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Abstract 
Every detail plan is required by law, Miljöbalken (MB 6 kap 11 §) to be preceded by a 

screening. This is to examine whether its implementation are likely to have a significant 

environmental impact. Sollentuna municipality has used a self-made template to conduct 

screenings. A request from the municipality has been to revise the template and the 

associated working procedures which were drawn up in 2011. Another request from the 

municipality was also to examine the possibility to include an ecosystem service approach in 

the screening. This is because ecosystem services, according to the national environmental 

objectives, no later than the year 2018, should be publicly known and incorporated into 

economical and political decisions. The method that has been used in this thesis has been 

literature studies, including checklists from 20 other municipalities that have been studied and 

compared to Sollentunas. Other literature, such as guides and reports in the subject of 

screenings and ecosystem services has also been studied. A well completed screening is a 

prerequisite for a correct basis for detailed plans and possible environmental impact 

assessments (EIA:s). In the final analysis, screenings are important for a sustainable society. 

Integrating ecosystem services in the screening has proved to be possible but not easy. 

Ecosystem services are often complex and difficult to identify. A proper valuation of ecosystem 

services is also important as they might otherwise be overlooked in screenings. The result of 

this thesis is that new and improved working practices as well as to a new and improved 

template for screenings to the municipality has been produced. 

 

Sammanfattning 
Varje detaljplan ska enligt Miljöbalken (MB 6 kap 11§) föregås av en behovsbedömning. Detta 

för att undersöka om dess genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 

Sollentuna kommun har använt sig av en egenproducerad mall för att genomföra 

behovsbedömningar. Ett önskemål från kommunen har varit att mallen, som utarbetades år 

2011, och de tillhörande arbetsrutinerna skulle ses över. Ett annat önskemål från kommunen 

var dessutom att undersöka möjligheten att få med ett ekosystemtjänstperspektiv i 

behovsbedömningen. Detta då ekosystemtjänster, enligt ett av de nationella miljömålen, 

senast till år 2018 ska vara allmänt kända och integrerade i ekonomiska och politiska 

ställningstaganden. Metoden som främst har använts i uppsatsen har varit litteraturstudier där 

bland annat checklistorna från 20 andra kommuner har studerats och jämförts med 

Sollentunas. Övrig litteratur som till exempel vägledningar och rapporter inom ämnet 

behovsbedömningar och ekosystemtjänster har också studerats. En väl utförd 

behovsbedömning är en förutsättning för ett korrekt underlag för detaljplaner och eventuella 

miljökonsekvensbeskrivningar (MKB). I slutändan är behovsbedömningar viktiga för ett hållbart 

samhälle. Att integrera ekosystemtjänster i en behovsbedömning har visat sig vara 

genomförbart men inte lätt. Ekosystemtjänster är ofta komplexa och svåra att identifiera. En 

korrekt värdering av ekosystemtjänster är dock viktig då de annars riskerar att förbises vid 

behovsbedömningen. Resultatet av uppsatsen är att nya och förbättrade arbetsrutiner samt 

att en ny och förbättrad mall för behovsbedömningar till kommunen har tagits fram. 
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1. Inledning 
Stockholm är en tillväxt region. Idag bor nästan en miljon människor i Stockholm och staden 

förändras i och med att befolkningen ökar. Stockholm är också en av de ledande miljöstäderna 

i Europa (www.stockholm.se 1 2015-10-23). År 2010 utsågs Stockholm att vara Europas första 

miljöhuvudstad. EU kommissionens målsättning med utmärkelsen är att livsmiljön i städer ska 

förbättras. Utmärkelsen ska framhålla staden som en förebild för andra städer samt öka 

samarbetet, utvecklingen och diskussionen kring hållbar utveckling och miljö städer emellan 

(www.stockholm.se 2 2015-10-23). 

