera 

nollalternativ till. För att även ge en bredare förståelse för hur forskningen och metodiken som finns 

om nollalternativ i Sverige har utvecklats, har ett kriterium varit att inkludera respondenter som på 

något sätt bidragit till eller har insyn i hur teorin om nollalternativ har utvecklats. Respondenterna som 

                                                      
22 Lantz, A. (1993) Intervjumetodik, Studentlitteratur Lund, s. 34 
23 Lantz, A. (1993) s. 35 
24 Magne Holme, I. Krohn Solvang, B. (1991) s.111 
25 Dalen, M. (2007) Intervju som metod, Gleerups, s. 31 
26 Larsen, A. (2009) s. 78 
27 SFS (2008:192) Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor 
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deltog i studien är verksamma inom både myndigheter och i den privata sektorn. Detta för att kunna få 

en förförståelse för vilka tankar som kan ligga till grund för de förhållningssätt som finns till 

nollalternativ i en MKB. 

 

 

 

 
Respondenter Tillståndspliktig  

verksamhet 

Planer och  

program 

Infrastruktur Forskning och  

utveckling av 

metodik 

A (x) x x x 

B x x x x 

C x    

D x x x x 

E (x)  x x 

 

Fallstudie- sammanställning av exempel på nollalternativ 

I studien presenteras och analyseras fem olika MKB:er med nollalternativ för att ge en övergripande 

bild över hur nollalternativet i en MKB hanteras idag och för att redogöra vilka uppfattningar som 

råder om nollalternativets funktion i en MKB. Detta kan liknas vid en fallstudie som beskrivs som en 

undersökning på en mindre och avgränsad del.
28

 Enligt Merriam är fallstudier en metod som kan 

nyttjas för att systematiskt studera en företeelse.
29

 Merriam fortsätter med att den kunskap som är 

möjlig att erhålla med hjälp av fallstudier skiljer sig från annan vetenskaplig kunskap, bland annat 

genom att kunskap från fallstudier blir mer utvecklade genom forskarens tolkning. Detta eftersom 

forskaren tillför egen erfarenhet och förståelse som leder till generaliseringar när ny information inom 

ämnesområdet läggs till äldre information.
30

  

 

Vid valet av MKB:er med nollalternativ att inkludera i studien var ambitionen att belysa olika sätt att 

formulera och dokumentera  nollalternativ i en MKB på. Genom att utgå ifrån fem olika typer av 

MKB:er (både planer och projekt) blir det tydligt att det finns en spridning av hur ett nollalternativ kan 

formuleras och dokumenteras, men framför allt finns det en variation i hur välarbetat ett nollalternativ 

är samt hur stort utrymme nollalternativet har i en MKB. 

 
Under studien har det framgått att det är mer problematiskt att formulera ett nollalternativ i komplexa 

planer eller projekt. Därför har tre MKB:er till komplexa planer och projekt inkluderats i studien. Det 

har även framgått under studien att det finns svårigheter att hantera och formulera ett nollalternativ till 

en tillståndspliktig verksamhet som ansöker om ett förnyat tillstånd för en redan befintlig anläggning, 

varpå en sådan MKB är inkluderad i studien. För att få en än bredare förståelse för vilka typer av 

planer och program som kräver ett nollalternativ är även en MKB till översiktsplan inkluderad i 

studien. 

 

De MKB:er med nollalternativ som presenteras i studien har genomgått en analys efter kriterier 

uppsatta av författaren till studien. I sammanställningen har det fokusertas på kriterier som ska besvara 

hur nollalternativet har hanterats och formulerats, hur osäkerheten i nollalternativet har hanterats och 

formulerats, med vad alternativen i MKB:n jämförs mot samt hur konsekvenserna av nollalternativet 

har hanterats och formulerats. Syftet med sammanställningen för olika typer av MKB:er med 

nollalternativ är att ge en bild över hur nollalternativ kan hanteras och formuleras i en MKB.  

                                                      
28 Davidsson, B. Patel, R. (2003) s. 54 
29 Merriam, S. (1994) s. 21 
30 Merriam, S. (1994) s. 29 

Tabell 2. I tabellen redovisas de kriterier om kunskap och erfarenhet inom planering som respondenterna i studien 

gemensamt besitter. 
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2.1 Metod- och källkritik  
Urvalet av litteratur som har studerats i studien hade kunnat se annorlunda ut ifall sökningar skett på 

ett annorlunda sätt. Beroende på sökord kan utfallet variera, däremot har ambitionen varit att 

genomföra en genomgripande sökning av litteratur för att få fram olika infallsvinklar om nollalternaiv 

i en MKB.  

 

Det ska även poängteras att utbudet av material som behandlar nollalternativ i en MKB i dagsläget inte 

är särskilt stort.  Det har bidragit till att de teorier som presenteras i studien inte har en direkt uttalad 

koppling till nollalternativ i en MKB. Däremot är nollalternativet en del av en MKB och teorier om 

förutsägelser, osäkerhet och scenarier, som används i denna studie, är kopplade till MKB:er. De 

scenariotekniker som redovisas är dock mer lämpade för den övriga alternativhanteringen i MKB:n. 

Däremot inkluderas en övergripande redogörelse av scenariotekniker för att ge en ökad förståelse om 

att det kan vara aktuellt att även utveckla en scenarioteknik för att hantera osäkerheten i ett 

nollalternativ. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att samtliga alternativ i en MKB är behäftade 

med osäkerhet, inte bara nollalternativet.  

 

Av den internationella forskning som finns behandlas nollalternativet främst för befintlig verksamhet. 

Det bidrar till att det därmed saknas referenser till hur nollalternativet ska hanteras för nya planer och 

projekt. För att kunna ge en ökad förståelse för hur nollalternativ i en MKB bör hanteras och vad som 

bör beaktas hade det varit önskvärt med mer tidigare forskning som grund för denna studie. 

 

Valet att tillämpa Q-metoden baserades på att metoden ansågs lämplig i och med att den bidrar till att 

få fram vad personer har för personlig uppfattning av ett visst fenomen på ett strukturerat och 

organiserat sätt. När det kommer till nollalternativ i en MKB kan det tillämpas på olika sätt och syftet 

med denna studie är att bland annat redogöra för vilka förhållningssätt som finns till nollalternativ i en 

MKB. Genom att tillämpa Q-metoden tvingades deltagarna att rangordna och därmed även välja vilka 

Q-påståenden som stämde mest överens med den egna uppfattningen om vad ett nollalternativ är. 

Däremot var det tydligt att det för deltagarna var komplicerat att rangordna och endast välja ut ett fåtal 

Q-påståenden som de instämde- eller inte instämde med. 

 

I och med att antalet rutor för vad deltagaren ”Instämmer helt” med var begränsade var vissa deltagare 

tvungna att placera Q-påståenden närmare ”Instämmer inte alls”, än vad som var tanken. Eller vise 

versa, vilket kan anses ge ett missvisande resultat. Samtidigt har metoden som syfte att tvinga 

deltagaren att rangordna, vilket inte är möjligt ifall det går att placera ett flertal olika Q-påståenden i 

samma ruta. 

 

Deltagarna i studien utgick ifrån sina egna referensramar. De olika utbildnings- och 

yrkeserfarenhetsbakgrunderna kan därmed ha påverkat resultatet i studien. Diskussionerna i grupperna 

upplevdes även av några försvåras på grund av att deltagarna hade olika bakgrunder. Beroende på 

vilken typ av MKB deltagarna främst kommer i kontakt med i praktiken kan också ha påverkat 

resultatet. Även utgångsläget hos deltagarna när de genomförde sin rangordning kan ha påverkar 

resultatet beroende på ifall det gällde ett nollalternativ för exempelvis ett nytt infrastrukturprojekt eller 

en förlängning av tillstånd för befintlig verksamhet.  

 

Q-påståendena som inkluderades i studien baserades på en litteraturgenomgång och intervjumaterial. 

Vissa av de påståenden som inkluderades blev till en viss del modifierade för att passa Q-metoden och 

vara möjliga att rangordna efter den förutbestämda skalan. Av de 25 påståendena var 16 stycken av 

dem direkt tagna från litteratur och intervjuer.  Resterande Q-påståenden har tagit avstamp i litteratur 

och intervjumaterial, men har modifierats med anledning att få fram en personlig syn på 

nollalternativet. Det var även nödvändigt att modifiera vissa påståenden för att få en någorlunda balans 

mellan dem vid utplacering på brickan. Det bidrog därmed till att författaren till studiens förförståelse i 

ämnet påverkade på vilket sätt Q-påståendena blev modifierade.  

 

Det framkom även under workshopen att det var svårt att skilja på hur nollalternativet borde hanteras 

och hur nollalternativet hanteras i verkligheten. I och med skillnaden uppstod det en svårighet för 
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några av deltagarna om vilket utgångsläge som skulle tillämpas när de rangordnade Q-påståendena. Ett 

förtydligande gjordes från en deltagare som menade på att rangordningen baserades utifrån hur 

personen tänkte att det borde vara och inte utifrån den upplevda praxisen. Vilket utgångsläge övriga 

deltagarna hade är inte kartlagt, vilket kan bidra till ett tolkningsfel av resultatet som inte ska 

ignoreras.     

 

Inbjudan till workshopen skickades ut till ett flertal verksamma aktörer i MKB-branschen eller andra 

insatta i teorin om MKB. Urvalet av deltagare som deltog i workshopen går att likna ett snöbollsurval 

eftersom inbjudan inte var exklusiv och spreds via internet. Ett flertal personer som inte ingick i det 

ursprungliga urvalet av deltagare deltog i workshopen.  

 

I och med att det främst var konsulter och studenter som deltog i studien är det svårt att få en entydig 

och övertygande bild över vilka uppfattningar som råder gällande nollalternativets funktion. För att få 

ett mer balanserat resultat hade det vara önskvärt att även andra aktörer deltog i studien, så som 

kommun, länsstyrelse eller andra myndigheter, vilka även ett antal blev inbjudna till workshopen.         

 

Urvalet av intervjurespondenter baserades med målsättningen att få med personer som täcker in olika 

kunskapsområden och delar inom MKB. Ambitionen var att inkludera personer med lång erfarenhet 

inom planering och MKB som därmed kunde bidra med kunskaper om nollalternativ i en MKB. Även 

om urvalet av respondenter uppfyllde de uppsatta kraven är det troligt att resultatet kunde sett 

annorlunda ut ifall även andra personer fått komma till tals. Det är inte omöjligt att andra 

representanter från exempelvis samma myndighet har åsikter som går isär med de respondenter som är 

en del av denna studie. 

 

För att ge en bild över hur ett nollalternativ kan yttra sig i praktiken har fem exempel på nollalternativ 

inkluderats i studien. Målsättningen vid urvalet av nollalternativ var att presentera exempel som visar 

vilken bredd av nollalternativ som finns. I och med att MKB ska tas fram till olika typer av planer och 

projekt var ambitionen att visa på hur olika ett nollalternativ kan yttra sig. Urvalet av exempel på 

nollalternativ kan däremot ha påverkat den efterföljande analysen och det är inte omöjligt att resultatet 

blivit annorlunda ut ifall andra exempel på nollalternativ inkluderats. 
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3. Teori och tidigare forskning 
 

För att i studien kunna ge en ökad förståelse för hur nollalternativ i en MKB bör hanteras redogörs det 

i detta kapitel för teorier om förutsägelser, osäkerhet och scenarier i MKB. Att förutsäga framtiden är 

en grundläggande del i en MKB och även i nollalternativet. I och med att nollalternativet utgör en 

förutsägelse om framtiden kan nollalternativet betraktas som osäkert. Ett sätt att hantera osäkerheten i 

de förutsägelser som görs i nollalternativet är att i en MKB tillämpa scenarioteknik, varpå en 

redogörelse för olika scenariotekniker redovisas i detta kapitel. Däremot är de scenariotekniker som 

presenteras inriktade på de övriga alternativen i en MKB och inte specifikt på nollalternativet. 

Samtidigt kan scenarioteknikerna bidra till en ökad förståelse om att det kan vara aktuellt att även 

utveckla scenariotekniker för att hantera osäkerheten i ett nollalternativ.  Med hjälp av denna 

redogörelse för teorier om förutsägelser, osäkerhet och scenarioteknik i MKB borde det vara möjligt 

att besvara vad som bör beaktas vid hanteringen av nollalternativ i en MKB. 

 

Avslutningsvis i detta kapitel följer en sammanställning av tidigare forskning som publicerats om 

nollalternativ i en MKB. Detta för att tydliggöra vilken forskning som finns inom ämnet som ska bidra 

till en ökad förståelse för hur nollalternativ i en MKB bör hanteras. Däremot är den forskning som 

finns om nollalternativ i en MKB i dagsläget begränsad. Den internationella forskning som emellertid 

finns om nollalternativ i en MKB ifrån 1980- och 90-talet och behandlar syftet med nollalternativ. Det 

är även främst ett fokus på vilka utgångslägen som bör beaktas vid hanteringen av nollalternativ för 

befintlig verksamhet. Den nationella forskningen om nollalternativ i en MKB är ifrån 2000-talet och 

inriktad på vilken funktion nollalternativ har i en MKB. Genom att redogöra för tidigare forskning om 

nollalaternativ i en MKB torde det vara möjligt att besvara vilka incitament som finns för att tillämpa 

nollalternativet i en MKB. 

 

3.1 Förutsägelser i MKB 
Att förutsäga den framtida utvecklingen är kärnan i en miljökonsekvensbeskrivning. Både processen 

och dokumentet är i grunden en förutsägelse om att betydande miljöpåverkan kan förväntas, om hur 

stor den kan vara jämfört med om planen inte genomförs samt en förutsägelse om vilka effekter som 

är så betydande att de kräver åtgärder.
31

 Enligt Hörnberg är ett syfte med en miljökonsekvens-

bedömning att få fram förutsägelser av tänkbara miljökonsekvenser och ge kunskap som möjliggör 

klokare val mellan alternativa handlingssätt.
32

 Samtidigt menar Glasson et al. att syftet med 

förutsägelser i en MKB är att identifiera storleken och andra dimensioner av en identifierad förändring 

av miljön till följd av genomförandet av ett projekt eller annan planeringsåtgärd.
 33

 

 

För att lyckas åstadkomma hållbara och förtroendegivande förutsägelser anser Emmelin att det krävs 

en avgränsning i problemen för att det enklare ska vara möjligt att förstå grundläggande samband och 

därtill formulera frågor som är relevanta för den bedömning som ska göras.
34

 Förutsägelser kan även 

bli självförverkligade, ett exempel på det är ifall det väntas en trafikökning byggs infrastrukturen ut, 

vilket resulterar i ökad trafik. Däremot kan det på samma sätt som det faktum att förutsägelser och 

trender förverkligas och infrias även resultera i att det är svårare att förändra eller hindra oönskade 

trender.
35

  

 

Utgångspunkten för en förutsägelse kan beskrivas som att dels försöka förstå påverkansfaktorer i 

planen och dels att koppla dem till relevanta miljöfaktorer.
36

 En förutsägelse bygger i grunden på 

någon form av kvalitativt resonemang och på en tankemodell av samband och samspel, vilket en 

                                                      
31 Emmelin, L. (2007) Att förutsäga miljöpåverkan av planer och program i antologin ”MKB perspektiv på 

miljökonsekvensbedömning” red. Wallentinus, Studentlitteratur s. 201 
32 Hörnberg, C. (2005) s. 25 
33 Glasson, J. Therivel, R. Chadwick, A. (1994) Introduction to Environmental Impact assessment s. 114 
34 Emmelin, L. (2007) s. 226 
35 Börjesson, L. Höjer, M. Dreborg, K H. Ekvall, T. Finnheden, G. (2005) Towards a User’s guide to Scenarios – A Report 

on Scenario Types and Scenario Techniques, Stockholm Royal Institute of Technology (KTH) s. 16 
36 Emmelin, L. (2007) s. 206 
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planerare måste ha insikt i. Osäkerheten och fel i prognoser beror främst på bristande förståelse för 

samband och oklarheter i olika begrepps betydelse, snarare än brist på data och information. Emmelin 

beskriver en förutsägelse som en berättelse som målar upp ett samband mellan planens egenskaper och 

ett framtida tillstånd.
37

  

 

En aspekt som påverkar förutsägelser är tidsperspektivet. Ifall det rör sig om förutsägelser för en 

kortare tidsperiod är det möjligt att utgå ifrån nuvarande förutsättningar vad gäller exempelvis tekniska 

lösningar. Handlar det däremot om förutsägelser för ett längre perspektiv, som en översiktsplan, är det 

troligt att tekniska förutsättningar ändras under tiden, men det är oklart på vilket sätt.
38

   

 

Wangel redogör för att formulerandet av förutsägande framtidsbilder är en fråga om resurser, vilket i 

slutändan är en fråga om makt. Vidare fortsätts resonemanget med att förnekandet av vissa framtiders 

legitimitet och att avfärda dem som långsökta, naiva och omöjliga är ett kraftfullt diskursivt 

maktmedel.
39

  

 

3.2 Osäkerhet i MKB 
Förutsägelser i en MKB kan även ofta vara behäftade med betydande fel och stor osäkerhet.

40
 Glasson 

et al. hävdar att det i en MKB finns en tendens till att de förutsägelser som presenteras framstår som 

betydligt mer säkra än vad de egentligen är.
41

 Enligt Tennøy et al. är det även vanligt förekommande 

att beslutsfattare inte blir tillräckligt informerande om att det dokument som ska utgöra 

beslutsunderlag kan vara förknippat med osäkerhet.
42

 

 

När osäkerheten står mot stora värden eller betydande ingrepp i människors rättigheter blir det särskilt 

problematiskt med förutsägelser. Ifall dessa ingrepp grundas på otillräckligt underbyggda förutsägelser 

om en plans miljöeffekter resulterar det i ett hot mot både rättsäkerheten, men även mot respekten för 

miljöfrågorna.
43

 Vidare menar Tennøy et al. att osäkra förutsägelser i en MKB kan bidra till att beslut 

fattas som leder till oönskade miljökonsekvenser, eftersom beslutet är grundat på felaktiga uppgifter. 

Detta kan bidra till att MKB som verktyg förlorar trovärdighet hos beslutsfattare och allmänhet. För att 

motverka det föreslår Tennøy et al. att det sker noggranna och objektiva förutsägelser, däremot är det 

troligen svårt att uppnå i praktiken. Istället bör det satsas på bättre kommunikation om osäkerheten 

samt en bättre transparens i förutsägelse- och antagandeprocessen. För att åstadkomma en bättre 

kommunicering av osäkerheten i förutsägelse- och antagandeprocessen
 
 är det nödvändigt att diskutera 

vilka förutsägelser som är osäkra, på vilket sätt och hur stor osäkerheten är. Emellertid är det viktigast 

att beskriva konsekvenserna av osäkerheten.
44

  

 

I och med att förutsägelser i en MKB ofta är förknippade med osäkerhet är en viktig aspekt hur 

osäkerheten beskrivs. Börjesson et al. hänvisar till att osäkerheten kan vara beskriven i 

underlagsarbeten till en MKB, men att det faller bort under processens gång och inte hamnar i det 

slutgiltiga dokumentet.
45

 Tennøy et al. fortsätter resonemanget med att såvida beslutsfattare inte blir 

uppmärksammade på att möjliga konsekvenser av en åtgärd vilar på antaganden med hög osäkerhet är 

det inte möjligt att stoppa, modifiera eller övervaka ett projekt som i annat fall kanske vore lämpligt.
46

  

 

                                                      
37 Emmelin, L. (2007) s. 203 
38 Emmelin, L. (2007) s. 216 
39 Wangel, J. (2012) Making Futures: On Targets, Measures & Governance in Backcasting and Planning, Doctoral Thesis in 

Planning and Decision Analysis. Stockholm: Royal Institute of Technology  s.8 
40 Emmelin, L. (2007) s. 202 
41 Glasson, J. Therivel, R. Chadwick, A. (1994) s. 122 
42 Tennøy, A. Kværner, J. Gjerstad K I. (2006) Uncertainty in Environmental Impact Assessment Predictions: the need for 

better communication and more transparency. Impact Assessment and Project Appraisal 24:1, s. 45 
43 Emmelin, L. (2007) s. 204 
44 Tennøy, A. Kværner, J. Gjerstad K I. (2006) s. 54 
45 Börjesson, L. Höjer, M. Dreborg, K H. Ekvall, T. Finnheden, G. (2005) s. 222 
46 Tennøy, A. Kværner, J. Gjerstad K I. (2006) s. 45 
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I och med att ett övergripande syfte med en MKB är att dokumentet ska utgöra en del av ett 

beslutsunderlag som påvisar en plan eller projekts påverkan på miljön bör osäkerheten i bedömningen 

enligt Tennøy et al. tydligt redovisas.
47

 Emellertid är beslutsfattare inte alltid medvetna om vilken 

osäkerhet som föreligger i beslutsunderlaget. Dessutom får beslutsfattare sällan tillräckligt med 

information om vilka antaganden som gjorts och ligger till grund för de förutsägelser som genomförts 

över hur den tänka verksamheten i framtiden kan komma att påverka den omgivande miljön.
48

  

 

För att en MKB med ett tillhörande nollalternativ ska kunna utgöra ett bättre beslutsunderlag menar 

Tennøy et al. att det krävs goda beskrivningar av den information som har bedömts, metoder och 

teorier som har använts samt vilka antagande som har gjorts. Det bidrar till att beslutfattare har ett 

bättre utgångsläge när konsekvenserna av en verksamhet ska bedömas.
49

  

 

I och med att en MKB har som syfte att utgöra ett beslutsunderlag krävs det en så noggrann 

förutsägelse om framtiden som möjligt. Tennøy et al. slutsats är att de förutsägelser som görs i en 

MKB är osäkra, men att beslutsfattare inte blir medvetna om det. De förutsägelser som görs i en MKB 

framstår även som mer säkra än vad de egentligen är. Ett sätt att minska osäkerheten är att göra MKB-

processen mer transparent och tydligt redogöra för vilka antagande som förutsägelserna baseras på. 

Ifall det inte sker någon diskussion om vilka antaganden som ligger till grund för de förutsägelser som 

görs om framtiden är det svårt för läsaren att förstå att ett annat resultat hade kunnat uppstå ifall andra 

antaganden hade inkluderats i studien istället. 
 
Samtidigt menar Tennøy et al. att det sällan sker en 

redovisning av metodik i en MKB, vilket också försvårar möjligheten att förstå vilka antagenden som 

MKB:n har utgått ifrån.
50

  

 

För att hantera osäkerheten i en MKB föreslår Tennøy et al. och andra forskare att det krävs en bättre 

övervakning och eftergranskning av en MKB, på så vis kan det vara möjligt att lära av tidigare 

erfarenheter. Genom att även lyfta fram de kategorier av effekter som tenderar att förutsägas mindre 

exakt än andra, skapas en successiv förbättring av tekniker att använda vid förutsägelser. Detta ger på 

sikt även en mer grundläggande information inför kommande MKB-arbete som skapar förutsättningar 

för en ökad kvalitet och noggrannhet.
51

 

 

Synen på osäkerhet har enligt Brugnach et al. även förändrats. Istället för att se på osäkerhet som något 

som måste minskas eller tas bort i planeringssammanhang är det idag mer accepterat. Utveckligen och 

acceptansen av osäkerhet har bidragit till att nya mer flexibla koncept har utvecklats. För att hantera 

osäkerhet är ett annat tillvägagångsätt att använda scenarioteknik. Genom att tillämpa scenarioteknik 

är det möjligt att anpassa sig till förändrande förutsättningar och oväntad utveckling.
52

 Enligt Therivel 

et al. kan det även vara möjligt att reducera osäkerheten vid förutsägelser med hjälp av 

scenariobildning, känslighetsanalys, tydliggörande av antaganden, identifiering av risker och 

förberedelser av beredskapsplaner samt övervakning.
53

 

 

 
  

                                                      
47 Tennøy, A. Kværner, J. Gjerstad K I. (2006) s. 52 
48 Tennøy, A. Kværner, J. Gjerstad K I. (2006) s. 45 
49 Tennøy, A. Kværner, J. Gjerstad K I. (2006) s. 55 
50 Tennøy, A. Kværner, J. Gjerstad K I. (2006) s. 52 
51 Tennøy, A. Kværner, J. Gjerstad K I. (2006) s. 53 
52 Brugnach, M. Dewulf, A. Pahl-Wosti, C. Taillieu, T. (2008) Toward a relational concept of uncertainty – about knowing 

too little, knowing too differently, and accepting not to know, Ecology and Society, vol. 13(2):30 s.1 
53 Therivel, R. (2010) Strategic Environmental Assessment in Action, Earthscan, London, s. 172 
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3.3 Scenarier i MKB 
Ett scenario kan beskrivas som ett försök att få fram en bild baserad på en process med hypotetiska 

resonemang. Det kan i sin tur utgå från konsekvenserna av en hypotes som hänvisar till den möjliga 

framtida utvecklingen, som kan vara förankrad i väl etablerad fakta.
54

 Scenarion kan även beskrivas 

som ett verktyg där det är möjligt att ens föreställningar om den framtida miljön spelas ut eller som ett 

sätt att organiserat och effektivt drömma om framtiden.
55

 Börjesson beskriver scenarier med att de kan 

ange både en definition av en möjlig framtid samt en beskrivning av utvecklingen.
56

 Emmelin 

förklarar ett scenario som en dynamisk beskrivning av hur en framtidsbild skulle kunna komma till. 