Sveriges befolkning har länge uppskattat värdet av miljöskydd och miljöarbete främst då 

tillgång till information och deltagandet i beslutsprocesser har varit och är möjliga. Idag står sig 

Sverige bra i jämförelse med andra länder när det gäller att bidra till och genomföra EU:s 

miljölagstiftning. Vi har också förutsättningar för att genomföra miljötillståndsgivning, 

behovsbedömningar samt miljökonsekvensbeskrivningar (Miljödepartementet 2014). Det finns 

dock en brist på enhetlighet när det kommer till genomförandet och efterlevandet av dessa, 

vilket hänger samma med det institutionella självbestämmandet för myndigheter på läns- och 

kommunal nivå (Miljödepartementet 2014). Skillnaderna i de olika myndigheternas kapacitet, 

drivkraft och lokala intressens inflytande för att genomföra och följa besluten är märkbar och 

integreringen av miljöhänsyn i den fysiska planeringen anses också vara otillräcklig 

(Miljödepartementet 2014). 

Den fysiska planeringen kan vara ett kraftfullt verktyg när det kommer till arbete med att 

förverkliga målen för den nationella strategin för en hållbar utveckling. Strategin ska främja en 

utveckling som är hållbar, inte bara ekologiskt och ekonomiskt men också socialt. Därför är 

miljöaspekterna en viktig del som ska beaktas i den fysiska planeringen (Boverket 2006). En 

grundläggande metod för att synliggöra miljöaspekterna i den fysiska planeringen är 

miljöbedömningar där behovsbedömning och miljökonsekvensbeskrivning (MKB) är viktiga 

redskap för att förutsäga framtida miljöpåverkan (Hedlund & Kjellander 2007).  

2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att granska och förbättra Sollentuna kommuns arbetsrutiner och mall 

som används vid behovsbedömningar men också att öka förståelsen för arbetet med 

behovsbedömningar och MKB arbete inom Sollentuna kommun. Frågeställningarna för 

uppsatsen är: 

 
 Hur skiljer sig Sollentunas mall för behovsbedömning från andra kommuner? 

 Hur kan en behovsbedömning göras på bästa sätt i en kommun? 

 Är det möjligt att inarbeta ett ekosystemtjänstperspektiv i en behovsbedömning? 

 Finns det utrymme för förbättringar i Sollentuna kommuns arbetsrutiner och mall för 

behovsbedömningar? 
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3. Metod och avgränsning 
Metoden som har används i denna uppsats är främst litteraturstudier. Jag har också varit i nära 

kontakt med berörda personer på Sollentuna kommun. Litteraturstudien inleddes med en 

genomgång av Sollentuna kommuns befintliga mall för behovsbedömningar inför MKB. 

Dessutom studerades även övrig litteratur inom ämnet som till exempel handböcker utgivna 

av aktuella myndigheter och kurslitteratur. Vidare fortsatte litteraturstudien genom att andra 

kommuners checklistor för behovsbedömning studerades.  

Då jag fick i uppdrag av Sollentuna kommun att skriva uppsatsen skrevs den till största del på 

plats i kommunens lokaler på stadsbyggnadsavdelningen och jag kunde på så sätt ha ett nära 

samarbetade med exploatörer, planarkitekter och miljösamordnare i kommunen. Jag fick 

möjlighet att arbeta med uppsatsen som en del av det dagliga arbetet på kommunen och fick 

också möjligheten att följa med på MKB-dagen som anordnades av SLU. 

I uppsatsen har flera avgränsningar gjorts. Utgångspunkten har varit att undersöka specifikt 

Sollentuna kommuns mall för behovsbedömning med målet att förbättra den samt att 

undersöka möjligheten att lyfta in ekosystemtjänstperspektivet i mallen. En jämförelse har 

genomförts mellan Sollentunas checklista och 20 andra kommuners checklistor. Kommunerna 

valdes slumpmässigt ut men med en tanke på att försöka ha en spridning över hela landet. Då 

arbete med behovsbedömning och MKB skiljer sig åt mellan länder har fokus legat på litteratur 

angående svensk behovsbedömning. Ekosystemtjänster är ett relativt nytt begrepp och flera 

forskare har försökt att definiera och klassificera begreppet och de olika tjänsterna. Detta har 

lett till flera olika ramverk för klassificering. I uppsatsen kommer främst Millennium Ecosystem 

Assessments (MA) klassificering och definition användas. Hur en värdering ekosystemtjänster 

emellan kan genomföras har inte berörts i denna uppsats då ämnet kräver djupare kunskap 

samt att tiden inte har räckt till. En kortare introduktion till grunderna av värdering av 

ekosystemtjänster finns dock med. Syftet med detta är att läsaren ska kunna bilda sig en 

uppfattning om hur ekosystemtjänster är kopplade till den ekonomiska aspekten av hållbarhet 

samt att få en uppfattning om både vikten av men också problematiken kring värdering av 

ekosystemtjänster. 