Syftet med ett scenario i en MKB är att försöka skapa enkla alternativ som utgår från skilda, men 

tydligt utsagda förutsättningar. Detta till skillnad mot prognoser som har målsättningen att visa hur 

framtiden kommer att gestalta sig.
57

  

 

Styrkan och nyttan med scenarier i en MKB är förmågan och möjligheten att få en bild av framtiden 

som kan utgöra ett avgörande stöd för beslutsfattare.
58

 Scenarier har fördelen att de kan bryta ner 

komplexiteten i en åtgärd i olika delar och presentera flera olika modeller av alternativ. Dessa 

modeller kan inte bedöma sannolikheter, men fördelen är en bättre koll på osäkerheten i de mentala 

projektioner som görs om framtiden.
59

  

 

Att använda scenariobildning som metod i en MKB kan vara fördelaktigt för de problem där utfallet 

av en plan eller projekt kan få helt olika konsekvenser beroende på under vilka omständigheter den 

genomförs. Genom scenariobildning kan det vara möjligt att undersöka variationen i utfall samt hur 

robust en plan är i förhållande till olika omvärldsfaktorer.
60

 

 

När scenarier tillämpas i MKB-sammanhang är det för att skapa konkreta alternativ. Genom att 

konkretisera utfallet av olika alternativ är det möjligt att bedöma och undersöka konkreta 

miljöeffekter. Utfallen i de olika scenarierna kan variera beroende på vilka förutsättningar som läggs 

in i de olika scenarierna.
61

  

 

Börjesson et al. presenterar tre olika tillvägagångssätt vid tillämpandet av scenarier i en MKB. Det 

första är att förutse framtiden, vilket kan göras med hjälp av förutsägelser genom att svara på ”vad 

händer om”- frågor. Är det istället aktuellt att tänka i termer av olika möjliga framtidsscenarier för att 

kunna se till olika typer av utfall är det explorativa (undersökande) scenarier som kan vara 

användbara. Vid explorativa scenarier kan externa och strategiska metoder vara till hjälp. Handlar det 

däremot om att hitta scenarier som uppfyller en specifik målsättning är det ett angreppssätt om 

normativa scenarier som ska tillämpas.
62

  

 

Enligt Zhu et al. är det mer fördelaktigt att tillämpa scenariotekniker i samband med 

miljöbedömningar på planer snarare än miljökonsekvensbeskrivningar för projekt. Detta för att dessa 

planer är mer strategiska och långsiktiga, det vill säga att tidshorisonten sträcker sig längre än fem år. 

En annan anledning är att hänsyn behöver tas till en större spatial yta samtidigt som mer komplexa 

system behöver tas med i analysen så som transportsystem, energisystem eller andra urbana system.
63

 

 

                                                      
54 Aligica, P. D. (2005) Scenarios and the growth of knowledge: Notes on the epistemic element in scenario building, 

Technology Forecasting & Social Change, vol. 72, s. 816 
55 Aligica, P. D. (2005) s. 817 
56 Börjesson, L. Höjer, M. Dreborg, K H. Ekvall, T. Finnheden, G. (2005) s. 7 
57 Emmelin, L. (2007) s. 223 
58 Aligica, P. D. (2005) s. 817 
59 Aligica, P. D. (2005) s. 819 
60 Emmelin, L. (2007) s. 223 
61 Emmelin, L. (2007) s. 224 
62 Börjesson, L. Höjer, M. Dreborg, K H. Ekvall, T. Finnheden, G. (2005) s. 5  
63 Zhu, Z. Bai, H. Xu, H. Zhu, T. (2011) An inquiry into the potential of scenario analysis for dealing with uncertainty in 

strategic environmental assessment in China, Environmental Impact Assessment Review, vol. 31 nr. 6. s. 538  
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3.4 Tidigare forskning om nollalternativet 
Författaren Helling et al. redogjorde år 1981 för ett antal anledningar till varför nollalternativet borde 

analyseras i en planeringsprocess. För det första är det av intresse rent ekonomiskt. Vad händer ifall 

ingen åtgärd sker, kan det bli aktuellt att de besparingar som görs blir till högre kostnader i framtiden? 

Den andra anledningen är att ett nollalternativ förbättrar hela analys- och urvalsprocessen genom att 

bidra med en referens, mot vilket de olika handlingsalternativen kan jämföras. Utan ett utvecklat 

nollalternativ anser författaren Helling et al. att det är svårt att utvärdera de olika alternativen.
64

     

 

Det amerikanska organet CEQ Council on Environmental Quality angav år 1981 att nollalternativet 

skulle fungera som ett riktmärke och är till för att beslutsfattare ska kunna jämföra omfattningen av 

handlingsalternativens miljöeffekter.
65

 McCold et al. menar på att ett bekymmer med nollalternativet 

är att det inte anses vara ett rimligt alternativ. Att genomföra en analys av ett orimligt alternativ kan 

enligt författarna uppfattas som slöseri med tid och resurser. Det är däremot enligt McCold et al. av 

vikt att det i en MKB sker en noggrann och objektiv utvärdering av alla rimliga alternativ, inklusive 

nollalternativet.
66

  

 

I Barnes et al. studie framhålls dock en problematik med att för alla projekt inkludera ett nollalternativ 

i MKB:n. I Barnes et al. studie behandlas en dragning av kraftledning i Sydafrika och frågan ställs hur 

rimligt det är att hantera ett nollalternativ som innebär att kraftledning inte dras i ett underutvecklat 

sammanhang.
67

 Resultatet i Barnes et al. studie visade att nollalternativet inte kunde hanteras på allvar 

när det fanns brådskande och grundläggande mänskliga behov att tillgodose.
68

   

 

Enligt McCold et al. finns det två olika varianter om vilket utgångsläge ett nollalternativ har i en 

MKB. Det ena är att nollalternativet utgår ifrån att pågående verksamhet fortsätter och att det är den 

utvecklingen som utgör nollalternativet. Den andra varianten är att pågående verksamhet upphör och 

att utvecklingen som sker till följd av det utgör ett nollalternativ. Det finns med andra ord två olika 

utgångslägen när ett nollalternativ ska definieras och konsekvensbeskrivas. Däremot kan båda 

formerna förekomma och bidra med relevant information. Ett nollalternativ som påvisar 

konsekvenserna av att en verksamhet upphör kan ha sina fördelar i att verksamheter med tydligt 

negativa miljöeffekter blir mer tydliga.
69

  

 

Den pågående varianten av ett nollalternativ i en MKB skapar ett utgångsläge, från vilken det är 

möjligt att bedöma fördelar och kostnader som är förknippade med förändringen av den nuvarande 

verksamheten. Den andra varianten, där den pågående verksamheten upphör, kan istället påvisa vilka 

fördelar den pågående verksamheten har, både behov- och kostnadsmässigt. Denna åtskillnad i 

utgångsläge är främst förekommande när det kommer till tillståndspliktiga verksamheter som antingen 

ska ansöka om tillstånd eller förnya ett tillstånd. Vid en förnyelse av tillstånd för pågående verksamhet 

kan begreppet nollalternativ enligt McCold et al. skapa förvirring, eftersom nollalternativet både kan 

innebära att verksamheten upphör eller fortsätter utan förändring.
70

 

 

I McCold et al. studie framgår det även att båda varianterna av ett nollalternativ behöver redovisas för 

att det ska vara möjligt att få en helhetsbild över vilken påverkan en verksamhet har. Varför detta 

oftast inte sker i realiten beror enligt McCold et al. på att den variant av nollalternativ som inte 

redovisas kan anses vara orimligt eller omöjligt, vilket enligt författarna däremot inte är att betrakta 

som en skälig anledning. Genom att i en MKB inte redovisa en fullständig analys av verksamhetens 

                                                      
64 Helling, A. Matichich, M. Sawicki, D. (1981) The No-Action Alternative: A Tool for Comprehensive Planning and Policy 

Analysis, Environmental Impact Assessment Review, vol. 2 nr. 2 s. 142 
65 McCold, L. Saulsbury, J. (1998) Defining the no-action alternative for national environmental policy act analyses of 

continuing actions Environmental Impact Assessment Review, vol. 18, nr, 1 s.16 
66 McCold, L. Saulsbury, J. (1998) s.16 
67 Barnes, K. Diab. RD. Ellery, W N. McKenzie, A. Tooley, J. (1999) The no development option versus the development 

option in an underdeveloped area Impact assessment and project Appraisal, vol. 17, nr, 3 s. 243 
68 Barnes, K. Diab. RD. Ellery, W N. McKenzie, A. Tooley, J. (1999) s. 250 
69 McCold, L. Saulsbury, J. (1998) s. 35 
70 McCold, L. Saulsbury, J. (1998) s.16 
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påverkan, med hänsyn till nollalternativ, lämnas läsaren utanför resonemanget. Författarna fortsätter 

med att det inte är tillräckligt att basera ett nollalternativ genom att endast utgå ifrån historisk 

bakgrundsinformation. Istället bör strategin vara att utveckla en bedömning av nollalternativet och 

endast använda historisk data som är representativ för framtida effekter.
71

  

 

McCold et al. slutsats är att i de fall där pågående verksamhet har för avsikt att fortsätta ska de två 

formerna av nollalternativ alltid redovisas. Det innefattar den pågående varianten, där nollalternativet 

innebär en beskrivning av konsekvenserna av att pågående verksamhet fortlöper samt den andra 

varianten där nollalternativet utgör en beskrivning av konsekvenserna av att den pågående 

verksamheten upphör.
72

 

 

Även Steinemann resonerar som McCold et al. om att det finns två olika huvudsakliga utgångslägen 

för nollalternativ. Den ena är enligt Steinemann ett nollalternativ som innefattar en beskrivning om 

framtiden där det inte sker någon ändring av nuvarande aktivitet. Den andra varianten är ett 

nollalternativ där den föreslagna aktiviteten inte kommer till stånd. Oavsett vilken variant som 

tillämpas ska nollalternativet, enligt Steinemann, utgöra utgångsläget mot vilka de olika alternativen i 

en MKB ska jämföras och utvärderas. Steinemann påpekar emellertid att det alternativ som beskrivs 

som nollalternativet inte nödvändigtvis behöver vara helt fritt från miljöpåverkan.
73

 

 

Glasson et al. beskrev 1994 nollalternativet (no action option) som de miljöförhållanden som uppstår 

ifall ett projekt inte verkställs. Glasson et al. menade på att övervägandet av ett alternativ, där ingen 

åtgärd sker, motsvarar en diskussion om behovet av själva projektet. Är fördelarna med projektet 

större än kostnaderna?
74

 Vad kostnad innebär varierar enligt Glasson et al. för olika grupper av 

människor och för olika miljöförhållanden.
75

  

 

Rubensson beskriver nollalternativet med att det ibland kan vara intressant att studera 

miljökonsekvenserna av att inte låta företaget komma till stånd över huvud taget. Det vill säga att låta 

allt vara som det är. Enligt Rubensson kan det handla om att fullständiga beslutsunderlaget för att få 

fler tydliga alternativ att ställa mot varandra.
76

 

 

Även Emmelin anser att en plans effekt ska jämföras mot nollalternativet. Nollalternativet beskrivs av 

som ett krav på förutsägelse av utvecklingen om planen inte genomförs. Nollalternativet har en viktig 

funktion genom att goda förutsägelser om den framtida utvecklingen, som beskriver en framtid där 

planen inte realiseras, kan visa planens fördelar. Detta resonemang kopplar Emmelin till att ifall flera 

olika alternativ analyseras kan det bli tydligt att ett alternativ möjligen är att föredra ur miljösynpunkt 

framför nollalternativet. Samtidigt är det viktigt att inte glömma bort att det är just goda förutsägelser 

om den framtida utvecklingen utan planen som är sakargument, och inte att det med ett nollalternativ 

är läge att föra en retorik kring en plans fördelar. Vidare är det nödvändigt att omsorgsfullt diskutera 

ett nollalternativ för att kunna förstå alla de faktorer som bestämmer genomförande av planen och som 

kan förstärka eller försvaga planens effekter.
77

 Samtidigt förs det ett resonemang kring huruvida ett 

nollalternativ lämpar sig som bas för att bedöma en plans betydelse, eftersom det bygger på en 

förutsägelse.
78

  

 

Enligt Hedlund et al. innebär nollalternativet den situation som uppkommer om projektet inte 

genomförs. Nollalternativet innebär därmed en förutsägelse om ett områdes utveckling baserat på att 

                                                      
71 McCold, L. Saulsbury, J. (1998) s. 35 
72 McCold, L. Saulsbury, J. (1998) s. 36 
73 Steinemann, A. (2001) Improving alternatives for environmental impact assessment, Environmental Impact Assessment 

Review, vol. 21 nr, 1 s. 6 
74 Glasson, J. Therivel, R. Chadwick, A. (1994) s. 78 
75 Glasson, J. Therivel, R. Chadwick, A. (1994) s. 79 
76 Rubenson, S. (2008) Miljöbalken: Den nya miljörätten, Nordstedts juridik AB, 4:e upplagan, Stockholm s. 66 
77 Emmelin, L. (2007) s. 205 
78 Emmelin, L. (2007) s. 209 
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innehållet i en plan eller program inte realiseras. Syftet med nollalternativet är enligt Hedlund et al. att 

förhållandena vid nollalternativet ska fungera som en referensram för att underlätta jämförelser med 

andra alternativ. Hedlund et al. betonar även att det kan vara svårt att beskriva ett nollalternativ och 

dess miljökonsekvenser eftersom det innefattar antaganden om en framtid som verksamhetsutövaren 

inte har valt eller har kontroll över.
79

  

 

Hedlund et al. menar vidare att det vid en beskrivning av nollalternativet är planens eller programmets 

syfte som ska stå i centrum. Genom en belysning av nollalternativet kan en diskussion uppstå om 

vilken skillnad planen eller programmet verkligen innebär. Däremot kan det i vissa fall vara svårt att 

särskilja i vilken utsträckning framtida händelser verkligen är beroende av planen eller programmet 

eller om framtida händelser, med rimlig sannolikhet, kan antas inträffa i alla fall.
80

  

 

Enligt Wallentinus bygger nollalternativet som regel på en nulägesbeskrivning som är påbyggd med 

sannolika eller antagna förändringar i omgivningarna till den tidpunkt i framtiden som MKB-

dokumentet ska beskriva, men utan att den sökta aktiviteten genomförs.
81

 Wallentinus förklarar även 

nollalternativet som det utfall i miljötillstånd som MKB-författaren anser inträffa om aktiviteten inte 

genomförs och alternativet är även beroende av allt som sker i omvärlden.
82

 

 

Med en nulägesbeskrivning som utgångspunkt i en MKB är det möjligt att beskriva de möjliga och 

sannolika miljökonsekvenserna av de alternativ som presenteras i en MKB. Detta behöver däremot 

enligt Wallentinus även ställas i relation till vad som händer ifall en verksamhet inte genomförs, det 

vill säga nollalternativet. Wallentinus anser dock att nollalternativet är en klumpig benämning och 

menar på att jämförelsealternativ hade varit att föredra.  Detta eftersom syftet med ett nollalternativ är 

att jämföra de miljökonsekvenser som kan tänkas uppkomma genom andra aktiviteter med dem som 

den föreslagna verksamheten skulle medföra.
83
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4. Nollalternativ i en MKB 
 

För att i denna studie kunna bidra med en ökad förståelse för hur nollalternativ i en MKB bör hanteras 

är det nödvändigt att redogöra för vad en MKB är. Detta genom att redovisa vilket syfte en MKB 

fyller och under vilka lagkrav en MKB lyder.  

 

För att ge en ytterligare förståelse för hur nollalternativet bör hanteras i en MKB följer sedan en 

redogörelse för alternativhanteringen i en MKB. I och med att nollalternativet är en del av 

alternativhanteringen i en MKB är det relevant att behandla alternativhanteringen i denna studie. Av 

det material som finns att tillgå om alternativhantering är det däremot sällan nollalternativet behandlas 

i samma utsträckning. Samtidigt går det inte att ignorera alternativhanteringen när det kommer till 

analys av hanteringen av nollalternativ i en MKB. Detta eftersom alternativen i en MKB har en nära 

koppling och oftast ställs i relation till varandra för att i MKB:n få ett tillförlitligt beslutsunderlag. 

 

Därefter följer en redogörelse för de riktlinjer som vägledande planeringsmyndigheter i Sverige har 

publicerat om nollalternativ i en MKB. Detta med anledning att ge förståelse och insyn i hur 

vägledande myndigheter inom planering i Sverige har tolkat de lagkrav som finns om nollalternativ i 

en MKB. De tolkningar som myndigheterna gjort om nollalternativ i en MKB har troligen även 

påverkat MKB-utövare och därmed varit med och format de förhållningssätt som idag finns till 

nollalternativ i en MKB. Därför kan det genom denna redogörelse vara till hjälp för att besvara 

studiens syfte om vilka förhållningssätt som finns till nollalternativ i en MKB. 

 

Avslutningsvis presenteras det i kapitlet en sammanställning av olika definitioner om nollalternativ 

som lagtexter, direktiv, vägledningar och handböcker har gällande hantering av nollalternativ i en 

MKB. I sammanställningen redovisas även tidigare definitioner, som idag har upphört att gälla, detta 

för att ge en bild över vilka definitioner som troligen legat till grund för de definitioner och tolkningar 

som är aktuella idag.  

 

Som grund för all redogörelse i detta kapitel har det skett en genomgång av olika styrdokument som 

lagtexter, förarbeten, propositioner, vägledningar och handböcker som finns om MKB, 

alternativhantering i en MKB samt om nollalternativet i en MKB. Med hjälp av innehållet i detta 

kapitel borde det därmed vara möjligt att besvara vilka incitament som råder för att tillämpa 

nollalternativ i en MKB. 

  

4.1 MKB-lagstiftning  
En MKB är ett verktyg eller en metod för att förutsäga framtida miljöpåverkan av en planerad 

verksamhet. En MKB ska upprättas i samband med planering av projekt eller vid framtagandet av en 

plan eller ett program.
84

 Syftet med en MKB är att den ska utgöra ett beslutsunderlag för beslutsfattare 

som ska avgöra huruvida ett projekt kan verkställas eller ifall en plan kan antas.
85

 

 

En MKB är det dokument där betydande negativ och positiv miljöpåverkan, som genomförandet av en 

plan eller ett program kan antas ge upphov till, identifieras, beskrivs och bedöms. Detta tillsammans 

med rimliga alternativ med hänsyn till planens eller programmets syfte.
86

 Syftet med en MKB är att i 

ett samlat dokument identifiera och beskriva de indirekta och direkta konsekvenserna en plan eller 

program skulle kunna få på människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och 

kulturmiljö.
87

  

 

                                                      
84 Hedlund, A. Kjellander, C. (2007) s. 9 
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Tabell 3. I tabellen redovisas de begrepp på processer och namn på dokument som används vid bedömningar och 
konsekvensbeskrivningar av projekt och planer. 

I Sverige introducerades MKB-bestämmelser i väglagen år 1987. I samband med bland annat 

medlemskapet i EU år 1995 och tillkomsten av miljöbalken år 1999 utvecklades det MKB-system som 

råder i Sverige idag.
88

  

 

I den svenska MKB-praktiken förekommer två begrepp beroende på ifall det syftas på 

tillståndspliktiga verksamheter (miljökonsekvensbeskrivning) eller planer och program 

(miljöbedömning). Däremot förkortas båda processerna med MKB, vilket kan skapa förvirring (se 

tabell 3 för klargörande).
89

 När det kommer till MKB för tillståndspliktiga verksamheter benämns de 

ofta projekt-MKB och kan grovt beskrivas som en miljökonsekvensbeskrivning för verksamheter som 

industrier, olika typer av vattenverksamheter, vägar, järnvägar med mera.
90

 Är det istället en 

miljöbedömning som ska genomföras är en vanlig benämning plan-MKB, vilket tas fram till 

exempelvis en kommunal översiktsplan.
91

 Huruvida det är ett projekt eller plan som ska bedömas 

skiljer sig utfallet ifrån varandra eftersom en plan ger förutsättningar för en senare 

verksamhetsetablering. Det skapar andra möjligheter för ett strategiskt miljötänk vid till exempel 

alternativhantering.
92

 Dessa två former av MKB regleras enligt olika paragrafer i miljöbalkens 6:e 

kapitel.
93

 

 

 

 

 
 Tillståndspliktig verksamhet (Projekt) 

 

Planer och program 

Process Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 

 

Miljöbedömning (MB) 

Dokument Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 

 

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 

 

Överlag överensstämmer kraven på innehåll i miljöbalken för de två olika formerna av MKB, men det 

uttrycks på olika vis. När det kommer till MKB för projekt är syftet att:  
 

För en verksamhet eller åtgärd identifiera och beskriva de direkta och indirekta effekter som den 

planerade verksamheten eller åtgärden kan medföra dels på människor, djur, växter, mark, vatten, luft, 

klimat, landskap och kulturmiljö, dels på hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt, 

dels på annan hushållning med material, råvaror och energi. Vidare är syftet att möjliggöra en samlad 

bedömning av dessa effekter på människors hälsa och miljön.94 
 

Gäller det istället en miljöbedömning för planer och program är syftet: 

 
Att integrera miljöaspekter i planen eller programmet så att en hållbar utveckling främjas.95 

 

Enligt miljöbalken ska en miljöbedömning ske av en myndighet eller kommun ifall genomförandet av 

en plan, ett program eller en ändring av dem kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Vidare 

beskrivs det att en miljöbedömning för planer och program bland annat ska innehålla: 

 
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 

                                                      
88 Hedlund, A. Kjellander, C. (2007) s. 22 
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91 Hedlund, A. Kjellander, C. (2007) s. 15 
92 Petersson, O. (2011) Miljökonsekvensbeskrivning av planer – om kravbild på miljökonsekvensbeskrivningar och hur denna 

uppfattas, Examensarbete Juridiska fakulteten vid Lunds universitet. s. 7 
93 SFS (1998:808) Miljöbalk 6:11 
94 SFS (1998:808) Miljöbalk 6:3 
95 SFS (1998:808) Miljöbalk 6:11 
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tillgångar, landskap, bebyggelse, forn- och kulturlämningar och annat kulturarv samt det inbördes 

förhållandet mellan dessa miljöaspekter.96 
 

De verksamheter och åtgärder, det vill säga projekt, som kräver prövning av tillstånd enligt 

miljöbalken om att få anlägga, driva eller ändra sådana verksamheter eller åtgärder har i huvudsak 

krav på sig att upprätta en MKB. Detta är nästan uteslutande samtliga verksamheter och åtgärder. De 

projekt som har tillståndskrav regleras i miljöbalken.
97

     

 

När det istället gäller miljöbedömning för planer och program är det de planer som anses medföra en 

betydande miljöpåverkan som alltid kräver en miljöbedömning. Detta regleras i 4 § i förordningen om 

miljökonsekvensbeskrivningar.
98

 Exempel på plan som kan innebära betydande miljöpåverkan är 

detaljplaner för en eller flera miljöaspekter. Det är i sin tur avgörande för huruvida även en MKB 

krävs för detaljplanen eller inte. För att ta reda på ifall en detaljplan eller annan handling innebär 

betydande miljöpåverkan ska en behovsbedömning göras med avstamp i bilaga 2 och 4 till 

förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar.
99

  

 

Enligt direktivet för miljökonsekvensbeskrivningar 2011/92/EU om bedömning av inverkan på miljön 

av vissa offentliga och privata projekt, ska det i en MKB ske en redovisning av de eventuella 

svårigheter (tekniska brister eller avsaknad av kunskap) som exploatören stött på i samband med att de 

begärda uppgifterna sammanställts.
100

 Även direktivet för strategiska miljöbedömningar 2001/42/EG 

om bedömning av vissa planers och programs miljöpåverkan för ett liknande resonemang om 

osäkerhet. Där framgår det att en sammanfattning av skälen till valet av de alternativ som behandlats 

och en beskrivning av hur bedömningen gjorts och vilka problem som påträffats (t.ex. tekniska brister 

eller brist på kunskap) när de begärda uppgifterna sammanställdes.
101

 
 

Inom MKB praktiken talas det ibland om god MKB-sed (best practise). Förenklat innebär god sed att 

en MKB tas fram för projekt och behandlar alla viktiga frågor, oavsett vad prövningen omfattar. Det 

finns ett antal kriterier framtagna som ligger till grund för vad en god MKB-sed innebär, vilka en 

MKB-utövare bör ha i åtanke i arbetet med att ta fram en MKB. Överlag råder det en stor samsyn över 

vilka dessa kriterier är och följande punkter är tämligen representativa för uppfattningen om vad en 

god MKB-sed är.
102

   

 

- Beslutskriteriet innebär att miljökonsekvensbeskrivningen ska utgöra ett beslutsunderlag. 