4. Bakgrund 
Miljölagstiftningen har sitt ursprung i intresset för naturskyddet och år 1909 instiftade Sverige 

sina första nationalparker, vilka blev de första i Europa (www.naturvardsverket.se 2015-12-08). 

Det ökade miljömedvetandet under 1900-talet ledde senare till att naturvårdsverket bilades 

1967 och senare till att Sveriges miljöskyddslag instiftades år 1969. Detta var första gången i 

Sveriges historia som det blev möjligt att med ett samlat grepp reglera luftföroreningar, 

vattenföroreningar, giftutsläpp, buller mm (Brandt & Gröndahl 2000). Dagens miljöbalk har 

tillkommit efter en omfattande utredning som påbörjades redan år 1989. En 

miljöskyddskommitté tillsattes för att granska de då gällande miljölagarna och möjligheterna 

till en mer sammanhållen miljölagstiftning (Brandt & Gröndahl 2000, Eknert 2005). Den 

dåvarande kommitténs arbete stod klart år 1993 men den nya miljölagstiftningen började inte 

gälla förrän 1 juni 1998 då den antogs av Sveriges riksdag (Miljöbalken 1998:808). Dagens 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har sitt ursprung i en utveckling som startade i USA år 1969 

med National Environmental Policy Act (NEPA). Inom NEPA finns det som kallas Environmental 
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Impact assessment (EIA) och är den internationella termen som bäst överensstämmer med 

den svenska MKB:n (Glasson m. fl. 2012, Wathern 2013).  

Enligt Boverket är syftet med miljöbedömningar att integrera miljöhänsyn i planeringen 

(Boverket 2006). Enligt plan och bygglagen (PBL) ställs särskilda krav på procedurer och 

innehåll för upprättandet av miljökonsekvensbeskrivningar. Det är dock inte alla planer som 

skall miljöbedömas. Enbart de planer där genomförandet kan leda till betydande miljöpåverkan 

ska miljöbedömas (Boverket 2006). Huvudregeln är att översiktsplaner (ÖP) alltid ska 

miljöbedömas då de i regel anses ge en betydande miljöpåverkan. För detaljplaner (DP) 

däremot måste kommunerna själva i varje enskilt fall avgöra och besluta om dess 

genomförande kommer att leda till betydande miljöpåverkan. Alltså ska alla detaljplaner 

behovsbedömas. Det är också kommunerna själva som har ansvar för kvalitén på 

behovsbedömningen och miljökonsekvensbeskrivningen (Boverket 2006). Samråden är de 

tillfällen då myndigheter, organisationer och enskilda kan komma med synpunkter. 

Kommunerna ska även redovisa hur olika miljöaspekter har övervägts under planarbetets gång 

och hur synpunkterna från samrådet har beaktats. 

4.1 ÖP och DP 
Översiktsplanen (ÖP) är en beskrivning av den avsedda markanvändningen, användningen av 

vattenområden och utvecklingen av bebyggda områden inom kommunen (4 kap 1§ PBL). Av 

planen ska också framgå hur kommunen ska tillgodose riksintressen (3, 4 kap MB) och följa 

gällande miljökvalitetsnormer. Från år 2010 ska den också redovisa områden för 

landsbygdsutveckling där strandskyddet kan komma att upphävas. Översiktsplanen är också 

ett underlag för dialogen mellan kommunen och dess grannar samt med staten. För en 

begränsad del av kommunen kan en fördjupad översiktsplan (FÖP) upprättas. Flera 

angränsande kommuner kan också samarbeta och upprätta en regional översiktsplan. 

Översiktsplanerna är inte juridiskt bindande men ska aktualitetsprövas minst en gång per 

mandatperiod (4 kap 14§ PBL) (Tölander 2008) .  

Detaljplanen (DP) är ett dokument som anger hur ett begränsat område inom kommunen ska 

bebyggas och hur mark- och vattenområden får användas (5 kap 1§ PBL). Detaljplaner är 

juridiskt bindande och är i regel mer specifika och konkreta. En detaljplan anges som ett 

bestämt område på en plankarta. Till detaljplanekartan hör en planbeskrivning som förklarar 

planens syfte och innehåll. Detaljplaner gäller antingen tills att de upphävs, ändras eller ersätts 

av nya detaljplaner (Wallentinus 2007, www.boverket.se 2015-12-07). 

4.2 Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) är ett viktigt verktyg och en viktig metod för att förutsäga 

framtida miljöpåverkan av en planerad verksamhet. Grundtanken med MKB är att på ett 

tydligt sätt koppla ihop exploatering och miljöhänsyn (Glasson m.fl. 2012). MKB används idag 

runt om i världen och fler än 120 länder har regler och lagar gällande MKB (Hedlund & 

Kjellander 2007). MKB används inte enbart nationellt och inte enbart för en formell rättslig 

tillståndsprövning utan även världsbanken, SIDA och av FN:s miljöprogram UNEP i samband 

med vissa projekt och program som de stödjer eller finansierar (Hedlund & Kjellander 2007). 

Olika länders MKB-system varierar till exempel i avseende om vem som ansvarar för att en 

MKB ska göras eller i vilka fall en MKB ska användas (Hedlund & Kjellander 2007).  
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MKB innefattar både en process och ett dokument. De olika stegen i processen leder alltså 

fram till dokumentet som beslutsfattare sedan kommer att använda som underlag för ett tänkt 

projekt. MKB-processen kan delas in i följande steg som visas i Figur 1.  

 

 

 

4.3 Behovsbedömning inför MKB 
Varje detaljplan och projekt ska enligt lag föregås av en miljöbedömning, (Miljöbalken, MB 6 

kap 11§) detta för att undersöka om dess genomförande kan antas medföra en betydande 

miljöpåverkan. Med betydande miljöpåverkan menas att väsentlig påverkan sker på ett eller 

flera miljövärden. Det ska motsvara en miljöpåverkan som inte är enkel att få grepp om och 

åtgärda, eller där osäkerheten om eventuella miljöeffekter i samband med projektet är stora 

och komplexa (Hedlund & Kjelland 2007, Palm 2010). Miljöbedömningsprocessen bör ske 

parallellt med planprocessen, oavsett vilken typ av plan det är som utarbetas (Fig.2). Syftet 

med kraven på en miljöbedömningsprocess är att främja hållbar utveckling genom att 

miljöaspekter ska komma in i ett så tidigt skede som möjligt i planeringsprocessen 

(Naturvårdsverket 2009, Palm 2010).  

 

Detaljplan 

Planprocess Miljöbedömningsprocess 
 

1 Program 1. Underlag för bedömning 

2. Programsamråd 2. Behovsbedömning 

3. Samrådsredogörelse 3. Redogörelse för behovsbedömning och 

avgränsning för eventuell MKB 

4. DP- förslag 4. MKB 

5. Samråd 5. Samråd 

Fig. 2. Visar hur miljöbedömningsprocessen sker parallellt med planprocessen.  

 

Behovsbedömning MKB 
Kontroll och 
Uppföljning 

Fig. 1. Figur över MKB- processen som visar behovsbedömningen som det första 

steget och därför grunden för den fortsatta processen.  
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Behovsbedömning är den analys som görs för att avgöra om den tänkta planen eller projektet 

kan antas påverka miljön så pass mycket att en miljöbedömning och 

miljökonsekvensbeskrivning behövs.  

Enligt länsstyrelsen kan behovsbedömningen delas upp i tre delmoment; platsens 

förutsättningar, planens styrande egenskaper samt planens tänkbara effekter. Dessa tre 

delmoment ska noggrant beskrivas i behovsbedömningen (www.lansstyrelsen.se. 2015-11-02) 

Enligt länsstyrelsens förslag kan bedömningskriterierna sammanställas i form av en checklista, 

detta för att få en bättre överblick över en tänkt plans eller projekts miljöpåverkan. Vid 

behovsbedömningen ska tillfälle ges för yttranden av den kommun eller myndighet som berörs 

av den tänkta planen. Yttrandet bör ske i programskedet i planprocessen men kan för mindre 

planer och projekt också ske i samrådskedet (www.lansstyrelsen.se 2015-11-02). 