Miljökonsekvensbeskrivningen behöver därmed även finnas tillgänglig i ett tidigt skede när 

olika tekniska, ekonomiska och politiska övervägande görs, det vill säga innan beslut fattas. 

 

- Syfteskriteriet innebär att det objektiva syftet (ändamålet) med verksamheten eller åtgärden 

ska preciseras i ett tidigt skede, det vill säga innan miljökonsekvensbedömningsförfarandet 

påbörjas.  

 

- Alternativkriteriet innebär att rimliga alternativ ska formuleras utifrån det preciserade syftet. 

Enligt alternativkriteriet behöver även alternativ som innebär, att någon annan än exploatören 

eller annan tillståndsmyndighet är ansvarig, beaktas och bedömas. Vidare kan även alternativ 

innebära ett flertal dellösningar som också behöver beaktas och bedömas.  

 

- Miljökonsekvenskriteriet innebär att miljökonsekvenserna ska utredas i dess helhet. Det 

inkluderar även indirekt och kumulativa konsekvenser för de formulerade alternativen. 

                                                      
96 SFS (1998:808) Miljöbalk 6:12 
97 Hedlund, A. Kjellander, C. (2007) s. 26 
98 Wallentinus, H-G. (2007) s. 97 
99 Stockholm stad (2012) Bussterminal för Nacka- och Värmdöbussarna vid Slussen. Miljökonsekvensbeskrivning för 

detaljplan 2012-01-09 Dp 2011-01580-54 s. 8 
100 EU direktiv 2011/92/EU om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt, bilaga 4, punkt 8 
101 EG direktiv 2001/42/EG om bedömning av vissa planers och programs miljöpåverkan, bilaga I, punkt h 
102 IAIA (1999) Principles of environmental impact assessment best practice s. 2-4 



Elina Baheram 

26 

 

 

- Jämförelsekriteriet innebär att miljökonsekvenserna ska utredas och redovisas på ett sådant 

sätt att en jämförbar helhetsbild av de olika alternativens miljökonsekvenser framgår. 

 

- Öppenhetskriteriet innebär att frågor öppet ska diskuteras med allmänheten och olika 

myndigheter om de rör verksamhetens eller åtgärdens syfte, alternativ eller 

miljökonsekvenser.  

 

- Granskningskriteriet innebär att alla föreskrivna led i förfarandet ska granskas av berörda 

myndigheter samt att miljöbeslutsunderlagets kvalité ska kunna överklagas.  

 

 

4.2 Alternativhantering i MKB 
Att identifiera och utveckla olika alternativ på åtgärder inom en plan eller projekt, inklusive 

nollalternativet, är att beskriva själva kärnan i en miljökonsekvensbeskrivning. De olika alternativen 

på åtgärder som tas fram i en MKB ska även beskrivas och bedömas.
103

 Syftet med en 

alternativhantering är enligt Hedlund och Kjellander att få en uppfattning om vilken miljöpåverkan en 

verksamhet får, jämfört med andra möjliga lösningar. Genom att diskutera olika alternativ får 

allmänheten och andra intressenter en bättre bakgrund och förståelse för den valda lösningen och det 

slutliga tillståndsbeslutet. Denna alternativdiskussion ska enligt Hedlund et al. inledas tidigt och vara 

ett grundläggande moment under hela MKB-processen.
 104  

Att redovisa alternativ i en MKB är enligt 

Hörnberg ett sätt att förverkliga syftet med ett projekt och grundläggande för att kunna tillgodose en 

MKB:s funktion som beslutsunderlag.
105

 Wood fortsätter med att identifiering, analys och jämförelser 

mellan alternativ gentemot ett förslag är nyckeln till kreativitet, proaktivitet och beslut som är 

relevanta för bedömningen.
106

 

 

Alternativhanteringen utvecklades i USA år 1969 av NEPA (National Environmental Policy Act). 

Intentionen var att verksamheter skulle analysera sin miljöpåverkan av en föreslagen åtgärd och dess 

alternativ för att sedan dokumentera det i en MKB. Däremot var inte syftet att enbart bedöma 

effekterna av en åtgärd och slutföra en MKB, utan snarare att utgöra ett underlag som höjde kvalitén 

på beslut. Ambitionen var att MKB-processen skulle bidra med information om miljön som kunde 

hjälpa organ att vidta åtgärder som skyddar, återställer och förbättrar miljön.
107

 

 

I en miljöbedömningsprocess ingår det att ta fram och analysera olika alternativ som kan hindra eller 

minimera en negativ miljöpåverkan, som uppstår till följd av att en plan eller program genomförs. 

Genom att arbeta med att ta fram olika alternativ är det möjligt att syftet med en miljöbedömning 

uppfylls.
108

 Genom kravet på alternativa lösningar stimuleras ett brett och flexibelt angreppssätt på en 

plan eller för ett projekt, där analyser av miljökonsekvenserna för olika alternativ underlättar 

möjligheten att hitta den lämpligaste lösningen.
109

 

 

En MKB kräver enligt Steinemann en objektiv och rigorös analys av alternativ. Däremot kan dessa 

analyser vara subjektiva och godtyckliga. De alternativ som presenteras kan även enligt Steinemann 

spegla en böjelse för den föreslagna åtgärden.
110

 Steinemann fortsätter med att det finns en tendens till 

att det vid en alternativanalys fokuseras mer på att analysera alternativ i en given kontext, istället för 

                                                      
103 Naturvårdsverket (2009) s. 75 
104 Hedlund, A. Kjellander, C. (2007) s. 45 
105 Hörnberg, C (2007) MKB-regler som främjar en hållbar utveckling, i Wallentinus, H-G (red) ”MKB perspektiv på 

miljökonsekvensbedömning”, Studentlitteratur s. 177 
106 Wood, C. (2003) Environmental Impact Assessment – A comparative Review, Pearson Education, London s. 125 
107 Steinemann, A. (2001) Improving alternatives for environmental impact assessment, Environmental Impact Assessment 

Review, vol. 21 nr, 1 s. 4 
108 Naturvårdsverket (2009) s. 75 
109 Naturvårdsverket (2001) Miljöbedömningsguiden – Vägledning för miljöbedömning vid planering av transportsystem s. 6 
110 Steinemann, A. (2001) s. 3 
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att förutsättningslöst utveckla alternativ.
111

 När det blir aktuellt att påbörja MKB-arbetet har det oftast 

tidigare skett en analys, men även gallring av alternativ, som enligt Steinemann baseras på tidigare 

beslut där det kanske inte alltid har tagits någon hänsyn till miljöaspekter. Det kan därmed innebära att 

en MKB inte alltid lyckas med att belysa viktiga avvägningar eller utforska mer miljövänliga 

alternativ.
112

   

 

Alternativen utgör ett centralt underlag för den fortsatta processen med att ta fram planer eller 

program. Med utvecklade alternativ underlättas samrådsprocessen och målsättningen är att 

beslutfattare ska kunna försäkra sig om att alternativa scenarier, inklusive nollalternativet, inte har 

förbisetts. För att uppnå ändamålet med en miljöbedömning bör inte heller den plan eller det program 

som ska bedömas vara så snävt formulerat att det blir begränsat och endast finns utrymme för ett 

alternativ. Det skulle även bidra till att möjligheten att göra strategiska val begränsas.
113

  

 

När det kommer till val av alternativ i en plan eller ett program kan det enligt Therivel vara möjligt att 

se ett mönster. Något som kan förekomma är att de olika alternativ som presenateras i en plan eller ett 

program tycks resultera i åtgärder som har till syfte att lösa ett problem, snarare än att se till alternativa 

lösningar som kan uppfylla myndighetens eller kommunens framtidsvisioner. Detta är emellertid mer 

troligt ifall en miljöbedömning inte har skett, då avsikten med en miljöbedömning är att ta hänsyn till 

planens eller programmets långsiktiga lösning. Att presentera alternativ, som inte genomgått en 

miljöbedömningsprocess, kan därmed anses vara mer reaktiva istället för proaktiva. Ett annat mönster 

enligt Therivel är att de alternativ som presenteras tenderar att ha en hög detaljeringsgrad istället för 

att vara strategiska. Det är dessutom vanligt att de alternativ som redovisas är framtagna av 

politiker.
114

 Alternativen i en MKB får däremot inte användas för att manipulera opinioner för eller 

emot en plan eller ett projekt.
115

  

  

När det kommer till vilka val av alternativ som ska redovisas i en plan eller i ett program bör de anses 

vara rimliga. Europeiska kommissionen skrev år 2004 att alternativ som är sämre ur miljösynpunkt 

och inte har andra påtagliga fördelar, inte bör anses som rimliga. Alternativ som tas fram med syfte att 

visa att huvudförslaget är att föredra framför andra alternativ kan inte anses som rimliga.
116

  

 

Alternativ som även skulle få planförslaget att framstå i bättre dager hör, även enligt Boverket, inte 

heller hemma i en seriös miljöbedömning.
117

 Enligt Wallentinus kan det hända att en plan inte 

godkänns beroende på att de alternativ som redovisas i miljöbedömningen till planen, både vad gäller 

lokalisering eller andra lösningar, inte har beskrivits på ett godtagbart sätt. Alternativen kan istället ha 

formulerats på ett sätt att det alternativ som verksamhetsutövaren vill realisera framstår som mest 

fördelaktigt.
118

  

 

De alternativ som ska redovisas i en MKB är alternativa lösningar på verksamhetens utformning samt 

dess lokalisering.
119

 Detta ska även kompletteras med ett alternativ om miljöns sannolika utveckling 

eller en beskrivning av konsekvenserna av att en verksamhet eller åtgärd inte kommer till stånd. Det så 

kallade nollalternativet.
120

    

 

  

                                                      
111 Steinemann, A. (2001) s. 4 
112 Ibid.  
113 Naturvårdsverket (2009) s. 75 
114 Therivel, R. (2010) Strategic Environmental Assessment in Action, Earthscan, London, s. 130 
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4.3 Nollalternativ i Sverige 
I Sverige regleras det som i dagligt tal kallas för nollalternativ i miljöbalkens 6:e kapitel, men varierar 

i uttryck beroende på ifall det rör en MKB för projekt eller en miljöbedömning för planer eller 

program. Nollalternativet för ett projekt definieras i 6:7 p. 4 MB som: 

 
En beskrivning av konsekvenserna av att verksamheten eller åtgärden inte kommer till stånd. 

 

För en miljöbedömning definieras nollalternativet i 6:12 p. 2 MB som: 

 
En beskrivning av miljöförhållandena och miljöns sannolika utveckling om planen, programmet eller 

ändringen inte genomförs 

 

I propositionen 1997/98:45 Miljöbalken står det att en MKB ska redovisa konsekvenserna av att 

verksamheten inte kommer till stånd, det så kallade nollalternativet.
 121

 Vidare står det att en MKB 

alltid ska innehålla en beskrivning och redovisning av nollalternativet som innebär att allt förblir 

oförändrat, det vill säga att anläggningen eller åtgärden inte kommer till stånd.
122

 När det gäller 

propositionen 2003/04:116 Miljöbedömningar av planer och program sker det inte någon utläggning 

om nollalternativet. Det som anförs är endast att en MKB för planer och program ska innehålla en 

beskrivning av miljöförhållanden och miljöns sannolika utvekling om planen, programmet eller 

ändringen inte genomförs.
123

 

 

I Boverkets rapport Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen – en vägledning framgår 

det att en MKB ska belysa alternativ utformning och lokalisering som jämförs med scenariot att den 

föreslagna verksamheten inte kommer till stånd, ett så kallat nollalternativ.
124

 Nollalternativet bör 

enligt Boverket spegla en trolig utveckling om det aktuella planförslaget inte genomförs och bör 

inriktas på de väsentliga miljöförhållandena. Utgångspunkten för nollalternativ är därmed alltid 

nuläget, men alternativa framtidsbilder kan leda till olika varianter på framskrivningen av nuläget.
 125

 

 

Boverket definierar nollalternativet som en framskridning av tillståndet i miljön och ska inte förväxlas 

med en beskrivning av nuläget. Nulägesbeskrivningen är enligt Boverket till för att visa hur 

betydelsefulla skillnaderna är mellan de olika alternativen.
126

 Däremot är det enligt Boverket mot 

nollalternativ som ett planförslag och övriga alternativ ska bedömas, inte mot nuläget.
127

  

 

En översiktsplan antas alltid medföra betydande miljöpåverkan, varpå en MKB med nollalternativ ska 

tas fram.
128

 Enligt Boverket ska planförslaget till en översiktsplan bedömas ur miljösynpunkt jämfört 

med minst ett nollalternativ. Ett nollalternativ för en översiktsplan kan utgå ifrån de planeringsfrågor 

som identifierats som viktigast att fokusera på.
129

 Med avstamp i dessa planeringsfrågor kan en 

beskrivning göras över vilken situation som kan uppstå ifall de planerade verksamheterna eller 

åtgärderna inte kommer till stånd. Enligt Boverket kan det finnas olika alternativ i en sådan 

framskrivning och ett sätt att fånga dem kan exempelvis vara genom scenarioteknik.
130

  

 

Boverket genomförde år 2003 en studie med olika kommuner för att se hur de hanterade MKB-arbetet 

för detaljplaner. Vid redovisning av nollalternativet varierade resultatet vad gäller nollalternativets 

innehåll och betydelse. Enligt Boverkets rapport var det möjligt att i intervjuerna utläsa att många 

kommuner inte förstår vilken funktion nollalternativet har, vilket av Boverket definieras som ett 

referensalternativ mot vilka övriga alternativ ska jämföras vid bedömning av konsekvenserna. I 
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Boverkets studie var det några av kommunerna som uttalade sig om att begreppet nollalternativ tolkas 

olika.
131

  

 

En av informanternas definition var ”den plan som gäller och inget händer”. En annan kommun 

redovisar inte nollalternativ utan konsekvenserna bedömds istället mot den gamla planen och vad den 

tillåter och vad som ger förändringar för området med den nya planen i jämförelse med den gamla. 

En annan kommentar om nollalternativ var att det aldrig är ”status quo”, men att det aldrig är några 

djuplodande analyser av nollalternativet. Flera av kommunerna sa att de alltid redovisar 

nollalternativ och att de väger alternativ mot ett nollalternativ. Några sa att de bedömer 

konsekvenserna mot nollalternativet. En kommun använder sig av ett nollalternativ som är ett 

maximalt nyttjande av vad gällande plan tillåter. Några av kommunerna uppgav att de redovisar 

utformningsalternativ.
132

 

 

Även enligt Naturvårdsverkets Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och 

program ska en plans eller programs miljöpåverkan jämföras med det så kallade nollalternativet. 

Samtidigt är det viktigt att även jämföra med nuvarande miljöpåverkan för att minska miljöpåverkan 

och uppnå uppsatta miljömål.
133

 Nollalternativet beskrivs av Naturvårdsverket som en beskrivning av 

miljöförhållanden och miljöns sannolika utveckling i en given framtid om ingen ny plan eller nytt 

program genomförs. Även ifall någon ny plan eller program inte antas är det möjligt att anta att 

åtgärder i alla fall kommer att vidtas inom plan- eller programområdet.
134

 I normalfallet är det enligt 

Naturvårdsverket rimligt att utöver nollalternativet redovisa minst ytterligare två 

utredningsalternativ.
135

 

 

Av de alternativ som tas fram för en plan eller program bör de jämföras med nollalternativets 

miljöpåverkan vid en tidpunkt då miljöpåverkan av genomförandet av planen, programmet eller 

ändringen har fått genomslag.
136

 Skillnaderna i miljöpåverkan bör även tydligt framgå vid jämförelser 

mellan samtliga alternativ, inklusive nollalternativet.
137

 Se figur 2. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                      
131 Boverket (2003) MKB för detaljplan – användning och kvalitet s.28 
132 Boverket (2003) s.28 
133 Naturvårdsverket (2009) s. 36 
134 Naturvårdsverket (2009) s. 78 
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Figur 2. Figuren är hämtad från Naturvårdsverkets handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och 

program. Figuren illustrerar ett hypotetiskt fall med olika alternativs miljöpåverkan (A, Nollalternativet, B och C) jämfört 

med nuläget, miljömål och vid en tidpunkt då planen eller programmet har genomförts och miljöpåverkan har fått 

genomslag. I figuren blir det tydligt att alternativ A är sämre än nollalternativet i alla kategorier men att alternativ B är 

bättre än nollalternativet, men innebär ändå en försämring jämfört med nuläget.  
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I en jämförelse mellan alternativen för en plan eller program bör det enligt Naturvårdsverket även 

göras en jämförelse med nuvarande situation som utgångspunkt. Detta för att minimera risken för att 

yttre faktorer som leder till ökad miljöpåverkan och är helt eller delvis oberoende av planen eller 

programmet inte uppmärksammas.
138

 

 

I Trafikverkets handbok för Miljökonsekvensbeskrivningar för vägar och järnvägar framgår det att 

nollalternativet är att betrakta som ett referensalternativ för att bedöma projektets effekter och 

konsekvenser. Nollalternativet förklaras som det alternativ där framtida förhållandena beskrivs vad 

gäller väg eller järnväg, trafik, funktion och miljöförhållande, ifall projektet inte genomförs.
139

 I 

nollalternativet ska en bedömning av framtida miljöförhållanden, markanvändning och trafikering 

redovisas.
140

  

 

Beskrivningen av nollalternativet ska enligt Trafikverket omfatta bland annat horisontår, 

trafiksituation och andra förutsättningar.
141

 I och med att det kan finnas olika tidsperspektiv för när 

miljöeffekter och miljökonsekvenser kan uppstå anser Trafikverket att nollalternativen kan behöva 

beskrivas och diskuteras med samrådspartners.
142

  Trafikverket poängterar att det krävs kunskap om de 

befintliga och framtida miljöförutsättningarna för att kunna analysera miljökonsekvenser på både kort 

och lång sikt. När det gäller trafikberoende miljökonsekvenser är det oftast praktiskt att välja samma 

horisontår för nollalternativet som för de trafikprognoser som genomförs.
143

   

 

När ett horisontår preciseras för ett nollalternativ ska även osäkerheter vägas in och beskrivas. Genom 

att beskriva ett spann för nollalternativet kan osäkerheten tydliggöras. Trafikverket föreslår även att 

det kan vara aktuellt att beskriva två nollalternativ för att tydliggöra osäkerheten i en bedömning.
144

 De 

två versionerna av nollalternativet kan vara beroende av om en viss utveckling äger rum eller ej. 

Projektets konsekvenser kan därmed jämföras med förhållandena i både nuläget och nollalternativet 

för att minimera osäkerheter. Trafikverket fortsätter med att osäkerhet även kan hanteras genom en 

beskrivning av scenarier, exempelvis omvärldsscenarier som på olika sätt kan komma att påverka 

området i fråga. Trafikverket påpekar att det i en miljöbedömning är viktigt att vara medveten om 

osäkerheten och att den ska dokumenteras kontinuerligt under processen för att kunna redovisas i 

MKB-dokumentet.
145

  

 

I Trafikverkets handbok framgår det att drift och underhåll för befintlig väg eller järnväg ingår i 

nollalternativet. Det är därmed de antagna kommunala planerna som ger underlag för formulering av 

nollalternativ. Genom en beskrivning av den befintliga miljön, det vill säga nuläget, skapas en 

utgångspunkt för bedömning av den sannolika framtida utvecklingen utan att projektet realiseras.
146

  

 

Trafikverket ger i sin handbok från år 2011 förslag på två huvudfrågor som behöver besvaras för att 

skapa sig en bild över den framtida miljön i nollalternativet.
147

 Se figur 3. 

 

 

                                                      
138 Naturvårdsverket (2009) s. 81 
139 Trafikverket (2011) Miljökonsekvensbeskrivningar för vägar och järnvägar – Handbok s. 8 
140 Trafikverket (2011) s. 18 
141 Trafikverket (2011) s. 33 
142 Trafikverket (2011) s. 25 
143 Trafikverket (2011) s. 16 
144 Trafikverket (2011) s. 28 
145 Ibid.  
146 Trafikverket (2011) s. 18 
147 Trafikverket (2011) s. 25 
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Vad kommer att påverka influensområdet i framtiden? 

 

Exempel kan vara andra väg- och järnvägsprojekt, exploateringar som nya bostads- eller 

verksamhetsområden, förändrad trafik eller förändrade socioekonomiska förhållanden och trender 

såsom avfolkning och igenväxning.  

 

Underlag för analys av framtida påverkan finns till exempel i kommunal översiktsplanering, 

fördjupade översiktsplaner, planprogram och basprognoser för trafikflöden.  

 

Vad medför detta för förändring i befintlig miljö och vilken betydelse har dessa förändringar? 

 

Exempel kan vara framtida störningar från trafiken, förändrad markanvändning och andra 

exploateringar som har betydelse för de befintliga kvaliteterna och funktionerna. 

 

 

 

Trafikverket har även år 2012 tagit fram dokumentet TRVÖK, Trafikverkets övergripande krav för 

fysik planläggning av vägar och järnvägar, efter det att handboken från år 2011 togs fram. Enligt 

TRVÖK ska bedömningen av miljökonsekvenser relateras till ett nollalternativ (referensalternativ) 

som beskriver den framtida situationen utan väg- eller järnvägsprojekt.
148

   

 

Till TRVÖK hör bilaga 3 med fokus på miljö. I TRVÖK Miljö står det att miljökonsekvenserna för 

respektive utrett alternativ ska beskrivas relaterat till ett nollalternativ.
149

 I dokumentet framgår det 

även att ett projekts miljöpåverkan ska beskrivas transparent och vad förändringarna i miljökvalitet 

innebär för olika intressen ska kunna utläsas. Dessa konsekvensbedömningar ska utgå från ett 

referensalternativ som behöver beskrivas. Det kan enligt Trafikverkets dokument vara exempelvis 

nuläget eller en vald tidshorisont.
150

  

 

  

                                                      
148 Trafikverket (2011) s.79 
149 Trafikverket (2012) TRVÖK Bilaga 3, Anvisning: Miljö i planläggningsprocessen s. 36 
150 Trafikverket (2012) s. 31 

Figur 3. Denna ruta visar vilka frågor Trafikverket i sin handbok från år 2011 för miljökonsekvensbeskrivningar för vägar 

och järnvägar anser bör besvaras för att hantera nollalternativet. 
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4.4 Sammaställning över hur lagar och direktiv beskriver nollalternativ  
Genom att redovisa ett urval av definitioner och beskrivningar som finns av nollalternativ i lagtext, 

direktiv och handböcker är det möjligt att påvisa den variation av tolkningar som finns om 

nollalternativ i en MKB. 

 

I listan finns även Vägverkets och Banverkets tidigare definitioner, som till följd av bildandet av 

Trafikverket har upphört att gälla. Däremot är de intressanta att inkludera dem i och med att de 

troligen låg till grund för de definitioner som idag råder inom Trafikverket. Genom att samla ett urval 

av vägledande definitoner av nollalternativet är det möjligt tydligare få en uppfattning om hur 

beskrivningarna och tolkningarna går isär. 

 

Miljöbalken 6 kap. för projekt  

7§ […] 4. En redovisning av alternativa plaster, om sådana är möjliga, samt alternativa utformningar 

tillsammans med dels en motivering varför ett visst alternativ har valt, dels enbeskrivning av 

konsekvenserna av att verksamheten eller åtgärden inte kommer till stånd. 

 

Miljöbalken 6 kap. för planer och program  

12 § […] 2. En beskrivning av miljöförhållandena och miljöns sannolika utveckling om planen, 

programmet eller ändringen inte genomförs. 

 

Prop. 1997/98:45 Miljöbalk 

Det skall även redovisas alternativa lokaliseringar, om sådana är möjliga, och alternativ utformning 

av verksamheten samt konsekvenser av att verksamheten inte kommer till stånd, nollalternativet. 

 

SEA-direktivet 2001/42/EG 

Bilaga I […] b) Väsentliga förhållanden i tillståndet hos miljön och dess sannolika utveckling om 

planen eller programmet inte genomförs. 

 

MKB-direktivet 2011/92/EU 

Definition av nollalternativ saknas. 

 

Förslag till nytt MKB-direktiv 2012/13:FPM27 

Artikel 8 […] b) De huvudsakliga skälen till att välja det aktuella projektet, framför andra alternativ 

som övervägts, inklusive en bedömning hur det befintliga miljötillståndet väntas utvecklas om 

projektet inte genomförs (referensscenario).
151

 

 

TRV – MKB handbok 

Vilken utveckling är trolig i influensområdet om projektet inte genomförs? 

 

TRVÖK - Trafikverkets övergripande krav för fysik planläggning av vägar och järnvägar 

Bedömningen av miljökonsekvenser relateras till ett nollalternativ (referensalternativ) som beskriver 

den framtida situationen utan väg- eller järnvägsprojekt. 

 

TRVÖK – miljö 

Det innebär bland annat att miljökonsekvenserna för respektive utrett alternativ ska beskrivas 

relaterat till ett nollalternativ. 