Behovsbedömningen ska vara tillgänglig för allmänheten och presenteras på ett sådant sätt att 

ett tydligt ställningstagande till den tänkta planen eller projektet görs (www.lansstyrelsen.se 

2015-11-02).  

 

Frågan om hur behovsbedömningen kan bli en naturlig del i planprocessen är kommunernas 

eget ansvar. Enligt MKB- förordningen och Boverkets vägledning för miljöbedömningar ska 

särskild hänsyn tas till påverkan av markanvändning, miljöpåverkan, resurser, risker och 

säkerhet, skyddade områden, kulturarv samt till natur - och miljökvalitetsnormer 

(www.boverket.se. 2015-11-03). I en intervju som Boverket publicerat med Maria Cassel, 

miljöstrateg på Ekerö kommun tas frågan gällande problematiken för kommunerna att arbeta 

med behovsbedömningar upp. Cassel berättar i intervjun att det ofta blir en förvirrande, tung 

och tidskrävande process att arbeta med behovsbedömningar samt att kommunerna ofta har 

svårt med tillämpningen. Cassel forsätter i intervjun att det därför har fötts fram en idé om att 

ta fram ett enhetligt och tydligt verktyg för hur behovsbedömningen ska gå till i kommuner 

(www.boverket.se. 2015-11-03). Även Hans Wrådhe, handläggare på Naturvårdsverket, 

presenterade resultatet av den fördjupade utvärdering av miljömålen 2015 under MKB- dagen 

(en konferens anordnad i samarbete mellan Naturvårdsverket och SLU), där det poängteras att 

miljöbedömningarna behöver stärkas. Reglerna för miljöbedömningarna behöver ses över och 

han framhåller ett stort behov av att utveckla vägledningar för kommuner och myndigheter 

(Wrådhe muntl 2015-11-26). 

 

Det finns alltså inga tydliga direktiv eller regler för hur en behovsbedömning ska genomföras i 

en kommun och kvalitén på behovsbedömningen beror i första hand på handläggarens 

inställning och kunskap (Faith-Ell m.fl. 2015). Enlig statistik från boverket är det cirka sju 

procent av detaljplanerna som bedömts ha betydande miljöpåverkan men det råder oklarhet 

om innebörden och tillämpningen av begreppet kan antas medföra betydande miljöpåverkan 

(Millberg 2008, www.boverket.se 2015-12-07). Enligt Millberg saknas det en diskussion om vad 

begreppet egentligen innebär vilket gör att kommunerna får ett mycket stort 

tolkningsutrymme vid tillämpningen (Millberg 2008). Det är också relativt få studier gjorda 

gällande ämnet kring tillämpning av behovsbedömningar i miljöbedömningar av planer och 

program. Trots att behovsbedömning har varit en av grundstenarna i miljöbedömningar och 

miljökonsekvensbeskrivningar sedan metoderna utvecklades är de fortfarande ett av de mest 

komplexa svårbegripliga stegen i processen (Sandström & Hedlund 2008, Faith-Ell m.fl.2015). 
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4.3.1 Behovsbedömningsmall i Sollentuna kommun 

www.sollentuna.seEmma Tönnerfors

FÖRSLAG TILL NYA ARBETSRUTINER

Koppling till nya PBL och med bättre kvalitetssäkring.

Skede 1-

Planbesked

•Internt startmöte, 

planförfattaren kallar. 

Förteckning över vilka som 

ska kallas finns som 

vägledning

•Behovsbedömning och 

motiverat ställningstagande 

skickas till LST för synpunkter. 

•Ställningstagande om 

betydande miljöpåverkan 

redovisas i planbeskedet till 

PEU (beroende på hur 

kommunen väljer att arbeta 

med planbeskedet enligt ny 

PBL).

Skede 2-

Plansamråd

•Eventuell revidering av BB 

efter inkomna synpunkter eller 

efter genomförda utredningar.