 

Naturvårdsverket – MKB Handbok 

Nollalternativet beskrivs av Naturvårdsverket som en beskrivning av miljöförhållanden och miljöns 

sannolika utveckling i en given framtid om ingen ny plan eller nytt program genomförs. 

  

                                                      
151 Översättning från franska: […] compris l'évolution probable de l'état actuel  de  l'environnement  en  l’absence  de  mise  

en  œuvre  du  projet  (scénario  de référence) 
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Boverket – MKB Handbok 

Nollalternativet bör spegla en trolig utveckling om det aktuella planförslaget inte genomförs och bör 

inriktas på de väsentliga miljöförhållandena. 

 

VVFS 2007:223 (har upphört att gälla) 

9§ […] Bedömningen av miljökonsekvenser relateras till ett nollalternativ som beskriver den 

framtiden situationen utan vägprojektet. 

 

BVH 806.2 (har upphört att gälla) 

Skrivningen i 2 kap. 1a § lag om byggande av järnväg innebär att nollalternativet ska definieras och 

dess effekter beskrivas i järnvägsutredningen. Definitionen ska innefatta en beskrivning av nuvarande 

förhållanden med avseende på trafikering, miljö och markanvändning. Det nollalternativ som 

definieras är ska också användas i MKB-arbetet. 
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5. Sammanställning av nollalternativ 
 

För att kunna besvara studiens syfte om vilka förhållningssätt som finns till nollalternativ i en MKB 

har en övergripande sammanställning gjorts över fem stycken svenska MKB:er. Detta för att ge en 

ökad förståelse över hur nollalternativet idag dokumenteras och hanteras i olika planer och projekt. 

Genom denna sammanställning kan det därmed vara möjligt att ge en bild över hur nollalternativ 

hanteras i en MKB idag. 

 

De MKB:er som inkluderas i studien är först en detaljplan för Bussterminal i Katarinaberget. 

Detaljplanen ingår i ett större projekt, men i denna studie fokuseras det på MKB:n och nollalternativet 

som är framtaget för detaljplanen som rör bussterminalen. Sedan följer en redogörelse för MKB:n till 

arbetsplanen för Förbifart Stockholm. Därefter beskrivs hanteringen av nollaternativet i MKB:n för 

kraftledningen mellan Järpströmmen och Stensjön. Vidare presenteras MKB:n för slutförvaret av 

kärnbränsleavfall och slutligen redogörs det för miljö- och hälsokonsekvensbeskrivning till 

översiktsplanen för Nacka kommun. För samtliga MKB:er följer först en inledande 

bakgrundsinformation om planen eller projektet för att sätta MKB:n och nollalternativet i ett 

sammanhang. 

 

Vid genomgången av MKB:erna fokuserades det på ett antal uppsatta kriterier. Detta för att 

systematiskt kunna analysera hur de olika MKB:erna har hanterat nollalternativet och förmedlat 

osäkerheten. De kriterier som legat till grund för sammanställningen är: 

 

- Hur är nollalternativet formulerat? 

- Hur hanteras osäkerheten i nollalternativet? 

- Hur beskrivs konsekvenserna av nollalternativet? 

- Hur jämförs alternativen i MKB:n?  

 

Avslutningsvis för varje redogörelse av nollalternativ i en MKB följer en reflektion. Detta för att 

enskilt kunna kommentera hanteringen av nollalternativen. I kapitel 7. Analys och diskussion kopplas 

sedan dessa reflektioner ihop med det övriga materialet i studien. 

 

5.1 MKB för detaljplan Bussterminal för Nacka- och Värmdöbussarna vid 
Slussen 
Slussen i Stockholm är i behov av en ombyggnation då dess konstruktion har tjänat ut.

152
 Med 

anledning av det har nya detaljplaner tagits fram för området. Planernas syfte är att möjliggöra en 

ombyggnation av Slussenområdet med nya publika platser, gator och kajer, ny- och ombyggnation av 

funktioner och ytor kopplade till kollektivtrafiken samt reglera byggrätter för ny bebyggelse. Planen 

har även till syfte att möjliggöra nybyggnation av slussränna samt nya avbördningskanaler från 

Mälaren till Saltsjön.
153

 

 

I projektet med Slussen sker två parallella planeringsprocesser, en planprocess och en 

tillståndsprocess. Planprocessen bedrivs för två detaljplaner, där den ena reglerar Slussen och den 

andra Bussterminalen i Katarinaberget. Tillståndsprocessen är till för vattenverksamheten. De båda 

planprocesserna har krav på sig att ta fram MKB, två stycken så kallade Plan-MKB:er till 

detaljplanerna och en vatten-MKB för vattenverksamheten.
154

  

 

                                                      
152 Stockholm stad (2012) Slussen Planbeskrivning 2012-04-15 Dp 2005-08976-54 s. 2 
153 Stockholm stad (2012) s. 3 
154 Stockholm stad (2010) Slussen Miljökonsekvensbeskrivning Plansamrådshandling 2010-01-18 S-Dp 2005-08976-54 s. 3 
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MKB till detaljplan Slussen togs fram år 2011 och år 2012 togs en MKB för detaljplan bussterminalen 

fram. I de båda dokumenten framgår det att nollalternativet beskrivs gemensamt för Slussen och 

Bussterminalen.
155

  

 

Hur är nollalternativet formulerat? 

Enligt MKB:n för bussterminalen innebär nollalternativet att detaljplanen inte genomförs. Utifrån det 

görs en beskrivning av hur Slussenområdet kan förväntas se ut år 2030 med de underhållsåtgärder som 

genomförs kontinuerligt.
156

  

 

Nollalternativet innebär bland annat att renoveringsåtgärder kommer att genomföras för att Slussen 

ska fungera så bra som möjligt utan att en totalrenovering genomförs. Däremot framgår det i 

nollalternativet att problem med sättningar inte kommer att åtgärdas, då det inte är möjligt utan att 

grundläggningen görs om. De lokaler som finns under gatudäck kommer i nollalternativet inte att 

kunna användas på grund av omfattande sättningar.
157

  

 

På grund av sättningarna som uppstår i nollalternativet kommer tung trafik inte tillåtas på vissa av 

vägarna i området år 2030. Enligt nollalternativet kommer troligen även personbilar förbjudas på dessa 

vägar. Det innebär att trafiken behöver ledas om, vilket enligt nollalternativet skulle ske till Götgatan 

som idag är avstängd för trafik med motorfordon. I nollalternativet framgår det att bussterminalen blir 

kvar där den är idag, men busstrafiken till och från Nacka-Värmdö kommer sannolikt att ha en 

kapacitetsbrist då det förväntas en 45 % prognostiserad ökning av busstrafiken.
158

 

 

I nollalternativet kommer utemiljön vid Slussen även att förfulas, men troligen kommer det att ske 

vissa åtgärder för att förbättra stadsmiljön. Däremot behöver taket till bussterminalen byggas in för att 

undvika att fallande betong orsakar skada.
159

     

 

I MKB till detaljplanen för Slussen framgår det att översvämningsrisken runt Mälaren är oacceptabelt 

stora och kommer fortsätta vara det även i nollalternativet.
160

 

 

Hur hanteras osäkerheten i nollalternativet? 

I MKB:n för detaljplan Bussterminal Katarinaberget saknas det i dokumentet resonemang eller 

hänvisning till annat dokument som redovisar vilka osäkerheter som kan föreligga i de antaganden 

som planen grundas på. 

 

Hur beskrivs konsekvenserna av nollalternativet? 

I MKB:n till detaljplanen för Bussterminalen beskrivs det att bussterminalen kommer att vara 

utformad som den är idag. Det innebär att bussresenärer i hög grad kommer att exponderas för avgaser 

från bil- och busstrafik i nollalternativet när det gäller konsekvenserna för luft.
161

 Det framgår även att 

miljökvalitetsnormerna för kvävedioxidutsläpp kommer att överskridas, trots renare fordon.
162

  

 

När det gäller miljöaspekten grundvatten kommer det inte ske någon skillnad från nuläget.
163

 För 

rekreation och stadsliv bedöms konsekvenserna i nollalternativet bli negativa, på grund av att den 

otrivsamma miljön i bussterminalen kommer att kvarstå.
164

 När det kommer till risk och säkerhet 

                                                      
155 Stockholm stad (2011) Slussen Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan 2011-04-15 Dp 2005-08976-54 s. 28 samt 

Stockholm stad (2012) Bussterminal för Nacka- och Värmdöbussarna vid Slussen. Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan 

2012-01-09 Dp 2011-01580-54 s. 20 
156 Stockholm stad (2012) s. 20 
157 Ibid.  
158 Ibid.  
159 Ibid. 
160 Stockholm stad (2011) s. 28 
161 Stockholm stad (2012) s. 23 
162 Stockholm stad (2012) s. 24 
163 Stockholm stad (2012) s. 27 
164 Stockholm stad (2012) s. 31 
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bedöms nollalternativet sammantaget innebära negativa konsekvenser. Bland annat med anledning av 

den ökade risken för nedfallande delar, kollaps av anläggningen samt drivmedelshanteringen i 

Katarinaberget.
165

 För hälsan innebär nollalternativet en försämring, i och med en sämre luftkvalité 

och en ökad olycksrisk för väntande resenärer vid den nuvarande bussterminalen.
166

  

 

När det gäller hushållning med naturresurser anses det att marken med attraktiva kajer borde kunna 

användas bättre, vilket inte blir möjligt i nollalternativet.
167

 Det är endast kulturmiljön som bedöms få 

en positiv konsekvens i nollalternativet, eftersom det inte sker någon påverkan på befintliga 

kulturhistoriskt intressanta byggnader och anläggningar.
168

 

 

Hur jämförs alternativen i MKB:n? 

Under rubriken Samlad bedömning framgår det i MKB:n att detaljplan Bussterminal i Katarinaberget 

medför både positiva och negativa miljökonsekvenser jämfört med nollalternativet.
169

 Genomgripande 

i MKB:n sker det en jämförelse mot nollalternativet. Däremot saknas det stycke om val av metodik 

med en förklaring om varför det endast har gjorts en jämförelse mot nollalternativet. 

 

Reflektion 

I MKB:n för detaljplan Bussterminelen i Katarinaberget från år 2012 är det intressant att osäkerheten i 

de bedömningar som har gjorts inte beskrivs eller redovisas. I och med att detta projekt är komplext 

och kontroversiellt är det anmärkningsvärt att det inte sker någon redovisning om osäkerheten i de 

antaganden som ligger till grund för de bedömningar som gjorts. I detta exempel blir det tydligt att 

osäkerheten inte förmedlats till beslutsfattare. Troligen har det skett en redovisning av vilka 

osäkerheter som råder i en tidigare version av MKB:n, men att de skalats bort under processens gång. 

Något som tyder på det är att ordet osäkerhet åtminstone nämns i plansamrådshandlingen av MKB:n 

till detaljplanen för bussterminalen från år 2011.  

 

En annan aspekt som är betydelsefull att redovisa är att Mark- och miljödomstolens i domslut för 

detaljplan Bussterminal i Katarinaberget fastslår att det saknas en redovisning av alternativ. 

Nollalternativet är enligt Mark- och miljödomstolen inte ett rimligt referensalternativ. Mark- och 

miljödomstolen skriver att det inte är seriöst att hänvisa till ett nollalternativ som innebär att 

kommunen inte skulle underhålla Slussens konstruktion. Mark- och miljödomstolen menar på att 

kommunen underhåller alla andra brokonstruktioner och att det finns en möjlighet att underhålla 

Slussens konstruktion. Mark- och miljödomstolen avslutar med att kraven i 6 kap. 12 § miljöbalken 

inte är uppfyllda.
170

 Detta domslut är därmed intressant ur ett vägledande perspektiv och kan fungera 

som praxis i framtiden. Framtida planer och projekt bör därför uppmärksamma att det är möjligt att en 

MKB inte godkänns på grund av bristande hantering av nollalternativ.   

 

5.2 MKB till arbetsplan E4 Förbifart Stockholm 
Förbifart Stockholm är ett infrastrukturprojekt som har till syfte att förstärka vägkapaciteten över 

Saltsjön-Mälarsnittet för att möta ett växande behov av transporter i Stockholmsregionen.
171

 I 

vägutredningen till Förbifart Stockholm, som påbörjades år 2002, utreddes olika alternativa korridorer. 

De tre olika vägsträckningarna jämfördes sedan mot ett nollalternativ som innebar att alla 

investeringar genomfördes enligt den regionala utvecklingsplanen (RUFS 2010) förutom en ny 

vägförbindelse över Saltsjön-Mälarsnittet. Till nollalternativet lades förutom dessa investeringar även 

utvecklad informationsteknik, högre prioritering av kollektivtrafik och styrning av vägtrafiken.
172

 Med 

stöd av vägutredningen och tillhörande MKB beslutade Vägverket (nuvarande Trafikverket) att 

                                                      
165 Stockholm stad (2012) s. 34 
166 Stockholm stad (2012) s. 35 
167 Stockholm stad (2012) s. 36 
168 Stockholm stad (2012) s. 29 
169 Stockholm stad (2012) s. 45 
170 Nacka Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen DOM P 1273-13 s. 15 
171 Trafikverket (2011) MKB till arbetsplan E4 Förbifart Stockholm s. I 
172 Trafikverket (2011) s.2  
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förorda korridoren Förbifart Stockholm, då det bedömdes vara det alternativ som bäst tillgodoser 

dagens och morgondagens vägtransportbehov. För att gå vidare i arbetet med Förbifart Stockholm togs 

det år 2011 fram en arbetsplan.
173

 

 

Hur formuleras nollalternativet?  

Nollalternativet ska enligt MKB:n beskriva miljöförhållanden och miljöns sannolika utveckling om 

planerat projekt inte kommer till stånd.
174

  Samtidig står det längre fram i dokumentet, i ord och 

begreppslistan, att nollalternativ innebär en beskrivning av en tänkt framtid om projektet inte kommer 

till stånd.
175

  

 

Det framgår att det även är en komplex uppgift att definiera ett nollalteranativ till ett projekt som 

Förbifart Stockholm, i och med att det finns en stor mängd olika faktorer som påverkar och styr 

utvecklingen.
176

 Att formulera ett funktionellt alternativ utan Förbifart Stockholm går inte att göra utan 

att även diskutera alternativa scenarier. Vid formulerandet av nollalternativet och 

utbyggnadsalternativet har endast kända faktorer som påverkar trafiken och markanvändningen 

använts.
177

  

   

I nollalternativet till Förbifart Stockholm har projektet valt samma grundscenario för nollalternativet 

som för utbyggnadsalternativet, men nollalternativet innehåller inte utbyggnaden av Förbifart 

Stockholm och inte heller avgifter på Essingeleden. Det antagandet baserades på den politiska 

diskussion som dittills angett att det måste finnas en kostnadsfri passage förbi Stockholm. Trafikverket 

skriver vidare att trots osäkerheten vad gäller den framtida utvecklingen är det inte rimligt att föra in 

ett annat utbyggnadsobjekt i nollalternativet.
178

  

 

Utbyggnadsalternativet och nollalternativet baseras på samma antaganden som övrig 

infrastrukturutbyggnad i regionen, detsamma gäller andra förutsättningar så som markanvändning, 

ekonomisk tillväxt och utformning av trängselavgifter. Det bidrar till att nollalternativet speglar en 

situation med problem med köer och trängsel och en trafikökning i innerstaden.
179

  

 

I MKB:n till arbetsplanen för Förbifart Stockholm framgår det att nollalternativet bland annat ska 

användas för att bedöma de miljökonsekvenser som är kopplade till trafikmängder, samt för att kunna 

beskriva markanvändningen kring de trafikplatser som ingår i Förbifart Stockholm.
180

 Vidare framgår 

det att det även är svårt att använda nollalternativet som jämförelsealternativ för framtida trafiksystem 

i en hel region. Enligt MKB:n fungerar en jämförelse bäst när det gäller lokal påverkan och lokala 

effekter av att till exempel mark tas i anspråk eller av buller och lokala emissioner och störningar.
181

  

 

Hur hanteras osäkerheten i nollalternativet? 

I MKB:n för arbetsplanen till Förbifart Stockholm står det att det finns beskrivningar om osäkerheter 

och alternativa framtida scenarier för nollalternativet där det bedöms vara relevant.
182

 

 

Enligt arbetsplanen och MKB:n förutsätts det att övrig infrastrukturutbyggnad är lika vid en 

utbyggnad av Förbifart Stockholm som i nollalernativet.  Detta är däremot enligt MKB:n en förenkling 

med hänsyn till att det inom projektet inte har varit möjligt att göra en analys av vilka andra 

infrastrukturobjekt som kan komma att bli politiskt prioriterade eller prioriteras ned i regionen. I och 

                                                      
173 Trafikverket (2011) s. I 
174 Trafikverket (2011) s.55 
175 Trafikverket (2011) s.573 
176 Trafikverket (2011) s.55 
177 Ibid. 
178 Ibid. 
179 Ibid. 
180 Trafikverket (2011) s.35 
181 Ibid. 
182 Trafikverket (2011) s.55 
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med osäkerheten i omfattning av framtida bebyggelse har markanvändningen i nollalternativet och 

utbyggnadsalternativet antagits vara densamma.
183

  

 

Arbetsplanen till Förbifart Stockholm bygger även på ett antal trafikprognoser. I MKB:n framgår det 

att både utbyggnads- och nollalternativet är baserade på de trafikprognoser som är framtagna i den 

regionala utvecklingsplanen (RUFS 2010). Denna information lyfts emellertid fram som osäker, 

eftersom RUFS avspeglar en politisk vilja och inte nödvändigtvis den mest troliga 

samhällsutvecklingen. De prognoser som gjorts i MKB:n bygger även på antaganden om 

omvärldsförutsättningar och en framtida situation om befolkningstillväxt, ekonomisk tillväxt, 

drivmedelspriser, sysselsättning med mera. Det innebär att prognoserna för trafikflöden med en 

tidshorisont på 25 år fram i tiden blir osäkra. Det framgår även att en osäkerhetsfaktor är den pågående 

klimatförändringen, vilket sannolikt kommer att innebära framtida begränsningar för trafiken.
 184

 Även 

utsläpp av koldioxid från Stockholms framtida transportsystem, med eller utan Förbifart Stockholm är 

svår att beräkna eftersom det påverkas av en rad olika faktorer som fordonsparkens koldioxidutsläpp 

per fordon och bränslepriset.
185

 

 

Kunskapen om vägtunnlars energiförbrukning är också enligt MKB:n begränsad och de 

utsläppsberäkningar som gjorts i MKB:n baseras på en lång rad faktorer och antaganden, varav många 

är osäkra. Den studie som ligger till grund för MKB:n till arbetsplanen för Förbifart Stockholm har 

inte heller inkluderat eventuella sekundära effekter.
186

 

 

När det gäller de bedömningar som har gjort gällande landskapets rekreations-, natur- och 

kulturvärden hänvisas det till att det rör sig om en lång tidsperiod och att bedömningarna därför utgår 

ifrån de kända värdena som finns inom utredningsområdet. Skulle det däremot funnits fler kända 

värden menar Trafikverket att de skulle ha påverkat bedömningen av konsekvenserna för landskapet 

och dess rekreations-, natur- och kulturvärden.
187

 

 

Även uppskattningen av reningseffekten av dagvattendammar är i MKB:n förknippad med osäkerhet 

tillsammans med bedömningen av grundvattenavsänkning, grundvattenflöden, sättningsrörelser med 

mera. Det bidrar till att efterföljande konsekvensbedömningar innehåller osäkerhet.
188

 

 

När det gäller hälsoaspekter som blir påverkade av Förbifart Stockholm har en jämförelse gjorts med 

både nuläget och nollalternativet.
189

 I de bedömningar som har gjorts för luft föreligger det osäkerheter 

både i spridningsberäkningar och andra antaganden om den framtida utvecklingen vad gäller teknisk 

utveckling och framtida emissioner.
190

 Även bedömningen av trafikanternas exponering av 

luftföroreningar i tunnelluft är förknippad med osäkerhet. Samtidigt är det oklart huruvida de 

bedömningar som gjort vad gäller exponering av luftföroreningar i tunnel även gäller exempelvis 

motorcyklister eller enbart trafikanter som sitter inne i ett fordon.
191

 

 

Hur beskrivs konsekvenserna av nollalternativet? 

Konsekvenserna av nollalternativet, det vill säga att Förbifart Stockholm inte byggs, beskrivs orsaka 

en trolig sämre tillgång till arbets- och boendemarknader för länsinvånarna. En konsekvens av 

nollalternativet kan även bli en sämre ekonomisk utveckling inom regionen. Samtidigt skulle en 

utebliven Förbifart Stockholm resultera i ett ekonomiskt utrymme för inversteringar i annan 

infrastruktur i regionen motsvarande kostnaden för Förbifart Stockholm. Det framgår även att ifall 

samhället skulle välja att inte genomföra Förbifarten finns det olika framtidsscenarier som kan inträffa. 
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Det första är att de negativa konsekvenserna accepteras av att Förbifarten inte realiseras och låter de 

två regionala halvorna utvecklas separat. Ett annat scenario är att tidigare förkastade alternativ 

omprövas eller att kollektivtrafiken byggs ut i mycket större utsträckning. Det framgår även att ett 

tänkbart scenario kan vara att utreda olika styrmedel som kan minska trängseln.
192

 

 

Hur jämförs alternativen i MKB:n? 

I nollalternativet i MKB:n till arbetsplanen för Förbifart Stockholm är rubriken Nollalternativet som 

jämförelsealternativ. I nollalternativet är både markanvändningen och den tidsmässiga avgränsningen 

densamma som för utbyggnadsalternativet. Det innebär att nollalternativet går att använda som 

jämförelse, men är inte att betrakta som ett handlingsalternativ till Förbifart Stockholm.
193

 Längre fram 

i dokumentet står det även att nollalternativet bland annat används som en referensram för att kunna 

värdera olika alternativs miljökonsekvenser.
194

 

 

Reflektion  

Förbifart Stockholm är ett kontroversiellt och komplext projekt. Att redovisa ett nollalternativ för ett 

sådant projekt kan anses vara en utmaning och det är tydligt i denna MKB att det under processens 

gång inte har funnits en tydlig samsyn om hur nollalternativet ska hanteras.  

 

Även om MKB:n har tagits fram till en arbetsplan, hanteras infrastrukturinvesteringar som Förbifart 

Stockholm som ett projekt. Däremot tycks det för hanteringen av nollalternativet inte vara tydligt om 

det handlar om plan eller projekt. Detta eftersom definitionen av nollalternativ som redovisas är en 

hybrid mellan de två definitionerna av nollalternativ som står i miljöbalken. 

 

Nollalternativet beskrivs även baserat på trafikprognoser som är hämtade från den regionala 

utvecklingsplanen (RUFS 2010). Samtidigt beskrivs dessa trafikprognoser som osäkra, eftersom 

RUFS avspeglar en politisk vilja och inte nödvändigtvis den mest troliga samhällsutvecklingen. 

Överlag beskrivs osäkerheten ingående för de antaganden som gjorts i nollalternativet och att det kan 

medföra felaktigheter i de bedömningar som gjorts. Trots det jämförs arbetsplanen med 

nollalternativet, vilket bidrar till ett ambivalent intryck. 

 

Infrastrukturinvesteringar som Förbifart Stockholm och dess planeringsprocess sträcker sig över en 

längre tidsperiod. Att i ett tidigt skede (vägutredningen från 2002) fastställa ett nollalternativ som vilar 

på antaganden och förutsättningar, som kan komma att ändras under processens gång, öppnar för att 

hanteringen av nollalternativet borde vara mer levande och vara möjliga för omtag. I nollalternativet 

till Förbifart Stockholm antas det att trängselavgifter inte kommer att införas på Essingeleden innan 

Förbifarten är i bruk.
195

 Samtidigt har riksdagen beslutat att införa trängselskatt på Essingeleden den 1 

januari år 2016, vilket är innan år 2022 som Förbifart Stockholm förväntas vara i bruk.
196

  

 

En annan iakttagelse är att det i MKB:n inte görs en beskrivning av vilka konskevenser nollalternativet 

kan få på miljön. Det är istället ett fokus på vilka ekonomiska konsekvenser som kan ske till följd av 

att Förbifart Stockholm inte realiseras samt vilken påverkan det skulle få på regionen i stort, inte ett 

fokus på miljön. 

 

Det är även tydligt att det inte har skett någon direkt förändring i användandet av nollalternativet 

mellan vägutredningen och arbetsplanen, utan de olika alternativen jämförs mot nollalternativet, trots 

att det tydligt framgår att det inte lämpligt. Det kan ses som ett tecken på att nollalternativet inte är 

levande. Nollalternativet har fastställts i ett tidigt skede och sedan inte omformulerats. Samtidigt kan 

det försvåra processen ifall det ständigt ska göras omtag. Har en plan eller ett projekt beviljats 

tillstånd, baserades det på de premisser som MKB:n innehöll, vilka inte borde kunna ändras. Samtidigt 
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kan det kanske vara relevant att för planer eller projekt där antaganden gjorts på felaktiga grunder bör 

kunna bli föremål för omtag. Även om det sällan tycks ske idag. 

 

När det gäller större infrastrukturinvesteringar är en tanke att det kanske inte är rimligt att ta fram ett 

nollalternativ. Eftersom Förbifart Stockholm är ett stort projekt som berör utvecklingen i en hel region 

är det nog möjligt att påstå att det kanske inte är möjligt eller rent av lämpligt att ta fram ett 

nollalternativ. Samtidigt är det högst relevant att en infrastrukturinvestering av denna storlek sätts in i 

en kontext, där ett nollalternativ beskrivs, för att det ska vara möjligt att inse vilken påverkan på 

miljön projektet kan komma att få. Däremot kanske det inte är nödvändigt att sätta projektet i relation 

till ett nollalternativ som kan få utbyggnadsalternativet att framstå som mer fördelaktigt. 

 

I MKB-processen för Förbifart Stockholm kan det också vara intressant att titta på länsstyrelsens 

agerande. Myndigheten länsstyrelsen har många olika roller i en planeringsprocess för ny 

väginfrastruktur, de viktigaste är att vara samrådspart, att granska och godkänna MKB:er och att yttra 

sig över förstudien, vägutredningen och vägarbetsplanen. Särskilt yttrandet över arbetsplanen, numera 

vägplanen, är en viktig myndighetsuppgift. Ett avstyrkande från länsstyrelen leder till att frågan om 

vägplanens fastställelse förs upp till regeringsnivå för avgörande. Länsstyrelsens samrådsroll är 

mycket bred och i den ingår bland annat att lämna råd om hur en MKB bör utformas exempelvis om 

nollalternativ.  Trafikverkets (tidigare Vägverkets) val av nollalternativ för Förbifart Stockholm 

gjordes tidigt i processen, i vägutredningsskedet, och då i samråd med länsstyrelsen.  Det väcker 

frågor om det verkligen har skett en oberoende prövning av arbetsplanen. Förvisso gäller detta system 

inte enbart Förbifart Stockholm, men eftersom Förbifart Stockholm är ett så pass kontroversiellt 

projekt blir det än mer intressant att belysa. 

 

5.3 MKB för kraftledning mellan Järpströmmen och Stensjön  
Svenska kraftnät ansökte år 2010 om förlängning av giltighetstiden för koncession (tillstånd) för 

kraftledningen mellan Järpströmmen och Stensjön i Jämtlands län. De befintliga kraftledningarna är 

upphängda i så kallade portalstolpar i trä och sträcker sig mellan kraftverken Järpströmmen – Stensjön 

och är 73 kilometer lång.
197

 

 

Hur formuleras nollalternativet? 

I MKB:n hänvisas det till att miljöbalken ställer krav på att nollalternativ och alternativ till planerad 

verksamhet ska beskrivas i en MKB. Enligt Svenska kraftnät är ett nollalternativ en beskrivning av 

konsekvenserna av att den planerade verksamheten inte kommer till stånd. Alternativ till planerad 

verksamhet kan i det här fallet vara alternativ lokalisering eller alternativ teknisk utformning av 

kraftledning.
198

  

 

I MKB:n framgår det att nollalternativet ska fungera som en referensram att jämföra den planerade 

verksamhetens förväntade miljökonsekvenser med. Däremot gäller det i detta fall en kraftledning som 

redan finns och är i drift sedan en lång tid tillbaka.
199

  

 

Därmed blev tolkningen att nollalternativet innebär vad som skulle hända om en koncessionsförnyelse 

inte kommer till stånd. En fortlöpande jämförelse mot ett nollalternativ görs därför inte i MKB:n. 

Istället beskrivs översiktligt den situation som skulle uppkomma om koncessionsförnyelse inte medges 

och ledningen måste rivas.
200
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Hur hanteras osäkerheten i nollalternativet? 

I MKB:n går det inte att utläsa något om osäkerheten som råder vid antagden som görs om den 

framtida utvecklingen utan att koncession får ett förlängt tillstånd. 

 

Hur beskrivs konsekvenserna av nollalternativet? 

Konsekvenserna av en utebliven koncession för den aktuella ledningen skulle bli att vattenkraftverken 

i Stensjöfältet, Olden och Juktan skulle förlora sin anslutning mot stamnätet och möjlighet att mata ut 

sin produktion.
201

 Det skulle även innebära att planerade och eventuellt kommande större 

vindkraftsetableringar i området stoppas, försvåras eller fördröjs till följd av otillräcklig 

ledningskapacitet.
202

  

 

Vidare beskrivs det att en utebliven koncession även får direkta konsekvenser på miljön genom fysiskt 

intrång under rivningsarbetet med bland annat transportvägar och uppställningsplatser för maskiner. 

Det kan även förekomma störningar genom anläggningstrafik med tunga fordon. Däremot kommer 

återställningsarbete att ske efter rivningen.
203

 

 

Hur jämförs alternativen i MKB:n? 

I MKB:n görs det ingen fortlöpande jämförelse mot ett nollalternativ, utan istället beskrivs den 

situation som skulle uppstå ifall en koncessionsförnyelse inte medges och den befintliga ledningen 

måste rivas.  

 

Reflektion 

I denna MKB utgör nollalternativet inte ett jämförelsealternativ. För den här typen av projekt kan det 

vara lämpligt att inte använda nollalternativet som jämförelsealternativ. Detta eftersom nollalternativet 

kan innehålla en beskrivning om framtiden som resulterar i en underutveckling och får projektet att 

framstå som mer fördelaktigt. 

 

Samtidigt är det viktigt att nollalternativet inte försvinner helt, eftersom den tänka verksamheten bör 

sättas in ett sammanhang. Däremot är det anmärkningsvärt att det inte sker någon beskrivning om 

vilka osäkerheter som råder i de antaganden som gjorts. 

 

5.4 MKB - mellanlagring, inkapsling och slutförvar av använt kärnbränsle 
Svenska kärnbränslehanetringen, SKB, bedriver arbete med att ta hand om radioaktivt avfall som 

uppstår till följd av användandet av kärnkraftverk. Idag finns det ett slutförvar för kortlivat radioaktivt 

avfall i Forsmark och ett centralt mellanlager för använt kärnbränsle i Oskarshamn. SKB ansöker om 

att få fortsätta och driva det befintliga mellanlagret för använt kärnbränsle samt uppföra 

inkapslingsanläggning. SKB ansöker även om tillstånd för att få uppföra och driva en 

slutförvarsanläggning i Forsmark. Med anledning av det har SKB tagit fram ansökningar om 

tillåtlighet och tillstånd enligt miljöbalken och kärntekniklagen med tillhörande MKB.
204

 

 

Hur formuleras nollalternativet? 

Enligt SKB beskriver nollalternativet en trolig utveckling om inkapslingsanläggningen och 

slutförvarsanläggningen inte kommer till stånd, vilket skulle innebära att det använda kärnbränslet 

även fortsättningsvis behöver lagras som det görs idag.
205

  

 

Nollalternativet skulle därmed innebära att dagens lagringssystem skulle behöva utvecklas. Därför 

innehåller nollalternativet förslag på hur det nuvarande förvaringssystemet med ny teknisk lösning, 

ökad övervakning och underhåll skulle kunna förlängas. Emellertid framgår det att det endast medför 
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en senareläggning av en slutlig lösning. I kärntekniklagen anges det att den som har tillstånd att 

bedriva kärnteknisk verksamhet ska se till att uppkommet kärnavfall slutförvaras på ett säkert sätt. 

Slutförvaret ska bygga på passiva barriärer och inte kräva övervakning och underhåll. En fortsättning 

av dagens lagringssystem tillgodoser därmed inte kraven som ställs på slutförvaring.
206

  

 

Det framgår även i nollalternativet att Sverige har undertecknat den gemensamma konventionen om 

säkerheten vid hantering av kärnbränsle och säkerheten vid radioaktivt avfall. Ett åtagande gällande 

kärnavfallsfrågan är att alla väsentliga delar ska lösas av de generationer som har haft nytta av 

elproduktionen från kärnkraften.
207

  

 

Med hänsyn till generationsaspekten och de krav som ställs på ett slutförvar innebär en fortsatt lagring 

enligt det nuvarande systemet inte ett reellt genomförandealternativ. I och med detta, framgår det att 

nollalternativet endast ska betraktas som ett jämförelsealternativ i förhållande till övriga alternativ som 

beskrivs i MKB:n.
208

 

 

I nollaternativet beskrivs det även att ifall ansökningen om slutförvar avslås kommer 

teknikutvecklingsarbetet att fortgå för att hitta nya lösningar på frågan om slutförvaring av använt 

kärnbränsle, varefter en ny ansökan sannolikt lämnas in. Eftersom det inte är möjligt att veta vad en 

teknikutveckling skulle innebära i framtiden är det enligt SKB mer rimligt att beskriva och 

konsekvensbedöma en fortsatt lagring enligt dagens system inom ramen för nollalternativet.
209

   

 

Hur hanteras osäkerheten i nollalternativet? 

I MKB:n framgår det under rubriken Osäkerheter att det finns ett mått av osäkerheter i de 

bedömningar som görs i MKB:n. Detta till följd av att den planerade verksamheten befinner sig i ett 

projekteringsskede. Det framgår att osäkerheten hanteras genom ett pessimistiskt angreppssätt som 

bidrar till att bedömningarna av påverkan, effekter och konsekvenser i viss mån överskattas.
210

  

 

I och med att den framtida utvecklingen rymmer många osäkerheter är det enligt SKB svårt att täcka in 

alla i referensutvecklingen/huvudscenariot. För att säkerställa att alla osäkerheter täcks in studeras 

även ytterligare ett antal scenarier.
211

 Även tidsperspektivet lyfts fram som en betydande osäkerhet, 

eftersom det troligen inte är möjligt att förutse vad som kan komma att ske 60 år in i framtiden.
212

  

 

MKB:n till Slutförvaret grundas på ett antal underlagsrapporter. Till dessa underlagsrapporter finns det 

en rapport som ger en sammanställning över vilken metodik som har tillämpats för de olika 

miljökonsekvensbedömningarna. Totalt baseras MKB:n på 15 olika underlagsrapporter där 8 av 15 

redogör för vilka osäkerheter som råder i sin underlagsrapport. Den främsta osäkerheten som framförs 

är att det saknas exakta värden och att bedömningsgrunder till viss del har baserats på uppskattningar. 

I resterande 7 underlagsrapporter har rapportens författare inte angivit några osäkerheter.
213

 

 

Hur beskrivs konsekvenserna av nollalternativet? 

I MKB:n sker det en redogörelse för olika alternativa lösningar ifall slutförvaret och mellanlagringen 

inte beviljas tillstånd. De olika scenarierna som presenteras fokuserar på risk- och säkerhetsfrågor 

samt platsens utveckling.
214

 Bland annat förs det ett resonemang om att det inte är omöjligt att den 

tänkta anläggningen i framtiden kan komma att överges tillsammans med ett antal konsekvenser till 

följd av det.
215

 Det framgår även att nollalternativet för området innebär att marken inte tas i anspråk 
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för ovanmarksanläggningar och vägar, vilket bidrar till att berörda naturvärden kommer att skötas efter 

de riktlinjer som finns idag.
216

 

 

Hur jämförs alternativen i MKB:n? 

En konsekvensbeskrivning sker för de enskilda aspekterna. I en tabell i MKB:n till slutförvaret av 

kärnavfall sammanfattas förväntade miljökonsekvenser och risker för de studerade alternativa 

systemlösningarna samt nollalternativet. Totalt är det tre alternativ utöver nollalternativet som studeras 

och analyseras.
217

 

 

Reflektion 

I MKB:n till ansökan om mellanlagring, inkapsling och slutförvar av kärnbränsleavfall är det 

anmärkningsvärt att det inte sker en tydligare beskrivning om vilka osäkerheter som råder i de 

bedömningar som MKB:n baseras på. Även om det i MKB:n finns en redogörelse för att det föreligger 

osäkerheter är det enbart i den rapport, som beskriver vilken metodik som använts för de olika 

aspekterna i MKB:n, som det framgår att det råder en hög osäkerhet för de flesta aspekterna. Det 

framgår även att nästan hälften av underlagsrapporterna inte ens har behandlat osäkerheten som kan 

föreligga i de bedömningar som ligger till grund för MKB:n för hantering av kärnbränsleavfall. Med 

tanke på att det rör sig om en MKB om hantering av kärnbränsleavfall torde det ställas hög krav på 

säkerhet och därmed en genomgående hantering av vilka osäkerheter som föreligger. 

 

För den här typen av projekt bör det vara relevant att utförligt beskriva innehållet i nollalternativet, det 

vill säga vad som skulle ske ifall projektet inte beviljades tillstånd. I det här fallet skulle det innebära 

att dagens hantering av kärnbränsleavfall skulle fortsätta några år till med kompletterande 

förstärkningsåtgärder. Samtidigt framgår det att nollalternativet skulle innebära ett brytande mot de 

lagkrav som finns i kärntekniklagen gällande hantering av kärnbränsleavfall. Eftersom den hantering 

som sker idag inte anses vara tillräckligt säker i framtiden. Det bidrar till att ifall projektet inte beviljas 

tillstånd, blir den anläggning och den verksamhet som bedrivs idag olaglig. Det förs i MKB:n inget 

vidare resonemang kring detta, men det får ansökan om slutförvar att framstå som den bättre lösningen 

eftersom det är i enlighet med lagen. Däremot är det viktigt att inte glömma bort att detta projekt är av 

nationellt intresse och kontroversiellt, vilket bidrar till att det även är komplext. 
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5.5 Miljö- och hälsokonsekvensbeskrivning till Nacka kommuns 
översiktsplan 
Nacka kommun antog år 2012 en ny översiktsplan där ambitionen är att dokumentet ska vara 

vägledande för kommunens framtida utveckling. Översiktsplanen har som syfte att Nacka ska 

utvecklas till en attraktiv och långsiktigt hållbar kommun som bidrar till en positiv utveckling i 

Stockholmsregionen.
218

  

 

Enligt 3 kap. 6§ i plan- och bygglagen ska en översiktsplan utformas så att innebörden och 

konsekvenserna av den tydligt framgår, vilket ska ske genom en tillhörande MKB som regleras enligt 

miljöbalken.
219

 I Nackas översiktsplan nämns ingenting om nollalternativ, utan det sker endast i den 

tillhörande miljö- och hälsokonsekvensbeskrivningen (MHKB).  

 

Hur formuleras nollalternativet? 

Beskrivningen av nollalternativet baseras i MHKB på den tidigare gällande översiktsplanen. I 

MHKB:n görs det därför en kort beskrivning av olika bebyggelseområden, som den tidigare 

översiktsplanen innehåller. Nollalternativet utgör därmed de bebyggelseprojekt som den tidigare 

översiktsplanen innehöll. Även för kommunikationer har ett nollalternativ tagits fram, som baseras på 

de utbyggnader av kommunikationer som är tänkta att genomföras enligt den tidigare 

översiktsplanen.
220

  

 

Hur hanteras osäkerheten i nollalternativet? 

I MHKB:n anges tre tidsperspektiv. I och med att osäkerheterna ökar högst vid långa tidsperspektiv 

beskriver MHKB:n främst de förhållanden som uppstår inom en period mellan 10 till 15 år framåt för 

att minimera osäkerheten.
221

 I MHKB:n framgår det att de bedömningar som är gjorda är baserade på 

ett begränsat antal nyckeltal, underlag och bedömningsgrunder. Det bidrar enligt Nacka kommun till 

att osäkerheterna i bedömningarna är stora. Även planens strategiska nivå tillför också osäkerheter till 

bedömningarna.
222

  

 

Hur beskrivs konsekvenserna av nollalternativet? 

I MHKB:n finns det en rubrik som heter Konsekvenser av nollalternativet. I kapitlet beskrivs de 

riksintressen och mellankommunala intressen som kan komma att påverkas av konsekvenserna av 

nollalternativet. I och med att det är den tidigare översiktsplanen som ligger till grund för vad 

nollalternativet är, beskrivs de brister som föreligger i den tidigare översiktsplanen gällande bland 

annat kollektivtrafik, infrastruktur och bostäder. Bland annat beskrivs det att nollalternativet, det vill 

säga den tidigare översiktsplanen, föreslår en utveckling av snabbspårväg inom kommunen, men att 

nollalternativet inte hanterar hur kollektiva förbindelser fram till kommungränsen mot Värmdö ska 

ske.
223

 

 

Hur jämförs alternativen i MKB:n? 

I MHKB:n redovisas en samlad bedömning som beskriver att översiktsplanens förslag är bättre än 

nollalternativet. Det grundas på att belastningen på miljön och klimatpåverkan i den nya 

översiktsplanen kan minska, att hushållningen med naturresurser blir mer effektiv samtidigt som 

förutsättningar för en god stadsbygd ges.
224

  

 

 

 

 

                                                      
218 Nacka kommun (2012a) Hållbar framtid i Nacka Översiktsplan för Nacka kommun s.5  
219 SFS (2010:900) Plan- och bygglagen 3:6 
220 Nacka kommun (2012b) Hållbar framtid i Nacka, miljö- och hälsokonsekvensbeskrivning s. 16 
221 Nacka kommun (2012b) s. 8 
222 Nacka kommun (2012b) s. 9 
223 Nacka kommun (2012b) s. 20 
224 Nacka kommun (2012b) s. 47 
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Reflektion 

I MHKB:n görs ett försök att beskriva konsekvenserna av nollalternativet. Däremot är det högst oklart 

huruvida det verkligen är konsekvenser av nollalternativet som beskrivs i detta kapitel i MHKB:n. I 

och med att nollalternativet i en MKB till en plan ska beskriva miljöförhållanden och miljöns 

sannolika utveckling ifall planen inte antas, är det anmärkningsvärt att det görs ett försök att beskriva 

konsekvenserna av nollalternativet när det inte är efterfrågat.  

 

En översiktsplan är även på en mer strategisk nivå, än exempelvis en tillståndspliktig verksamhet. Det 

innebär att det ska vara möjligt att på ett mer övergripande sätt beskriva en framtid utan att den nya 

planen antas. Å andra sidan baseras nollalternativet på den tidigare gällande översiktsplanen och att 

redogöra för vilka felaktigheter den har motiverar den nya planen ytterligare. 

 

Samtidig är det viktigt att poängtera att det kan vara knepigt att hantera ett nollalternativ för en MKB 

till en översiktsplan eftersom planen är på en strategisk nivå och av mer övergripande karaktär. Att 

försöka fastställa vad som skulle kunna ske ifall den nya planen inte antas är därför svårt då det 

handlar om att förutsäga aspekter som är beroende av många olika faktorer och sträcker sig långt fram 

i tiden. 

 

En översiktsplan är mer att betrakta som en politisk vision om framiden, till vilken det blir svårt att få 

fram ett nollalternativ som ska beskriva miljöns sannolika utveckling ifall dessa visioner inte uppfylls. 

Att nollalternativet inte heller är särskilt utvecklat i MHKB:n till Nacka kommuns översiktsplan, till 

skillnad från exempelvis en arbetsplan till ett infrastrukturprojekt, kan ses som ett tecken på att det är 

svårt och möjligtvis tveksamt att hantera ett nollalternativ till en översiktsplan i den form det görs i 

detta exempel från Nacka kommun. 
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6. Förhållningssätt till nollalternativ i en MKB 
 

I detta kapitel redogörs det för vilka förhållningssätt som finns till nollalternativ i en MKB. Detta 

genom att först redovisa materialet som erhållits från intervjuer med MKB-utövare. Sedan presenteras 

resultatet som erhållits genom Q-metoden som tillämpades i form av en workshop med MKB-utövare. 

Genom dessa metoder torde det vara möjligt att kunna besvara vilka uppfattningar som idag råder om 

nollalternativets funktion i en MKB. 

 

6.1 Resultat från kvalitativa intervjuer  
För att kunna besvara vilka förhållningssätt som råder om nollalternativ i en MKB redovisar detta 

kapitel inledningsvis det material som erhållits från de fyra kvalitativa intervjuerna som genomförts 

inom ramen för denna studie. Intervjuer har hållits med MKB-utövare som gemensamt täcker in 

kunskaper om tillståndspliktig verksamhet, planer och program, infrastruktur samt forskning och 

utveckling av metodik för nollalternativ i en MKB.  

 

I intervjuerna har bland annat synsätt på osäkerheter som föreligger inom hanteringen av nollalternativ 

i en MKB behandlats tillsammans med respondenternas åsikter om syftet med nollalternativ i en MKB 

och nollalternativets funktion. Även begreppet och definitionen av nollalternativ behandlas 

tillsammans med hur ett nollalternativ bör hanteras i en MKB. Detta för att kunna besvara vad som bör 

beaktas vid hanteringen av nollalternativ i en MKB samt vilka incitament som finns för att tillämpa 

nollalternativet i en MKB. Med hjälp av intervjuerna kan det vara möjligt att bearbeta den information 

som uppkommit under de andra metoddelarna i studien och ge en mer djupgående analys om 

nollalternativ i en MKB.  

 

Vad är syftet med nollalternativ i en MKB? 

Respondent A menar att syftet med nollalternativ i en MKB är att ge perspektiv på betydelsen av det 

som avses genomföras. Detta för att sätta in det planerade förslaget i en kontext och därmed skapa en 

bredare och rimlig beskrivning av det projekt eller plan som kan tänkas genomföras. Skulle det vara 

som så att det kan tänkas dyka upp problem på andra ställen på grund utav att den tänkta åtgärden inte 

genomförs är det av betydelse att även de presenteras genom nollalternativet. Nollalternativet i en 

MKB fyller enligt respondent D därför en viktig funktion som inte får ignoreras. Alternativen i en 

MKB, som nollalternativet tillhör, är till för att rama in MKB:n och ge en ökad förståelse för den tänka 

åtgärdens miljöpåverkan. Nollalternativet är enligt respondent D till för att sätta den tänka åtgärden i 

ett sammanhang och bidra till att åtgärden placeras i ett vidare perspektiv. Överlag är det enligt 

respondent D en skillnad i teorin och i praktiken vad gäller tillämpandet av nollalternativ. 

Genomgående behöver användningen, hanteringen och utförandet av nollalternativet i en MKB bli 

bättre än vad den är idag. 

 

För att beskriva vad nollalternativet har för syfte i en MKB, liknar respondent D nollalternativet med 

en person som ständigt ifrågasätter syftet med ett visst projekt. Nollalternativet ska ge en möjlighet till 

eftertanke och belysa vad det egentliga syftet är med en viss åtgärd. Samtliga respondenter angav även 

att den allmänna uppfattningen om nollalternativ är att det är en beskrivning om vad som kan komma 

att hända med miljön ifall den tänka planen eller projektet inte verkställs. 

 

Vilken betydelse har nollalternativ i en MKB? 

En planeringsprocess innebär fler steg än endast framtagandet av en MKB. Tankesättet som ligger i ett 

nollalternativ, det vill säga vad som händer ifall åtgärden inte genomförs, förekommer inte endast i 

MKB-sammanhang. Ett rimligt antagande är enligt respondent A att denna typ av konsekvenstänkande 

redan sker i ett tidigt skede, exempelvis vid framtagandet av en investeringsplan. I detta tidiga skede 

genomförs det antagligen diskussioner och utredningar som tar hänsyn till vad som kommer att hända 

om den tänka åtgärden inte verkställs.  
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När det senare i processen har beslutats om ett huvudalternativ och alternativa lokaliseringar och 

lösningar är det enligt respondent A tveksamt ifall nollalternativet i en MKB har så stor effekt för 

planen eller projektets utfall. I och med att framtagandet av en MKB och författandet av ett 

nollalternativ kommer in relativt sent i processen, även om ambitionen är att det ska ske tidigt, är det 

troligen inte av så stor betydelse att det kan förändra eller förhindra en plan eller ett projekt helt. Har 

förslaget dessutom fått en politisk förankring blir det desto svårare att ändra på planen eller projektet.  

 

Även respondent D och E är inne på samma linje och anser att enbart ett bristande nollalternativ 

troligen inte kan förhindra att en plan antas eller att ett projekt inte beviljas tillstånd. Däremot kan en 

bristande alternativhantering i en MKB, som nollalternativet ingår i, bidra till att en plan eller projekt 

ändras eller till och med stoppas. Enligt respondent D finns det idag inte tillräckligt med rättspraxis 

som visar på att enbart nollalernativet är så pass bristande att det hindrar en plan eller projekt. Däremot 

är domslutet för detaljplan Bussterminal i Katarinaberget för Slussen-projektet ett aktuellt exempel, 

som troligen kan bli vägledande i framtiden. Även respondent E anser att detta domslut är intressant 

och att det är bra att ta med sig den informationen inför kommande formuleringar av vägledningar och 

handböcker.  