• Motiverat ställningstagande 

förs in i planbeskrivning

• Miljöfrågor som 

uppmärksammats i BB 

hanteras och följs upp under 

avsnitt ”inverkan på miljön” i 

PB.

• Ställningstagande om BMP 

tillgängliggörs på kommunens 

hemsida under respektive plan 

i samband med samråd

Skede 3-

Utställning

Eventuell revidering av 

behovsbedömning efter 

inkomna synpunkter eller efter 

genomförda utredningar.

 

 

 

Ett förslag till arbetsrutiner för behovsbedömningar som används inom Sollentuna kommun 

idag togs fram av planenheten år 2011 (Fig 3). Enligt denna ansvarar planförfattaren för att 

skriva behovsbedömningen tillsammans med berörda tjänstemän. Både negativa och positiva 

aspekter ska redovisas i behovsbedömningen men de negativa aspekterna ska väga tyngre än 

de positiva vid bedömningen (Forslöw 2011) 

Arbetsrutinerna som togs fram år 2011 är dock inget som verkar följas i dagsläget. Rutinerna 

togs fram som ett förslag men har inte fastställts inom kommunen och har därför inte kunnat 

förankras i verksamheten. Vid en närmare förfrågan visade det sig att flera anställda på 

kommunen inte använde sig av dokumentet med arbetsrutinerna (Ponzio, muntl 2015-11-19).  

Tillsammans med förslag på arbetsrutiner togs även ytterligare ett dokument fram av 

planenheten. Detta innehöll en behovsbedömningsmall med en checklista (Bilaga 1). Detta är 

en revidering av den tidigare checklistan som användes för behovsbedömning och som togs 

fram år 2007. Den nuvarande mallen har sin utgångspunkt från bilaga 4 i förordningen om 

MKB: 1998:905. Checklistan (Fig. 4) är dock generell och enligt handläggarna själva 

svårbedömd men används ändå av handläggarna på kommunen idag. Det är upp till 

handläggarna själva att genomföra behovsbedömningen och i dagsläget utgår 

behovsbedömningen från checklistan. Vid behov tar handläggaren hjälp av andra sakkunniga. 

En nackdel med checklistan är att den är lätt att misstolka och det finns inte heller någon 

fastställd rutin inom kommunen för hur grundligt checklistan ska fyllas i eller hur den ska 

hanteras efter att behovsbedömningen är genomförd (Ponzio, muntl 2015-10-06). På 

kommunens hemsida finns idag endast ett fåtal behovsbedömningar för allmänheten av ta en 

del av.  

Fig. 3. Arbetsrutinen för behovsbedömningar (BB) som togs fram år 2011 i Sollentuna kommun. 

Illustration lånad ur Forslöw 2011 

 

(Fig.3. Forslöw 2011) 
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1. Biologisk mångfald Ingen Måttlig 

+ / – 

Stor 

+ / – 

Kommentar 

(ex fortsatt hantering) 

 Värdefull natur, rödlistade arter, 
nyckelbiotoper    

 

 Naturreservat, strandskydd 
   

 

 Spridningskorridorer  
   

 

 Sjöar, vattendrag 
   

 

 

2. Befolkning Ingen Måttlig 

+ / – 

Stor 

+ / – 

Kommentar 

 Rekreationsområden, parker 

strövområden, , barriärer    

 

 Badplatser, vyer 
   

 

Sociala aspekter (trygghet, 

jämställdhet, service, 

tillgänglighet, barnanpassning 

mm) 
   

 

Fig. 4. Ett utdrag ur checklistan som togs fram år 2011 visar hur checklistan kan vara svårtolkad för 

handläggarna. Illustration från Sollentuna kommun.   

4.3.2 Behovsbedömning i andra kommuner  

Länsstyrelsens förslag till att få en överblick över tänkta miljöpåverkningar av en planerad plan 

eller ett projekt är att upprätta en checklista. Utseende och utformning av en 

behovsbedömningsmall med rutiner och utseendet för checklistan saknas och det är därför 

upp till kommunerna själva att utforma den. Mallen för behovsbedömningar ser därför olika ut 

från kommun till kommun. I nio fall av tio är det någon på kommunen som genomför 

behovsbedömningen och således är det ett av tio fall som genomförs av en extern aktör. Vid 

en granskning av behovsbedömningarna går det inte att utläsa några större skillnader i kvalitén 

mellan kommunala och externa aktörer (Faith-Ell m.fl. 2015). 