 

Definitionen av nollalternativ i miljöbalken 

Både respondent A, C och D anser att det i teorin råder en skillnad i beskrivningen om nollalternativ 

för projekt och planer i miljöbalken. I definitionen för nollalternativ för en plan-MKB ska det ske en 

beskrivning av miljöförhållandena och miljöns sannolika utveckling om planen inte genomförs. Gäller 

det istället en projekt-MKB ska det istället ske en beskrivning av konsekvenserna av att verksamheten 

eller åtgärden inte kommer till stånd. Däremot anser respondent B att det inte är någon skillnad mellan 

definitionerna i miljöbalken, utan att de båda definitionerna syftar till miljöförhållanden.  

 

Enligt respondent A är dock skillnaden i definitionerna av nollalternativet inte lika tydlig i praktiken. 

Respondent A menar på att det inte alltid sker en beskrivning av konsekvenserna av nollalternativet, 

utan det är mer vanligt att nollalternativet beskrivs. Trots att det råder en hög osäkerhet om vad 

konsekvenserna kan bli ska ändå konsekvenserna av att ett projekt inte kommer till stånd redovisas. 

Även respondent D menar på att det sällan är konsekvenserna av nollalternativet som beskrivs i en 

MKB, vilket bidrar till att syftet med ett nollalternativ inte uppfylls. Respondent E menar däremot på 

att det ofta är konsekvenserna av nollalternativet som beskrivs i en MKB för projektet, men att det 

även krävs en beskrivning av nollalternativet för att det ska vara möjligt att analysera konsekvenserna 

av att verksamheten inte kommer till stånd.  

 

Begreppet nollalternativ i en MKB 

När det kommer till begreppet nollalternativ skulle det enligt respondent A kunna slopas i och med att 

ordet nollalternativ inte finns angivet i lagstiftnigen. I lagstiftningen framgår det att en MKB har krav 

på att innehålla en beskrivning av konsekvenserna av att ett projekt inte genomförs eller en 

beskrivning av miljöns sannolika utveckling ifall en plan eller program inte antas. Även om dessa 

formuleringar kan uppfattas som tydliga är det möjligt att förstå att det har skapats ett enklare 

samlingsbegrepp, det vill säga nollalternativ. Fastän begreppet nollalternativ kan anses luddigt, då det 

innehåller olika formuleringar, är ordet nollalternativ så pass väletablerat att det vore svårt att bli av 

med det. Det är även enligt respondent A troligt att begreppet främst kan uppfattas som luddigt av de 

som arbetar med att ta fram en MKB och författar nollalternativ, snarare än för beslutsfattare. 

Samtidigt anser respondent A att det inte krävs en precisering av nollalternativ i lagtext. I lagtexten 

framgår det vad nollalternativet ska beskriva och innehålla. Sedan är det upp till vägledande 

myndigheter att tolka och komma med konkreta råd om hur hanteringen av nollalternativ i en MKB 

ska gå till. 

 

Respondent D menar däremot att det krävs en precisering av nollalternativet i lagtext. Samtidigt ska 

lagtext vara kort och koncis och kompletteras med uttömmande förarbeten och rättspraxis som går att 

gå tillbaka till. Däremot finns det enligt respondent D inte tillräckligt med rättsakter som behandlar 

nollalternativet och är möjliga att hänvisa till, vilket gör tillämpandet mer knepigt. För att tillämpandet 
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av nollalternativ ska kunna uppfylla sitt syfte krävs det enligt respondent D att lagtexten på något vis 

blir mer vägledande, vilket även är något som efterfrågas av respondent E. Detta för att med en större 

säkerhet få fram det som verkligen efterfrågas i ett nollalternativ. Enligt respondent E skulle det även 

vara till en hjälp för de som arbetar med nollalternativ. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att 

domstolen, som har till uppgift att granska en MKB, endast ska se till huruvida dokumentet uppfyller 

de lagkrav som finns i miljöbalken. Det innebär att det kan finnas incitament för att lagtexten ska 

preciseras för att nollalternativet ska uppfylla sitt syfte. 

 

För att tydliggöra vad ett nollalternativ innebär och hur det ska tillämpas kan det även finnas ett behov 

av att se över och omformulera de vägledningar och handböcker som finns i ämnet. Enligt respondent 

E kan en MKB och hanteringen av nollalternativ se olika ut beroende på vilka personer som ingår i 

projektgruppen och vad de har för erfarenheter. I sådana lägen är det viktigt att det finns tydliga 

vägledningar som bidrar till att nollalternativet tillämpas och utformas på liknande vis. 

 

Enligt respondent A kan ett förslag på förändring i vägledningar och handböcker vara att betydelsen av 

nollalternativet som jämförelsealternativ tonas ned. I och med att nollalternativet inte är ett alternativ i 

den bemärkelsen att det går att välja kan missförstånd kring nollalternativet lätt uppstå. Det är med 

andra ord inte möjligt att ansöka om att få genomföra nollalternativet. Även om en utredningsprocess 

skulle resultera i att utbyggnadsalternativet inte ska genomföras betyder det inte att nollalternativet har 

valts. Detta eftersom att utvecklingen inte behöver bli så som nollalternativet är beskrivet.  

 

Med vad ska alternativen i en MKB jämföras? 

Det tycks råda en skillnad i huruvida ett nollalternativ ska fungera som ett referensalternativ eller inte i 

en MKB. Enligt respondent A bör nollalternativet beskrivas kortfattat och inte användas som grund för 

en konsekvensvärdering i relation till de övriga alternativen som presenteras i en MKB. Ett mer säkert 

tillvägagångsätt är enligt respondent A att istället jämföra de olika alternativen mot ett nuläge som 

bidrar till att osäkerheten i analysen minskar.  

 

Enligt respondent E är det i praktiken inte något stort problem att alternativen i en MKB jämförs mot 

ett nollalternativ. Detta med anledning av att ett nollalternativ sällan innehåller information som är 

mycket osäker. Det innebär enligt respondent E att nollalternativet istället blir relativt likt nuläget. 

Enligt respondent E är en vanlig beskrivning av nollalternativet att det förväntas se ut ungefär som i 

nuläget.  

 

Samtidigt kan det i vissa fall, enligt respondent A, vara oundvikligt att jämföra alternativen i en MKB 

med nollalternativet. Ett klassiskt exempel är luftföroreningen från biltrafiken som tidigare alltid hade 

en stadig tillväxt och därmed även en stadig tillväxt i utsläpp. I de fallen hade det blivit fel att jämföra 

med nuläget istället för med nollalternativet eftersom, det var en stor skillnad på nuläget och 

framtidsbilden på flera år framåt. I detta exempel är det enligt respondent A bättre att göra prognoser 

om den framtida biltrafiken och använda det som nollalternativ. Enligt respondent B ska alternativ i en 

MKB jämföras både mot nollalternativet och mot nuläget. Detta för att minska osäkerheten i en MKB. 

Emellertid finns det överlag, enligt respondent B, en inbyggd osäkerhet i en MKB i och med att alla 

alternativ är olika förutsägelser. 

 

Hur hanteras osäkerheten i nollalternativ i en MKB?  

Enligt respondent A är ett dilemma med nollalternativ i en MKB att ingen har rådighet över det. 

Nollalternativet är en fiktiv framtidsbild som i många fall bygger på antaganden. Det bidrar till att 

osäkerheten ofta är stor i ett nollalternativ i en MKB. I och med att nollalternativet alltid innehåller 

osäkerheter går det att hävda att det är fel, men det är svårt att påvisa hur fel det är. Även om en annan 

part definierar ett annat nollalternativ i samma projekt är det enligt respondent A inte möjligt att hävda 

att den framtidsutvecklingen är mer sann och korrekt.  

 

Ett sätt att hantera osäkerheten på i ett nollalternativ är enligt respondent E att se över vad som 

inkluderas i nollalternativet. För att minimera osäkerheten ska främst den information som är säker 

inkluderas. Nollalternativet bör därmed innehålla information som det finns beslut om att genomföra 
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under den tänka perioden. Ett annat sätt att hantera osäkerheten på är enligt respondent A att använda 

nollalternativet så lite som möjligt vid jämförelser med de olika alternativen i en MKB. I och med att 

ett nollalternativ bygger på en förutsägelse, som formuleras av den tänkta verksamhetsutövaren, blir 

det inte en rättvis bedömning.   

 

Ett sätt att minimera osäkerheten med nollalternativet i en MKB på kan enligt respondent A vara att i 

inledningen av MKB:n redogöra för miljöns sannolika utveckling om planen inte genomförs eller 

beskriva konsekvenserna av att ett projekt inte kommer till stånd. Dessa beskrivningar ska sedan inte 

ställas i relation till de övriga alternativen längre fram i MKB:n. Detta för att minimera osäkerheten i 

de bedömningar som görs. Samtidigt menar respondent C att syftet med ett nollalternativ är att utgöra 

en bas för jämförelse, vilket är svårt att bortse ifrån. 

 

Enligt respondent E blir osäkerheten även större ju längre fram i tiden som horisontåret är satt. För att 

hantera detta krävs det att osäkerheten tydligt beskrivs i MKB:n, vilket inte alltid är så vanligt. Inom 

större projekt i Sverige börjar det, enligt respondent E, dock bli mer förekommande att osäkerheten 

beskrivs och behandlas,  

 

Hur levande är ett nollaternativ i en MKB-process? 

Respondent A och E menar att ett nollalternativ sällan är levande under en planeringsprocess. Det vill 

säga att definitionen av ett nollalternativ inte förändras under processen, utan har ett nollalternativ 

formulerats är det inte vanligt att det omformuleras. Detta till trots att det under en längre 

planeringsprocess kan uppstå ny information som kan vara relevant att ta hänsyn till vid formuleringen 

av ett nollalternativ. I sådana lägen kan det enligt respondent B vara aktuellt att göra ett omtag eller ha 

med ytterligare ett jämförelsealternativ som inkluderar de nya uppgifterna.  

 

Enligt respondent E kan det under planeringsprocessen vara möjligt att definiera om ett nollalternativ. 

Samtidig menar respondent E att det blir fel att omdefiniera ett nollalternativ ifall det har haft en 

betydelse för de val som gjorts. Skulle det däremot innebära att antaganden har gjorts på felaktiga 

grunder som resulterar i ett nollalternativ som får utbyggnadsalternativet att framstå i bättre eller 

sämre dager, då är det enligt respondent E bättre att justera och förklara ändringen.  

 

Kan nollalternativet i en MKB få utbyggnadsprojektet att framstå i bättre dager? 

Ett annat sätt att se på om huruvida ett nollalternativ är levande är att se på vilken funktion ett 

nollalternativ har under en planeringsprocess. Ett nollalternativ kan enligt respondent B få ett 

utbyggnadsalternativ att framstå i bättre dager och kan på så vis anses vara levande. Ett projekt kan 

även motiveras genom ett nollalternativ. Ett exempel på det är när att ett infrastrukturprojekt innebär 

vägåtgärder för att förbättra framkomlighet och säkerhet. Ett nollalternativ visar ofta i sådana 

situationer att dagens problem blir värre ifall den tänka åtgärden inte genomförs. Därmed kan 

nollalternativet innebära motiv som gagnar projektet.  

 

Även respondent D instämmer i att ett nollalternativ kan få ett utbyggnadsalternativ att framstå i bättre 

dager. Det är inte ovanligt att ett nollalternativ används och beskrivs på ett avskräckande vis i en 

MKB, vilket även respondent A håller med om. Respondent E fortsätter med att nollalternativet kan få 

ett utbyggnadsprojekt att framstå i bättre dager ifall nollalternativet inte är transparent och tydligt. Det 

krävs att det framgår vilka antaganden som nollalternativet grundar sig på, annars är det enkelt att anta 

att nollalternativet har för avsikt att få utbyggnadsalternativet att se mer fördelaktigt ut. Respondent E 

fortsätter med att det är fel att ta med osäkra antaganden i ett nollalternativ för att få 

utbyggnadsalternativet att framstå som det bättre alternativet. 

 

Enligt respondent D är det även viktigt att inte glömma bort ett grundläggande syfte vid framtagandet 

av en MKB, att det är en verksamhetsutövare som avser att göra något. Oavsett om det handlar om en 

plan eller projekt så ingår MKB:n i en ansökan och ska inte ses som ett fristående del utan är del i en 

större process. Därför är det inte vara oväntat att alternativhanteringen i en MKB kan vinklas till 

verksamhetsutövarens fördel.  
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I arbetet med at ta fram en MKB är det inte heller enligt respondent D ovanligt att 

verksamhetsutövaren blir förblindad av sitt egna projekt och tappar det ursprungliga syftet med 

projektet eller planen. Respondent E lyfter därmed fram att det är betydelsefullt att definiera ett 

nollalternativ så sanningsenligt det går utifrån de förutsättningar som finns. Det innebär att det måste 

ske en transparent och objektiv belysning som gör det möjligt att utläsa vad som ingår i ett 

nollalternativ och vad det grundas på, men även att tydliggöra och hantera osäkerheten.  

 

Hur många nollalternativ bör inkluderas i en MKB?  

När det kommer till antalet nollalternativ som presenteras i en MKB är det enligt respondent A möjligt 

att redovisa flera stycken, däremot är det inte vanligt förekommande. För att kunna beskriva flera olika 

tänkbara utfall av samhällsutvecklingen används ofta någon scenarioteknik. Att arbeta med 

scenarioteknik är också behäftat med osäkerhet, men kan i många fall vara att föredra eftersom läsaren 

kan få en förståelse om att det som beskrivs inte är klart definierbart. Däremot är det enligt respondent 

B inte är någon skillnad på nollalternativ eller scenario. Att hänvisa till ett scenario istället för 

nollalternativ är enligt respondent B endast ett sätt att psykologiskt avdramatisera nollalternativet. 

Däremot är det enligt respondent D inte relevant att presentera flera olika rubriker med nollalternativ, 

utan i en MKB ska en rubrik med nollalternativ redovisas. Däremot kan det vara fördelaktigt att inom 

nollalternativet, där det är lämpligt, presentera ett antal olika scenarier. 

 

I och med att definitionerna i miljöbalken inte preciserar hur nollalternativ ska tas fram kan ett 

tillvägagångsätt enligt respondent A vara att tillämpa scenarioteknik. Det innebär att det är möjligt att 

redovisa flera nollalternativ som visar på olika händelseutvecklingar beroende på vilka förutsättningar 

som inkluderas. Enligt respondent D och E är det däremot viktigt att i en MKB inte redovisas flera 

olika rubriker med versioner av nollalternativ, utan istället under rubriken nollalternativ i en MKB 

redogöra för olika scenarier. Genom scenarier är det även enligt respondent E möjligt att tydliggöra 

osäkerheten i ett nollalternativ. Att beskriva olika händelseutvecklingar fungerar som en indikator på 

att det råder en hög osäkerhet i MKB:n.  

 

Det är även relevant att påpeka att en MKB ska vara begriplig och att det endast finns utrymme för 

nollalternativ som är någorlunda realistiska. Även om det kan finnas tydliga fördelar med att tillämpa 

scenariotekniker vid utformandet av nollalternativ är det svårt att komma ifrån den ekonomiska 

verkligheten. Enligt respondent A finns det i de flesta fall inget intresse av att avsätta pengar till att 

utreda mer än ett nollalternativ, eftersom det inte är en beskrivning av det som avses göras och kan 

därmed anses vara meningslöst. De aktörer som kan anse ha ett större intresse av att utveckla och ta 

fram minst ett nollalternativ och arbeta med scenarion är de myndigheter och kommuner som bedriver 

samhällsplanering, eftersom de har ett bredare intresse än vad en enskild verksamhetsutövare troligen 

har. Samtidigt är det enligt respondent A förmodligen till en översiktsplan som ett nollalternativ 

behövs allra minst. Detta eftersom en översiktsplan ofta är en politisk vision som blir än mer komplex 

att konsekvensbeskriva.  

 

Behövs ett nollalternativ alltid redovisas i en MKB? 

I plan- och bygglagen framgår det inte att en kommunal översiktsplan ska innehålla ett nollalternativ. 

Enligt 3 kap. 6 § plan- och bygglagen ska en översiktsplan utformas så att innebörden och 

konsekvenserna av den tydligt framgår.
225

 Det innebär att det endast är MKB:n till en översiktsplan 

som ska innehålla en beskrivning av miljöns sannolika utveckling ifall planen inte genomförs. Dock 

sker det en hänvisning i plan- och bygglagen till miljöbalken om att en MKB ska tas fram. Däremot 

kan detta bidra till att målsättningen med att interagera nollalternativet tidigt i planeringsprocessen inte 

uppfylls eftersom det inte är förrän översiktplanen ska miljökonsekvensbedömmas som ett 

nollalternativ formuleras. 

 

I och med detta är det enligt respondent A ytterst tveksamt ifall en MKB med ett nollalternativ som 

beslutsunderlag har betydelse för beslutsfattarna om huruvida en översiktsplan ska vinna laga kraft. 

                                                      
225 SFS (2010:900) Plan- och bygglagen 3:6 
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Även respondent D är tveksam till ifall det alltid är nödvändigt att redovisa ett nollalternativ i en MKB 

till en översiktsplan. Emellertid är respondent D noga med att poängtera att en redovisning av 

nollalternativ i teorin alltid fyller en funktion, däremot kan det ibland vara tveksamt i praktiken.  

 

Nollalternativet kan enligt respondent A anses vara mer användbart när det kommer till 

planeringssammanhang som handlar om byggande av väg, snarare än för till exempel andra 

konsessionsstyrda verksamheter. Samtidigt är det enligt respondent B alltid relevant att redovisa ett 

nollalternativ för konsessionsstyrda verksamheter, eftersom miljön kommer att utvecklas på ett eller 

annat sätt oavsett ifall den tilltänka anläggningen får tillstånd eller inte. 

 

Samtidigt är det enligt respondent C och D knepigt att definiera nollalternativ för större och komplexa 

projekt. Även om det fyller en betydande funktion för att kunna bedöma en plan eller projekts 

miljöpåverkan är det överlag svårare att definiera ett nollalternativ för exempelvis komplexa 

vägprojekt. Å andra sidan är det ofta de större projekten som har ögonen på sig och har därför troligen 

mer resurser till att mer noggrant hantera alternativ och nollalternativ i en MKB.  

 

Kan ett nollalternativ i en MKB vara olagligt? 

I en situation där en miljöfarlig verksamhet får ett förläggande, som kräver en ny teknisk lösning med 

tillhörande MKB, kan det enligt respondent B uppstå en problematik. Vad blir nollalternativet i 

MKB:n till den nya tillståndsansökan? Ifall tillståndet inte beviljas blir verksamheten olaglig och kan 

inte bedrivas. Det kan därmed vara möjligt att använda det som argument för att tillståndet ska 

beviljas. Däremot ska det självklart ske en hantering av alternativ om hur problemet bakom 

föreläggandet ska lösas, även om verksamhetsutövaren troligen förespråkar en specifik lösning. 

Däremot kan nollalternativet i en sådan MKB innebära att verksamheten blir olaglig.  

 

Respondent D menar emellertid att det i ett sådant fall handlar om prövning av ett nytt tillstånd och att 

ärendet ska hanteras därefter. Det är inte heller möjligt att föreslå ett olagligt nollalternativ. 

Respondent D menar att nollalternativet ska hanteras likt de övriga alternativen som presenteras i en 

MKB. Alternativ i en MKB ska vara realistiska och genomförbara. Även om ett nollalternativ inte är 

att betrakta som ett valbart alternativ ska det ändå vara så pass realistisk att det skulle kunna gå att 

genomföra. Det innebär enligt respondent D att ett nollalternativ som presenteras i en MKB inte får 

vara olagligt. 
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6.2 Resultat från Q-metoden 
För att kunna besvara vilka förhållningssätt som finns till nollalternativ i en MKB har det inom ramen 

för denna studie anordnats en workshop där Q-metoden tillämpades. Detta eftersom syftet med Q-

metoden är att upptäcka och identifiera förhållningssätt till ett visst fenomen inom ett ämnesområde. 

Genom att ta reda på vilka uppfattningar MKB-utövare har om nollalternativets funktion i en MKB på 

ett strukturerat och organiserat sätt kan förhållningssätt till nollalternativ i en MKB identifieras. Att 

genomföra en workshop med MKB-utövare torde därmed kunna bidra till att kunskap genereras om 

hantering av nollalternativ i en MKB hos MKB-utövare.  

 

Under workshopen fick deltagarna rangordna de 25 olika Q-påståenden som redovisats i kapitel 2, 

tabell 1. Efter sammanställning och behandling över hur deltagarna placerade ut Q-påståenden på Q-

brickan visar figur 4 vilka påståenden som förekom flest gånger i respektive ruta. I figur 4 är det 

möjligt att utläsa att det var påstående nummer 7 som flest deltagare instämde helt med och påstående 

nummer 17 som flest deltagare inte instämde med. 

 

 
 

 

 

 

 

I figur 4 är möjligt att utläsa att det är påstående nummer 7. Det är viktigt att omsorgsfullt diskutera 

nollalternativ i MKB-processen som flest deltagare instämde helt med. Resultatet visar i och med det 

att ett förhållningssätt till nollalternativet är att det är relevant att inkludera nollalternativet i MKB-

processen.  

 

En majoritet av deltagarna instämde även i påstående nummer 14. Definitionen på nollalternativ är: 

En beskrivning av miljöförhållanden och miljöns sannolika utveckling om planen, programmet eller 

ändringen inte genomförs. Det vill säga definitionen för plan-MKB. Detta framför definitionen av 

nollalternativ för projekt-MKB, påstående nummer 21, som placerades i ett mellanläge.  

 

Det tredje påståendet som flest deltagare instämde i var nummer 2. Syftet med nollalternativet är att 

det fungerar som en referensram för att underlätta jämförelser med andra alternativ. Här framgår det 

att ett förhållningssätt som flest deltagare instämde i var att alternativen i en MKB ska ställas mot ett 

nollalternativ.  

 

När det gäller vilka Q-påståenden som flest deltagare inte instämde i var det nummer 17 som flest 

deltagare placerade i samma ruta. Det vill säga att Ett nollalternativ ska enbart tas fram där det fyller 

en funktion för projektets eller planens/programmets utförande.  

 

Även påstående nummer 11. Ett nollalternativ ska tonas ned i en MKB tillsammans med påstående 

nummer 23, Innehållet i en äldre plan/program är att betrakta som ett nollalternativ, instämde inte en 

majoritet av deltagarna i studien i. 

Figur 4 visar i vilka rutor som vilket Q-påstående placerades flest gånger av deltagarna under workshopen. Genom denna 

sammanställning är det möjligt att utläsa vilka Q-påståenden som flest deltagare instämde helt med respektive minst med. 

Figuren visar att det var Q-påstående nummer 7 som flest instämde helt med, medan Q-påstående 17 var det som flest 

deltagare inte instämde i.  
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Deltagarna instämde även till en viss del i påstående nummer 24. Nollalternativet utgör en osäker 

förutsägelse om framtiden. Däremot ansågs inte det tydligt utgöra ett problem då påstående nummer 

18. Nollalternativet lämpar sig inte som referensram för att underlätta jämförelser med andra 

alternativ eftersom det baseras på en förutsägelse, placerades några rutor närmare ”instämmer inte 

alls” på Q-brickan. 

 

Påstående nummer 19. Det finns ett behov av att precisera begreppet nollalternativ i 

vägledningar/handböcker instämde många deltagare i. Detta framför påstående nummer 10. Det finns 

ett behov av att precisera begreppet nollalternativ i lagtext.  
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7. Analys och diskussion 
 

Syftet med studien har varit att utforska vilka förhållningssätt som finns till nollalternativ i en MKB. 

Vidare har även syftet varit att ge en ökad förståelse för hur nollalternativ i en MKB bör hanteras. 

Genom att besvara syftet med studien är ambitionen att generera en ökad kunskap om hanteringen av 

nollalternativ i en MKB. För att kunna besvara syftet med studien har tre frågeställningar varit centrala 

under studiens gång. 

 

- Vilka incitament finns för att tillämpa nollalternativet i en miljökonsekvensbeskrivning? 

- Vad bör beaktas vid hanteringen av nollalternativ i en miljökonsekvensbeskrivning? 

- Vilka uppfattningar råder om nollalternativets funktion i en miljökonsekvensbeskrivning?  

 
Genom att i denna analys och diskussion koppla de teorier som ligger till grund för studien med det 

empiriska resultat som erhållits, kan det vara möjligt att besvara studiens syfte och frågeställningar. 

 

7.1 Vilka incitament finns för att tillämpa nollalternativet i en MKB? 
Ett syfte med studien är att ge en ökad förståelse för hur nollalternativ i en MKB bör hanteras. Genom 

att redovisa vilka incitament som finns för att tillämpa nollalternativet i en MKB borde det vara 

möjligt att ge en bild över hur nollalternativ i en MKB bör hanteras. 

 

Nollalternativet i en MKB har enligt respondent A till syfte att ge perspektiv på betydelsen av det som 

avses göras i en plan eller projekt. Genom att sätta in det planerade förslaget i en kontext skapas en 

bredare och rimlig beskrivning av det projekt eller plan som kan tänkas genomföras. Respondent D 

menar på att syftet med nollalternativ i en MKB kan liknas med en person som ständigt ifrågasätter 

syftet med ett visst projekt. På så vis kan nollalternativet ge möjlighet till eftertanke och belysa vad 

som egentligen är syftet med en viss åtgärd. Att inkludera ett nollaternativ i en MKB är därmed 

nödvändigt för att kunna säkerställa att det ur miljösynpunkt har skett en uttömmande bedömning av 

den tänka planens eller projektets påverkan på miljön.  

 

Detta kan ställas i relation till det ursprungliga syftet med nollalternativ i en MKB, vilken av Helling 

et al. främst hade ett ekonomiskt intresse, om huruvida det var möjligt att de besparingar som görs 

genom att inte genomföra den tänka åtgärden kunde resultera i högre kostnader i framtiden.
226

 Det 

amerikanska organet CEQ definierade år 1981 att nollalternativ i en MKB ska fungera som ett 

riktmärke och är till för att beslutsfattare ska kunna jämföra omfattningen av handlingsalternativens 

miljöeffekter.
227

 Även Helling et al. redogjorde år 1981 för att nollalternativ i en MKB förbättrar hela 

analys- och urvalsprocessen genom att bidra med en referens, mot vilka de olika handlingsalternativen 

kan jämföras.
228

  

 

Det ursprungliga syftet med nollalternativet tycks därmed ha varit att nollalternativet ska utgöra en 

referensram, mot vilka övriga alternativ i MKB:n ska ställas. Däremot tycks det råda olika 

förhållningssätt till detta.  

 

Enligt Boverket ska alternativen i en MKB bedömas mot ett nollalternativ och inte mot nuläget.
229

 

Naturvårdsverket menar istället att altenativen i en MKB ska jämföras med nollalternativet, men det 

bör även ske en jämförelse med nuvarande situation. Detta för att minimera risken för att andra 

faktorer som leder till en ökad miljöpåverkan och är helt eller delvis oberoende av planen eller 

                                                      
226 Helling, A. Matichich, M. Sawicki, D. (1981) s. 142 
227 McCold, L. Saulsbury, J. (1998) s.16 
228 Helling, A. Matichich, M. Sawicki, D. (1981) s. 142 
229 Boverket (2006) s. 30 
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programmet inte uppmärksammas.
230

 Trafikverket menar å andra sidan att nollalternativet fungerar 

som ett referensalternativ för att bedöma ett projekts effekter och konsekvenser.
231

 Respondent B är 

inne på samma spår som Naturvårsverket och anser att alternativen i en MKB ska jämföras mot både 

nollalternativet och mot nuläget, detta för att minska osäkerheten i MKB:n. 

 

Enligt respondent A är det däremot inte alltid lämpligt att jämföra alternativen i en MKB med 

nollalternativet eftersom nollalternativet baseras på osäkra uppgifter. I och med att ett nollalternativ 

indirekt inte kan vara fel, eftersom ingen vet hur framtiden kan komma att se ut, kan det vara möjligt 

att påstå att ett nollalternativ utgör en kvalificerad gissning om framtiden baserad på den information 

som finns om nuläget. Å andra sidan menar respondent E att ett nollalternativ inte nödvändigtvis 

behöver vara osäkert, eftersom graden av osäkerhet är beroende av vilken information som 

nollalternativet innehåller. Ifall ett nollalternativ enbart innehåller antaganden och bedömningar som 

anses säkra blir nollalternativet inte osäkert.  

 

Däremot kan det vara högst oklart vad som är att betrakta som säkra antaganden att basera ett 

nollalternativ på i en MKB. Stora, komplexa och kontroversiella projekt, som exempelvis Förbifart 

Stockholm, kan komma att pågå under en lång tidsperiod. Det bidrar till att de förutsättningar, som 

ligger till grund för de antaganden som gjorts i ett tidigt skede, kan komma att förändras under 

projektets gång. Även de politiska viljorna kan vända och bidra till förändrade förutsättningar i en plan 

eller ett projekt. Vad händer då med nollalternativet? Enligt respondenterna i denna studie kan det bli 

aktuellt för omtag. Samtidigt kan det vara besvärligt att ändra på förutsättningar som ligger till grund 

för beslut som redan är tagna. Enligt resultatet från workshopen instämde deltagarna delvis i att ett 

nollalternativ är levande och kan omformuleras under en MKB-process. Frågan är då ifall det 

verkligen är så i praktiken? Ifall ett nollalternativ formuleras tidigt i en MKB-process är det 

förmodligen inte troligt, enligt respondenter i studien, att det omformuleras i ett senare skede. Ifall 

förutsättningar förändras under tiden skulle det kunna innebära att de antaganden och bedömningar 

som ligger till grund för ett beslutsunderlag kan betraktas som osäkra eller kanske i vissa fall felaktiga. 

 

En viktig aspekt som inte får glömmas bort är att hela MKB:n som verktyg kan vara att betrakta som 

osäkert, eftersom hela dokumentet utgör en förutsägelse om vilken miljöpåverkan den tänka planen 

eller projektet kan komma att generera i framtiden. Emellertid tycks det idag allt mer ske en 

uttömmande beskrivning och bedömning av alternativen i en MKB, däremot gäller det inte 

nollalternativet i en lika stor utsträckning. Å andra sidan kan det föras en diskussion om det är 

eftersträvansvärt att även nollalternativet utreds med lika stor noggrannhet som de övriga alternativen i 

en MKB. Även om det blev lagstadgat att nollalternaivet var tvunget att utredas i lika hög grad, skulle 

det innebära någon skillnad i praktiken?  

 

Vad som är viktigt att inte glömma bort är att det oftast är någon form av verksamhetsutövare som står 

bakom en plan eller projekt och gärna ser att planen antas eller att projektet beviljas tillstånd. Frågan 

är då ifall det finns tillräckligt med incitament för att få verksamhetsutövaren att avsätta mer resurser 

för att utreda ett nollalternativ som varken önskas eller är att betrakta som valbart? Wangel redogör för 

att formulerandet av förutsägande framtidsbiler är en fråga om resurser, vilket i slutändan är en fråga 

om makt.
232

 Detta resonemang är möjligt att koppla till hanteringen av nollalternativ i en MKB är 

beroende av vilken makt verksamhetsutövaren för en plan eller projekt besitter. 

 

Ett nollalternativ är, enligt både respondenter och den litteratur som presenterats i studien, inte att 

betrakta som ett valbart alternativ. Förvisso ska ett nollalternativ enligt respondent D vara så pass 

realistiskt att det skulle kunna gå att genomföra, även om det inte är att betrakta som ett valbart 

alternativ. En anledning till det är troligen att det bör ske en lika uttömmande hantering av 

nollalternativet som de övriga alternativen i en MKB. Detta eftersom nollalternativet fyller en funktion 

                                                      
230 Naturvårdsverket (2009) s. 81 
231 Trafikverket (2011) s. 8 
232 Wangel, J. (2012) s.8 
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som inte får ignoreras. Genom att sätta en plan eller projekt i ett sammanhang, som nollalternativet 

bidrar till, är ambitionen att underlätta för beslutsfattare att ta det mest lämpade beslutet.  

 

Nollalternativet har som syfte att sätta den tänka verksamheten i ett sammanhang för att förstå vad en 

plan eller projekt kan komma att generera för miljöpåverkan. Nollalternativet är inte ett valbart 

alternativ, utan kan fungera som en referens. Med det sagt behöver det inte nödvändigtvis innebära att 

alternativen ska sätts i relation till nollalternativet för att direkt avgöra ifall den tänka planen eller 

projektet är bra eller inte. Det är snarare till för att ge både verksamhetsutövare och beslutsfattare en 

ökad förståelse för vad verksamheten kan komma att innebära och få dem att tänka en vända till. I och 

med att det idag saknas exempel på MKB:er där en otillräcklig redovisning av nollalternativet har 

kommit att stoppa en plan eller avslagit en tillståndsansökan, är det svårt att motivera betydelsen av att 

avsätta resurser till att utveckla nollalternativet i en MKB. Flertalet av respondenterna i studien angav 

att det inte är troligt att en plan inte antas eller projekt inte beviljas tillstånd på grund av ett 

otillräckligt nollalternativ.  

 

I detta sammanhang är därför domslutet från Mark- och miljödomstolen för Slussen intressant. 

Detaljplanen och MKB:n till bussterminalen i Katarinaberget godkändes inte av Mark- och 

miljödomstolen, bland annat på grund av ett oseriöst nollalternativ. I domslutet framgår det att 

nollalternativet inte är ett rimligt referensalternativ, men även att innehållet inte är seriöst. Frågan är 

här ifall Mark- och miljödomstolen menar på att nollalternativet i denna MKB inte är ett rimligt 

referensalternativ, eller om nollalternativet aldrig är ett rimligt referensalternativ. Ifall nollalternativet i 

MKB:n till detaljplanen för bussterminalen inte är ett rimligt referensalternativ kan det komma att 

innebära att fler projekt i framtiden tvingas till att ta nollalternativet på större allvar. Detta eftersom en 

plan uppenbarligen kan komma att stoppas på grund av ett oseriöst nollalternativ. Skulle det istället 

vara så att Mark- och miljödomstolen aldrig anser att nollalternativet är ett rimligt referensalternativ 

kan det verkligen komma att påverka den framtida hanteringen av nollalternativ i en MKB. Oavsett 

vilket förhållningssätt Mark- och miljödomstolen förespråkar kan det få en betydelse för hur 

tillämpningen av nollalternativ kan bli i framtiden. Samtidigt kan domslutet vara formulerat på detta 

vis för att det inte finns ett sätt att hantera nollalternativet på som passar alla MKB:er. Genom att inte 

tydligt definiera nollalternativets roll som referensalternativ, öppnar Mark- och miljödomstolen upp 

för en vidare tolkning som tydliggör att diskussionen behöver tas upp i kommande planer och projekt. 

Det vill säga föra ett resonemang om huruvida nollalternativet lämpar sig som referensalternativ eller 

inte.  

 

I den litteratur som finns om nollalternativ i en MKB tycks uppfattningen och tolknigen av lagkraven 

vara att alternativen i en MKB ska jämföras mot ett nollalternativ. I teorin tas det emellertid ingen 

tydlig hänsyn till den osäkerhet som kan föreligga i ett nollalternativ, eftersom nollalternativet utgör 

en förutsägelse om framtiden. I och med detta kan det anses anmärkningsvärt att de effekter och 

konsekvenser, som kan uppstå till följd av en åtgärd, ska ställas i relation till ett nollalternativ som kan 

vila på osäkra grunder. Ifall en tänkt åtgärd grundas på otillräckligt underbyggda förutsägelser om en 

plans miljöeffekter kan det enligt Emmelin även resultera i ett hot mot både rättssäkerheten, men även 

mot respekten för miljöfrågorna.
233

  

 

Begreppet nollalternativ 

Begreppet nollalternativ myntades av National Environmental Policy Act (NEPA) i USA som menade 

på att nollalternativet (no-action alternative) ska beaktas vid utarbetandet av en miljökonsekvens-

beskrivning. Domstolarna har sedan försvarat dessa regler och hävdar att ett sådant alternativ alltid ska 

utvecklas i en MKB och att det inte ska hanteras lättvindigt.
234

 Begreppet nollalternativ står inte 

skrivet i miljöbalken, utan nämns i propositionen till Miljöbalken och andra vägledningar och 

handböcker. I och med att nollalternativet har som funktion att utgöra en referens mot de övriga 

alternativen i en MKB, och sätta den tänka verksamheten i ett sammanhang, kan det enligt 
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Wallentinus vara möjligt att referens- eller jämförelsealternativ är en bättre benämning.
235

 Även i 

Trafikverkets vägledningar och handböcker hänvisas det till referensalternativ.
236

 Enligt resultatet från 

workshopen ansåg deltagarna att det finns ett behov av att precisera begreppet nollalternativ i 

vägledningar och handböcker. Däremot höll inte lika många med om att det även krävs en precisering i 

lagtext. En tolkning kan härmed vara att nollalternativet är tillräckligt preciserat i lagtexten, men att 

det snarare krävs en tydligare tolkning av de definitioner som finns. Även respondent A var inne på att 

lagtexten är tillräcklig och att det är en fördel att det inte är mer preciserat. I lagtexten framgår det vad 

nollalternativet ska beskriva och innehålla. Sedan är det upp till vägledande myndigheter att tolka och 

komma med konkreta råd om hur hanteringen av nollalternativ i en MKB ska gå till. Detta är dock 

något som respondent D inte håller med om och menar på att lagtexten ska vara kort och koncis och 

kompletteras med uttömmande förarbeten och rättspraxis som går att gå tillbaka till. 

 

Samtidigt menar respondent A att begreppet nollalternativ är så pass väletablerat att det skulle vara 

svårt att ändra det. Emellertid är en tanke att det kanske skulle vara lämpligt att istället benämna 

nollalternativet för referensalternativ, eftersom det ska sätta den tänka verksamheten i ett 

sammanhang. Å andra sidan ska nollalternativet beskriva miljöförhållandena och miljöns sannolika 

utveckling eller konsekvenserna av att en plan eller projekt inte realiseras. Detta behöver däremot inte 

nödvändigtvis ske genom att sätta nollalternativet i direkt relation till de övriga alternativen. Att 

nollalternativen ska fungera som referensalternativ är dessutom inget som framgår i miljöbalken. 

Genom att uttryckligen benämna nollalternativet som referensalternativ kan det bli tydligt att 

nollalternativet ska jämföras med de andra alternativen, även om så inte behöver vara fallet. Däremot 

har ett förslag på nytt MKB-direktiv arbetats fram, där definitionen av nollalternativ lyder: 

 
”De huvudsakliga skälen till att välja det aktuella projektet, framför andra alternativ som övervägts, inklusive 

en bedömning hur det befintliga miljötillståndet väntas utvecklas om projektet inte genomförs 

(referensscenario)” 

 

I det nya förslaget på MKB-direktiv används begreppet referensscenario. Ordet scenario kan anses 

vara mer lämpligt, till skillnad från alternativ som kan tolkas vara valbart. Samtidigt menar respondent 

B att istället använda ordet scenario endast är ett sätt att psykologiskt avdramatisera nollalternativet. 

Däremot kan det möjligtvis vara som så att begreppet nollalternativ får stiga åt sidan till förmån för 

begreppet referensscenario. Kanske är det så att det skulle bli tydligare om hur nollalternativet bör 

hanteras ifall det istället kallades för referensscenario. En tanke kan här vara att gå tillbaka till hur det 

gällande MKB-direktivet definierar nollalternativet. Detta är dock inte möjligt eftersom det 

anmärkningsvärt inte förs något resonemang om nollalternativ i det gällande MKB-direktivet. 

 

Med hänsyn till att det finns två definitioner av nollalternativ för MKB, som är av mer övergripande 

karaktär, är det inte förvånande att det kan råda en otydlighet om vad nollalternativ i en MKB är, hur 

det bör tillämpas och vad det har för funktion. Det bidrar därmed till att det finns olika tolkningar av 

begreppet nollalternativ. Även om det tycks råda en allmän uppfattning om att nollalternativet innebär 

den situation som uppstår ifall den tänka planen eller projektet inte realiseras, är samsynen inte lika 

tydlig när det kommer till nollalternativets funktion och hur nollalternativet lämpligast bör hanteras.  

 

En orsak bakom det kan vara att det saknas forskning och studier om nollalternativet i en MKB. Inom 

denna studie har det genomförts sökningar för att finna forskning som behandlar nollalternativet i en 

MKB, men utbudet är begränsat. Det kan anses vara anmärkningsvärt med tanke på att det sedan 

många år har varit ett lagkrav att inkludera ett nollalternativ i en MKB. Att det saknas forskning som 

aktivt försöker tydliggöra innebörden av vad nollalternativ i en MKB är samt hur det bör hanteras, kan 

troligen vara en bidragande orsak till att det idag finns kunskapsluckor i ämnet. Detta kan vara en 
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bidragande orsak till varför det finns en bristande hantering av nollalternativ i en MKB. I och med att 

det inte finns något direkt facit över hur nollalternativet bör hanteras i en MKB blir hanteringen olika 

från fall till fall. Samtidigt är alla planer och projekt unika och det ska inte finnas någon färdig mall för 

hur nollalternativet ska hanteras. Det betyder däremot inte att det ska vara möjligt att hantera ett 

nollalternativ på allt för många olika sätt.   

 

7.2 Vad bör beaktas vid hanteringen av nollalternativ i en MKB? 

En aspekt som bör beaktas vid hanteringen av nollalternativ i en MKB är att det råder en skillnad i 

innehåll beroende på om det gäller en plan-MKB eller projekt-MKB. I miljöbalken redovisas två 

definitioner av nollalternativ, vilka är: 

 

Projekt-MKB 6:7 p. 4 MB: 

 
”En beskrivning av konsekvenserna av att verksamheten eller åtgärden inte kommer till stånd.” 

 

 

Plan-MKB 6:12 p. 2 MB: 

 
”En beskrivning av miljöförhållandena och miljöns sannolika utveckling om planen, programmet eller 

ändringen inte genomförs.” 

 

Av respondenterna i studien var det enbart respondent B som ansåg att det inte förelåg någon skillnad i 

definitionerna av nollalternativ i en MKB, utan att det i både fallen hänvisades till miljöförhållanden. 

Övriga respondenter ansåg att det var en tydlig skillnad, eftersom den ena definitionen enbart 

efterfrågar en beskrivning av nollalternativet och den andra definitonen även efterfrågar 

konsekvenserna av nollalternativet.  

 

En majoritet av deltagarna i workshopen instämde även i att det var definitionen för plan-MKB som 

beskrev nollalternativet. Efter en genomgång av vägledningar, handböcker och olika exempel på 

nollalternativ, framgår det dessutom att det framförallt är beskrivningen av nollalternativ för plan-

MKB som förekommer mest. I och med detta är det troligen inte särskilt underligt att definitionen för 

plan-MKB är den definition som deltagarna på workshopen instämde i framför definitionen för 

projekt-MKB för att beskriva nollalternativ. 

 

Vid hanteringen av nollalternativ är det därmed relevant att vara uppmärksam på att det finns en 

skillnad i miljöbalken, beroende på vilken typ av plan eller projekt som ska miljökonsekvensbeskrivas. 

Gäller det däremot en infrastrukturinvestering, som är att betrakta som ett projekt, men hanteras som 

en plan gäller det att vara än mer uppmärksam. 

 

Enligt respondent D finns det ett behov av att i lagtext precisera vad som förväntas vid hanteringen av 

nollalternativ i en MKB. Det skulle bidra till en tydligare hantering av nollalternativ för MKB-utövare. 

Domstolarna har till uppgift att avgöra ifall en MKB uppfyller de krav som finns i miljöbalken. Ifall 

det är tydligt formulerat om vad som förväntas av ett nollalternativ kan hanteringen av nollalternativ i 

en MKB underlättas för alla som är inblandade i MKB-processen.  

 

Osäkerhet 

Vid hanteringen av nollalternativ i en MKB är det även relevant att beakta de osäkerheter som kan 

råda. I och med att en MKB utgör ett beslutsunderlag för beslutsfattare är det av vikt att de osäkerheter 

som råder i de antaganden som gjorts tydligt framgår. Tennøy et al. menar även på att det är relevant 

att tydliggöra för beslutsfattare vilka osäkerheter som föreligger eftersom det annars inte är möjligt att 

modifiera eller övervaka ett projekt, som i annat fall kanske vore lämpligt.
237

 Enligt de två direktiven 

om miljökonsekvensbeskrivningar och strategiska miljöbedömningar framgår det dessutom att en 

                                                      
237 Tennøy, A. Kværner, J. Gjerstad K I. (2006) s. 45 



Nollalternativ i miljökonsekvensbeskrivning 

 

 
59 

 

MKB ska redovisa vilka svårigheter som uppkommit under MKB-processens gång av på grund av 

exempelvis avsaknad eller brist på kunskap.   

 

Samtidigt är det inte tillräckligt att enbart beskriva att det i en MKB har tagits fram ett nollalternativ 

som baseras på osäkra antaganden. Osäkerheten måste även hanteras och tas hänsyn till i hela MKB:n. 

Enligt Tennøy et al. krävs det goda beskrivningar av den information som har bedömts samt vilka 

metoder och teorier som ligger till grund för bedömningarna.
238

 Därmed kan det anses vara 

betydelsefullt att tydligt beskriva vilken metodik som har tillämpats för att få fram den information 

som antagandena i ett nollalternativ grundas på.  

 

I de exempel på nollalternativ som presenterats i kapitel 5. Sammanställning av nollalternativ 

framgick det att enbart var tre av fem MKB:er som redogjorde för vilken osäkerhet som kunde 

föreligga i de bedömningar som gjorts. Detta är i enlighet med Tennøy et al. som menar på att det 

sällan sker en redovisning av vilken metodik som har tillämpats i en MKB.
239

 Även om det sker en 

redovisning av den metodik som tillämpats, som tydliggör vilka osäkerheter som föreligger, kanske 

det samtidigt blir allt för påtagligt att MKB:n inte är tillförlitligt beslutsunderlag, i och med den höga 

osäkerheten. Även om det föreligger en hög osäkerhet i ett nollalternativ innebär det inte att 

nollalternativet ska slopas. Istället krävs det att hänsyn tas till den osäkerhet som föreligger. Brugnach 

et al. menade även på att synen på osäkerhet har förändrats. Idag är det mer acceptabelt att det inom 

planering råder en osäkerhet, det har i sin tur bidragit till att mer flexibla koncept har utvecklats.
240

  

 

Ett allt för osäkert nollalternativ borde kanske däremot inte utgöra en referens mot de övriga 

alternativen i en MKB. I nollalternativet till Förbifart Stockholm beskrivs de osäkerheter som 

föreligger i de antaganden som nollalternativet baseras på samt att det inte är lämpligt att 

nollalternativet utgör ett referensalternativ, men jämförs i slutändan mot nollalternativet i alla fall. 

Detta exempel kan ses som ett tecken på att det krävs en gemensam samsyn om hur ett nollalternativ 

bör hanteras och vilken funktion det fyller.  

 

Nollalternativ som baseras på osäker information och utgör ett referensalternativ i en MKB borde 

förmodligen inte tillämpas för alla planer och projekt. Även om det i vägledningar går att utläsa att 

nollalternativet ska fungera som referensram, finns det olika sätt att hantera det på. Bara för att 

nollalternativet ska utgöra en referensram innebär det inte att det uttryckligen ska ställas i direkt 

relation till de övriga alternativen. Ett tillvägagångssätt skulle kunna vara att beskriva och bedöma 

nollalternativet och dess konsekvenser för att sätta de övriga alternativen i ett sammanhang, inte 

nödvändigtvis väga alternativen mot varandra. Ett sätt att hantera osäkerhet på i de förutsägelser som 

görs i ett nollalternativ kan även vara att tillämpa scenarioteknik.  

 

Genom att tillämpa scenarioteknik kan det enligt Aligica vara möjligt att bryta ner komplexiteten av 

en åtgärd i olika delar och presentera flera olika modeller av alternativ.
241

 Styrkan och nyttan med 

scenarier i en MKB är förmågan och möjligheten att få en bild av framtiden som kan utgöra ett 

avgörande stöd för beslutsfattare. Däremot är de scenariotekniker som är utvecklade för MKB:er idag 

inriktade mot den övriga alternativhanteringen i en MKB och inte specifikt för nollalternativet. Med 

hänsyn till de fördelar olika scenariotekniker har för att minimera osäkerheten i en MKB borde det 

även utvecklas scenariotekniker som lämpar sig för att minimera osäkerheten i ett nollalternativ. Det 

handlar med andra ord inte främst om ifall det är bättre att använda begreppet scenario istället för 

nollalternativ, utan vilken teknik som ska används för att förutsäga framtiden. Det kan därmed vara 

relevant att utveckla en scenarioteknik som är inriktad mot att minimera osäkerheten i ett 

nollalternativ. 
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Samtidigt kan det i vissa lägen vara relevant att i ett nollalternativ redovisa ett antal scenarier. Enligt 

McCold et al. finns det två varianter av nollalternativ att redovisa för en befintlig verksamhet som har 

för avsikt att fortsätta sin verksamhet. I de fall där pågående verksamhet har för avsikt att fortsätta ska 

de två formerna av nollalternativ alltid redovisas. Det vill säga vad kommer att hända ifall den 

pågående verksamheten fortsätter samt vad som kommer att hända ifall den pågående verksamheten 

upphör.
242

 Detta synsätt skulle kunna tillämpas vid hanteringen av nollalternativ för tillståndspliktiga 

verksamheter.  

 

Enligt Zhu et al. är det däremot mer fördelaktigt att tillämpa scenarioteknik för plan-MKB då dessa 

planer är mer strategiska och långsiktiga.
243

 Det är dessutom främst samhällsplanerare på kommuner 

som har till uppgift att ta fram dessa planer och ska då se till kommunens bästa ur ett 

helhetsperspektiv. Det är med andra ord inte en enskild verksamhetsutövare som främst ser till det 

egna projektet och intresset. För att kunna få fram framtidsbilder som täcker in fler aspekter över ett 

större geografiskt område kan det vara fördelaktigt att tillämpa scenarioteknik. Å andra sidan bör ett 

nollalternativ, oavsett ifall det gäller en plan eller projekt, se till den större samhällsutvecklingen utan 

att planen eller projektet realiseras, varpå scenarioteknik kan vara en lämplig metod. 

 

Olagligt nollalternativ? 

En annan aspekt som bör beaktas vid hanteringen av nollalternativ i en MKB är huruvida ett 

nollalternativ kan vara olagligt. Detta är främst aktuellt när det gäller projekt-MKB, men kan även 

förekomma för plan-MKB.  

 

När det gäller verksamheter som kan komma att bli föremål för ett föreläggande, som kräver ett nytt 

tillstånd, ska det i enlighet med McCold et al. redovisas två varianter av nollalternativ.
244

 Även om den 

ena varianten av nollalternativ skulle anses vara omrimligt eller rent utav olagligt, ska två varianter av 

nollalternativ redovisas. En MKB har till uppgift att utgöra ett beslutsunderlag för beslutsfattare och ur 

den synvinkeln borde det vara viktigt att samtliga aspekter och förutsättningar redovisas. Samtidigt 

menar respondent D att ett nollalternativ inte direkt kan anses vara olagligt, även om nollalternativet 

utgör en situation där ett föreläggande som innebär en ny teknisk lösning inte beviljas tillstånd. Den 

nya tillståndsansökan är enligt respondent D i teorin att betrakta som en ny ansökan och ska hanteras 

därefter. Å andra sidan är frågan hur en sådan situation skulle hanteras i praktiken. För en MKB-

utövare kan troligen en sådan situation upplevas som knepig. Ett råd skulle däremot vara att se upp för 

att använda nollalternativet som ett referensalternativ, eftersom alla alternativ troligen uppfattas som 

mer lämpliga än det olagliga. Även om det skulle ske en noggrann och förutsättningslös beskrivning 

om samtliga alternativ, även det olagliga nollalternativet, kan det vara möjligt att de resonemangen 

inte tydligt förmedlas till beslutsfattare. Nollalternativet för en ny tillståndsansökan med anledning av 

ett föreläggande, skulle istället kunna redogöra för ett antal olika tekniska lösningar och inte redovisa 

ett olagligt nollalternativ. 

 

Däremot kan nollalternativet i MKB:n för mellanlagring, inkapsling och slutförvar av 

kärnbränsleavfall betraktas som olagligt. Även om nollalternativet förvisso beskriver en framtida 

lösning ifall tillståndet inte beviljas, framgår det att nollalternativet skulle innebära att lagkraven som 

finns i kärntekniklagen inte uppfylls. Nollalternativet i den här frågan handlar däremot inte om 

kärnbränsleavfallet ska hanteras eller inte, utan hur det ska hanteras. Detta till skillnad från andra 

nollalternativ som ska sätta den tänka verksamheten i ett större sammanhang. I detta exempel, som 

förvisso är av nationellt intresse och kontroversiellt, handlar det istället om att finna den mest lämpade 

lösningen, varpå ett nollalternativ inte fyller någon annan funktion än att motivera att förslag på 

lösningar måste tas fram. Däremot kan det vara möjligt att dra analysen ett steg längre. Nollalternativet 

innehåller en beskrivning om att nuvarande hantering av kärnbränsleavfall är möjlig att fortsätta för en 

begränsad tid framöver, ifall det sker vissa kompletterande åtgärder. Skulle däremot inte ett nytt 

                                                      
242 McCold, L. Saulsbury, J. (1998) s. 35 
243 Zhu, Z. Bai, H. Xu, H. Zhu, T. (2011) s. 538 
244 McCold, L. Saulsbury, J. (1998) s. 35 



Nollalternativ i miljökonsekvensbeskrivning 

 

 
61 

 

tillstånd beviljas för en ny hantering av kärnbränsleavfall skulle dagens framställning av kärnbränsle i 

längden behöva upphöra. Ifall det inte hittas någon lösning, som uppfyller de uppsatta krav som finns 

för hantering av kärnbränsleavfall, kan det vara aktuellt att stoppa den pågående framställningen av 

kärnkraft för att ha en möjlighet att hantera det avfall som finns idag med hjälp av dagens metod. 

 

Genom att hänvisa till att ett nollalternativ är olagligt, eller på annat sätt få planförslaget att framstå i 

bättre dager, hör enligt Boverket inte hemma i en seriös MKB.
245

 Ett nollalternativ i en MKB kan 

enligt respondent B motivera en plan eller projekt. Det finns ett utrymme för verksamhetsutövaren att 

formulera ett nollalternativ som får det egna utbyggnadsalternativet att anses mer fördelaktigt. 

Samtliga respondenter som deltagit i studien ansåg även att nollalternativet kan få ett 

utbyggnadsalternativ att framstå i bättre dager, vilket även deltagarna i workshopen till viss del 

instämde i. Däremot framgår det inte i denna studie ifall det är något som görs medvetet. Även om 

samtliga MKB-utövare har för avsikt att tillämpa god MKB-sed kan det vara rimligt att anta att det i 

vissa lägen är lockande att försköna utbyggnadsalternativet i relation till nollalternativet.  

 

Istället för att medvetet försöka motivera ett utbyggnadsalternativ med hjälp av ett nollalternativ kan 

ett tillvägagångssätt vara att tydligt beskriva de antaganden och förutsättningar som ligger till grund 

för de bedömningar som gjorts i MKB:n.  

 

Beskriv konsekvenserna av nollalternativet 

I och med att det för projekt-MKB enligt miljöbalken ska ske en beskrivning av nollalternativets 

konsekvenser är det av vikt att det beaktas vid hanteringen av nollalternativ i en MKB. I 

sammanställningen av nollalternativ i kapitel 5. Sammanställning av nollalternativ var det tydligt att 

det inte råder en samsyn om när konskevenser ska beskrivas och hur de bör beskrivas. I definitionen 

för nollalternativ för projekt-MKB framgår det att det ska ske en beskrivning av konsekvenserna av att 

verksamheten eller åtgärden inte kommer till stånd. Det är med andra ord konsekvenserna av 

nollalternativet som ska beskrivas. När det gäller MHKB för Nacka kommuns översiktsplan gjordes 

ett försök att beskriva konsekvenserna av nollalternativet, trots att det inte är ett lagkrav. Detta kan ses 

som ett tecken på att det finns oklarheter om vad ett nollalternativ bör innehålla. Enligt respondenterna 

i studien är det emellertid sällan konsekvenserna av nollalternativet som presenteras i en MKB. Det är 

allt vanligare att det sker en beskrivning av nollalternativet. Samtidigt är det troligen tillräckligt 

knepigt att försöka beskriva ett nollalternativ, eftersom det handlar om osäkra uppgifter långt in i 

framtiden. Att då även försöka beskriva konsekvenserna av nollalternativet kan vara ännu svårare. Det 

behövs förvisso en beskrivning av nollalternativet för att kunna beskriva konsekvenserna av det, men 

innehållet och nyttan av nollalternativet uppfylls troligen inte ifall det inte även sker en 

konsekvensbeskrivning av nollalternativet. Samtidigt kan frågan väckas ifall nollalternativet skulle 

kunna utgöra en bra referens ifall konsekvenserna inte beskrivs? 

 

Idag finns det ingen tydlig praxis som visar att det är ett måste att beskriva konsekvenserna av ett 

nollalternativ. I och med att en MKB kan godkännas, trots att det enbart har gjorts en beskrivning av 

nollalternativet, kan det vara möjligt att anta att det inte finns några direkta incitament för att även 

beskriva konsekvenserna. Detta gäller förmodligen främst mindre planer och projekt. Större och mer 

kontroversiella planer och projekt har ögonen på sig och har därmed oftast ett mer utvecklat 

nollalternativ. I detta sammanhang kan domslutet för bussterminalen i Katarinaberget få en betydande 

roll för kommande praxis. I och med att Mark- och miljödomstolen inte godkände detaljplanen och 

MKB:n på grund av bland annat ett oseriöst nollalternativ, kan det få MKB-utövare att i framtiden 

tänka till en extra gång när det kommer till hanteringen av nollalternativet. Samtidigt menar 

respondenterna i studien att det sällan är enbart på grund utav en bristande hantering av nollalternativet 

som en plan inte antas eller projekt inte beviljas. Däremot kan en bristande alternativhantering vara en 

orsak, vilken nollalternativet ingår i. 
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Nollalternativ till en översiktsplan? 

I MHKB:n till Nacka kommuns översiktsplan utgör den tidigare gällande översiktsplanen innehållet i 

nollalternativet. Det tillvägagångssättet är dock något som deltagarna i workshopen inte riktigt 

instämde i. En majoritet av deltagarna ansåg att det inte är innehållet i en äldre plan som är att betrakta 

som ett nollalternativ. Däremot kan det troligen vara knepigt att definiera ett nollalternativ för en 

översiktsplan. Möjligtvis kan det tolkas som om att det kanske inte är tillräckligt betydelsefullt att ta 

fram ett nollalternativ för en översiktsplan på det sätt som görs idag. 

 

En översiktsplan har en mer strategisk och övergripande karaktär, i relation till andra planer och 

projekt. En översiktsplan är att betrakta som en politisk vision, där innehållet inte är bindande. Det 

bidrar till att det som står i en översiktsplan inte nödvändigtvis behöver genomföras, alltså är det en 

osäker grund att basera ett nollalternativ på. Samtidigt blir då frågan, vad ska nollalternativet för en 

översiktsplan innehålla? En annan tanke skulle kunna vara att nollalternativet innebär att det inte tas 

fram en ny översiktsplan. Emellertid är det ett lagkrav att varje kommun ska tillhanda ha en aktuell 

översiktsplan, vilket skulle bidra till att nollalternativet blir olagligt. En lösning skulle kunna vara att i 

ett nollalternativ för en MKB till en översiktsplan övergripligt beskriva olika tänkbara scenarion. 

Scenariorna skulle kunna innehålla vad som kan hända ifall tänka utvecklingsåtgärder inte verkställs, 

med hänsyn till den information som finns tillgänglig vid den tidpunkt som nollalternativet formuleras. 

Enligt respondent A kan det även vara aktuellt att i inledningen till en översiktsplan beskriva 

nollalternativet och dess osäkerheter, för att sedan inte sätta det i relation till de övriga alternativen. 

Detta enbart för att sätta de tänka utvecklingsåtgärderna i ett sammanhang och inte för att göra 

avvägningar som visar hur lämpliga de andra alternativen är. 

 

7.3 Vilka uppfattningar råder om nollalternativets funktion i en MKB? 
I resultatet från workshopen är det möjligt att utläsa att det påstående som flest deltagare instämde helt 

i och placerade i samma ruta var påstående nummer 7. Det är viktigt att omsorgsfullt diskutera 

nollalternativ i MKB-processen. Frågan är dock ifall det förhållningssättet även råder i praktiken. En 

intressant iakttagelse är att påstående nummer 6. Nollalternativet fyller en viktig funktion i arbetet med 

att belysa miljökonsekvenserna av en plan/program eller ett projekt placerades flera rutor ifrån 

påstående nummer 7. En tolkning kan därmed vara att deltagarna ansåg att det var mer betydelsefullt 

att diskutera och inkludera nollalternativet i MKB-processen, snarare än att se till dess funktion. 

Självklart är det betydande att omsorgsfullt diskutera nollalternativet under MKB-processen, men det 

får inte ske slentrianmässigt utan att ha en insyn och förståelse i vilken funktion nollalternativet fyller. 

Samtidigt kan det vara en tolkningsfråga om vad orden omsorgsfullt diskutera innebär, för deltagarna 

kan det mycket väl inkludera nollalternativets funktion.  

 

Det påstående som flest deltagare inte instämde i var nummer 17. Ett nollalternativ ska enbart tas 

fram där det fyller en funktion för projektets eller planens/programmets utförande. I och med detta 

resultat framgår det att ett förhållningssätt som finns är att ett nollalternativ alltid, enligt deltagarna i 

workshopen, ska inkluderas i en MKB. Även påstående nummer 11. Ett nollalternativ ska tonas ned i 

en MKB styrker det förhållningssättet då många deltagare inte instämde i det påståendet. Däremot 

skulle det kunna tänkas vara tveksamt att inkludera ett nollalternativ i de sammanhang där 

nollalternativet utgör ett olagligt alternativ. Ifall det inte finns någon annan utväg än att en plan måste 

antas eller projekt beviljas tillstånd för att lösa ett problem, handlar det kanske snarare om att övriga 

alternativ ska jämföras mot varandra istället för mot ett nollalternativ. Genom att ställa en plan eller 

projekt mot ett nollalternativ som visar att utvecklingen går bakåt, gagnar enbart planen eller projektet. 

I sådana lägen kanske det är mer relevant att analysera de övriga alternativen om hur ett problem kan 

lösas, inte att det behöver lösas. Samtidigt kan det vara värdefullt att ändå sätta den tänkta planen eller 

projektet i ett sammanhang för att inse dess betydelse. Att däremot medvetet använda nollalternativet 

för att motivera en plan eller projekt hör inte hemma i en seriös MKB. Ett exempel på när det kanske 

inte är möjligt att hantera ett nollalternativ redogörs i Barnes et al. studie om utbyggnad av 

kraftledning i Sydafrika.
246

 I en situation där det finns brådskande och grundläggande mänskliga behov 
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att tillgodose är det kanske inte i alla lägen rimligt att hantera ett nollalternativ. Samtidigt kan 

nollalternativets syfte enligt respondent D liknas med en person som ständigt ifrågasätter den tänka 

planen eller projektet, för att verkligen förvissa sig om att det verkligen är nödvändigt att planen eller 

projektet genomförs. Att anta en plan eller bevilja tillstånd till ett projekt med motiveringen att det 

bidrar till en samhällsutveckling, ska inte kunna göras så enkelt.   

 

När det kommer till definitionen av nollalternativ instämde flest deltagare i att det var påstående 

nummer 14. Definitionen på nollalternativ är: En beskrivning av miljöförhållanden och miljöns 

sannolika utveckling om planen, programmet eller ändringen inte genomförs, vilken är definitionen 

för nollalternativ för plan-MKB. Detta påstående placerades många rutor ifrån påstående nummer 21. 

Definitionen på nollalternativ är: En beskrivning av konsekvenserna av att verksamheten eller 

åtgärden inte kommer till stånd. En tanke kan här vara att urvalet av deltagare främst kommer i 

kontakt med plan-MKB, och därför är mer vana med den definitionen. Av deltagarna var det 11 som 

främst kom i kontakt med plan-MKB medan 9 främst kom i kontakt med projekt-MKB och resterande 

8 har erfarenhet från båda typerna. Skillnaden kan dock inte anses vara så pass stor att det skulle vara 

en avgörande faktor för resultatet. En annan förklaring bakom resultatet skulle kunna vara att 

definitionerna anses vara snarlika och att deltagarna inte ansåg att det fanns någon skillnad mellan 

definitionerna. Som tidigare nämnts förelåg det även en skillnad bland respondenterna och i de olika 

exempel på nollalternativ som presenterats tidigare i kapitlet.  

 

Ett annat påstående många deltagare instämde i var nummer 2. Syftet med nollalternativet är att det 

fungerar som en referensram för att underlätta jämförelser med andra alternativ. Därmed ansåg ett 

flertal deltagare att nollalternativet ska fungera som en referensram, vilket även de olika 

vägledningarna och handböckerna som ingår i denna studie redogör för. I relation till detta är det 

intressant att koppla påstående nummer 24. Nollalternativet utgör en osäker förutsägelse om framtiden 

som deltagarna delvis instämde i. En tolkning kan här vara att deltagarna angav svar efter teorin och 

inte den egna praktiken. Denna tolkning styrks genom att påstående nummer 18. Nollalternativet 

lämpar sig inte som referensram för att underlätta jämförelser med andra alternativ eftersom det 

baseras på en förutsägelse, placerades några rutor närmare ”instämmer inte alls” på Q-brickan i 

förhållande till påstående nummer 2 och 24. Därmed kan det innebära att det för deltagarna är 

självklart att alternativen i en MKB ska ställas mot ett nollalternativ, men att det inte nödvändigtvis 

sker en reflektion kring huruvida det är lämpligt eller inte. Samtidigt är det orättvist att påstå att alla 

deltagare i studien har denna inställning. I och med att antalet rutor på Q-brickan var begränsade är det 

möjligt att det deltagarna placerade påståendena mer åt det en ena eller andra ytterligheten, än vad som 

är tanken. Samtidigt har metoden till syfte att tvinga deltagarna till att rangordna påståenden, vilket 

inte skulle vara möjligt ifall det gick att placera flera påståenden i samma ruta. Samtidigt kan vissa 

påståenden varit snarlika och svåra att tolka och skilja ifrån varandra, vilket troligtvis har påverkat 

resultatet. Denna frustration hos deltagarna kan däremot tolkas som ett bevis på att det finns många 

olika förhållningssätt till nollalternativet och att det möjligtvis inte finns en entydig syn på hur 

nollalternativ i en MKB bör hanteras. 

 

Resultatet från workshopen visar i alla fall att ett förhållningssätt till nollalternativ i en MKB är att det 

inte är några problem att använda nollalternativet som referensram i en MKB, trots att det baseras på 

en förutsägelse. I detta sammanhang kan det vara viktigt att inte glömma bort det ursprungliga syftet 

med nollalternativ i en MKB. Enligt Council on Environmental Quality var syftet med nollalternativet 

att det skulle fungera som riktmärke och att beslutsfattare ska kunna jämföra omfattningen av 

handlingsalternativens miljöeffekter.
247

 Även Steinemann menade på att nollalternativet ska utgöra 

utgångsläget mot vilka de olika alternativen i en MKB ska jämföras och utvärderas.
248

 Detta kan även 

kopplas till förslaget om ett nytt MKB-direktiv där det framgår att nollalternativet är att betrakta som 

ett referensscenario. Det skulle kunna komma att innebära att det sker en förändring i hur 
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nollalternativet ska hanteras, som en följd av att vägledningar och handböcker till viss del skrivs om 

för att ta hänsyn till det nya direktivet. Samtidigt ska det inte glömmas bort att det kanske ändå inte 

alltid är lämpligt att sätta ett alternativ i en MKB i direkt jämförelse mot nollalternativet. Däremot 

kanske ordet referens kan komma att tolkas som om att det handlar om att sätta de olika alternativen i 

ett sammanhang och inte ställa dem mot varandra.  

 

I och med att det tycks finnas olika förhållningssätt till huruvida ett nollalternativ ska fungera som 

referens mot de övriga alternativen i en MKB eller inte, vore det intressant att i de exempel som 

presenterades i kapitel 5 undersöka närmare på vilket sätt jämförelserna gjordes. Vad innebär 

egentligen att nollalternativet fungerar som ett jämförelsealternativ? Används nollalternativet för att 

bestämma storleken på förändringar, effekter och konsekvenser av planen eller projektet? Eller 

används nollalternativet ”bara” för att jämföra mot utbyggnadsalternativens konsekvenser och 

effekter? Det är med andra ord en skillnad huruvida det sker en jämförelse mot nollalternativet eller 

om det sker en jämförelse utifrån nollalternativet i en MKB. Beroende på vilket sätt nollalternativet 

används som jämförelsealternativ erhålls troligen varierande resultat, vilket borde förmedlas i MKB:n. 

Dessa resonemang skulle behöva utvecklas och därmed bli föremål för vidare forskning.  

 

Även påstående nummer 23. Innehållet i en äldre plan/program är att betrakta som ett nollalternativ, 

instämde inte en majoritet av deltagarna i studien i. Detta är intressant eftersom nollalternativet till en 

MKB för en översiktsplan ofta baseras på den tidigare planen, vilket var fallet för nollalternativet i 

MHKB till översiktsplanen för Nacka kommun. Även Trafikverket anger i en av sina handböcker att 

det är kommunala antagna planer som ger underlag för formulering av nollalternativ.
249

  

 

Samtidigt anger Trafikverket i nollalternativet till Förbifart Stockholm att nollalternativet innebär att 

Essingeleden inte ska erläggas med trängselavgifter förrän Förbifart Stockholm är i bruk.
250

 Detta 

antagande baserades på en politisk diskussion om att det måste finnas en kostnadsfri passage förbi 

Stockholm, som inte finns med i en antagen kommunal plan. Emellertid har det i dagarna beslutats om 

att det ska införas trängselavgifter på Essingenleden, flera år innan Förbifart Stockholm är i bruk.
251

 

Det har bidragit till att de trafikprognoser som redovisas i nollalternativet är baserade på felaktiga 

antaganden. Eftersom trafikprognoserna i nollalternativet inte innehåller trängselavgifter redovisar 

trafikprognosen ett högt flöde av bilar på Essingeleden. Skulle prognosen istället inkludera en 

trängselavgift på Essingeleden är det troligt att flödet av bilar skulle vara lägre. Det innebär att det är 

möjligt att påstå att det beslut som har tagits, att anta arbetsplanen till Förbifart Stockholm, har skett 

på felaktiga grunder.  

 

Visserligen skulle det kunna vara möjligt att påstå att det vid formulerandet av nollalternativet för 

Förbifart Stockholm inte var aktuellt att införa trängselavgifter på Essingeleden, varpå det inte kunde 

inkluderas i trafikprognoserna. Å andra sidan var det inte heller ett antaget beslut att inte införa 

trängselavgifter. Med facit i handen hade det troligen varit mer lämpligt att Trafikverket först följde 

sina egna råd om att endast inkludera innehållet i antagna kommunala planer i nollalternativet för 

Förbifart Stockholm. Sedan hade det troligen varit mer lämpligt att redovisa flera olika nollalternativ. 

 

I stora och kontroversiella projekt som Förbifart Stockholm kan det däremot anses vara en extra 

utmaning att formulera ett nollalternativ i och med att tidshorisonten är satt långt fram i tiden och det 

rör sig om ett stort område med många olika faktorer att ta hänsyn till. I den här typen av planer och 

projekt är det därmed viktigt att vara noga med att redogöra för vilka osäkerheter som råder i de 

antaganden som nollalternativet grundas på samt att tänka efter en ytterligare gång ifall nollalternativet 

verkligen lämpar sig som jämförelsealternativ.   
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8. Slutsats och förslag till vidare forskning 
 
I denna studie visar resultatet att det finns olika förhållningssätt till nollalternativ i en MKB. Ett av 

dem är huruvida ett nollalternativ ska fungera som ett referensalternativ eller inte. Hur en MKB-

utövare ställer sig mot det beror främst på vilket syfte och funktion MKB-utövaren anser att 

nollalternativet har och fyller i en MKB. En slutsats i denna studie är även att det finns ett behov av att 

vidareutveckla hur nollalternativet ska fungera som referensalternativ, i de fall som det bedöms 

givande. Ska det ske en jämförelse mot nollalternativet eller utifrån nollalternativet? Dessa 

resonemang skulle behöva utvecklas vidare och bli föremål för kommande forskning.  

 

En annan slutsats är att det råder en skillnad i miljöbalken när det kommer till definition av 

nollalternativ, beroende på ifall det gäller en MKB till en plan eller ett projekt. Denna skillnad är 

däremot inte lika synlig i praktiken, utan det är ofta definitionen för plan-MKB som förmedlas.  

 

Ett nollalternativ i en MKB är även en förutsägelse om framtiden som baseras på antaganden och som 

ofta har en hög osäkerhet. Denna osäkerhet förmedlas långt ifrån alla gånger, vilket bör vara en 

självklarhet. Detta eftersom MKB:n utgör ett beslutsunderlag för beslutsfattare. Ett tillvägagångssätt 

för att hantera osäkerheten på i ett nollalternativ i en MKB är att tillämpa någon form av 

scenarioteknik. Denna studie har inte studerat närmare hur en sådan scenarioteknik kan utformas, men 

skulle kunna bli föremål för vidare forskning.   

 

Slutsatser i denna studie är därmed att följande punkter bör uppmärksammas vid hanteringen av 

nollalternativ i en MKB: 

 

- Nollalternativet i en MKB fyller en funktion och ska inte ignoreras.  

 

- Det råder en skillnad i miljöbalken om hur nollalternativet ska hanteras beroende på ifall det är 

en plan eller ett projekt som ska miljökonsekvensbeskrivas.  

 

- Ett nollalternativ bör inte alltid utgöra ett referens- eller jämförelsealternativ. Ibland kan det 

vara tillräckligt att beskriva miljöns sannolika utveckling ifall en plan inte antas eller 

konsekvenserna av att ett projekt inte kommer till stånd i inledningen av en MKB. Detta för att 

sätta planen eller projektet i ett sammanhang, utan att direkt jämföra nollalternativet med de 

övriga alternativen. 

 

- Det är viktigt att vara noggrann med att beskriva vilka osäkerheter som föreligger i de 

antaganden som görs i en MKB, särskilt när det gäller nollalternativet. Detta för att få en mer 

realistisk bild över planens eller projektets konsekvenser på miljön. 
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