Vissa kommuner, exempelvis Sollentuna, använder sig av en checklista med följande alternativ; 

Ingen, Måttlig +/- och Stor +/- (Fig. 4). Andra kommuner använder sig alternativen Ja och Nej. 

Vissa av Ja, Nej och Kanske. Det finns också de kommuner som inte använder sig av en 

checklista över huvud taget utan har valt att göra behovsbedömningen som en löpande text. 

En metod som troligtvis är vanlig är också att handläggaren själv avgör och bedömer att det är 

så uppenbart att planen inte medför betydande miljöpåverkan att hen därför inte använder sig 

av en checklista eller konsulterar en kollega (Faith-Ell m.fl. 2015).  

Vad checklistan ska innehålla finns det inte några lagar eller regler om men länsstyrelsen har 

gett förslag på innehåll och uppbyggnad av mallen (Palm 2010). Bedömningar med checklistor 

förenklar arbetet och den enskilde handläggaren behöver inte ”uppfinna hjulet” varje gång en 

behovsbedömning ska göras. Checklistan är dock begränsad till de frågor som den innehåller 

och det är därför viktigt att den ses över och revideras med jämna mellanrum. Vid 
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användandet av checklistor finns också risken att viktiga aspekter som inte finns med i 

checklistan glöms bort (Wallentinus, 2007, Faith-Ell m.fl. 2015). 

När det gäller bedömningar gjorda utan checklista har den en stor fördel i att de är mer 

specifika för den enskilda planen. Precis som med bedömningar med checklistor är här viktigt 

att vara uppmärksam så att ingen aspekt glöms bort. Behovsbedömningar utan checklistor 

ställer också högre krav på handläggarens kunskap och tillgång till handböcker och vägledning 

(Faith-Ell m.fl. 2015).  

4.4 Ekosystemtjänster 
Ekosystemtjänster är de tjänster och produkter som växter, djur och organismer ger oss 

människor och som påverkar våra liv, välbefinnande och överlevnad (Millennium Ecosystem 

Assessment 2005). Vattenreglering, pollinering, minskat buller och välbefinnande är bara några 

exempel på ekosystemtjänster. Begreppet ekosystemtjänster är relativt nytt, men tankesättet 

med ett ”utbyte av tjänster från naturen” är äldre (Naturvårdsverket 2015b). Begreppet 

ekosystemtjänster myntades i och med ett nära samarbete mellan ekologer och ekonomer 

under 1980-talet som en metod att på ett effektivare sätt mäta värdet av de varor och tjänster 

som ett ekosystem producerar i ett samhälle (Groot m.fl. 2002, Colding m.fl.2013 ). Under 

slutet av 1980-talet och början 1990-talet uppmärksammades den pågående minskningen av 

biologisk mångfald, vilket ledde till Konventionen om biologisk mångfald och som 

undertecknades vid FN:s konferens om miljö och utveckling år 1992. Detta ledde till ett ökat 

intresse för att studera kopplingar mellan biologisk mångfald och ekosystemfunktioner 

(Formas 2000, Malmaeus m.fl. 2015). Enligt konventionen ska naturvårdsarbetet bedrivas 

utifrån ett ekosystemperspektiv (Formas 2000). Begreppet ekosystemtjänster fick sedan 

återigen stor uppmärksamhet internationellt i samband med FN:s forskningsprogram 

Millennium Ecosystem Assessment (MA) som pågick mellan åren 2000-2005. Programmet 

involverade över 1300 forskare och sakkunniga från fler än 95 olika länder och syftet med 

programmet var att undersöka förutsättningarna för jordens natursystem att producera 

ekosystemtjänster (Millennium Ecosystem Assesment 2005).  

Människans negativa påverkan på naturen har lett till en förändring i sammansättning, struktur 

och funktion av ekosystemen vilket har lett till en försämring i ekosystemets kapacitet att 

tillgodose oss människor med våra grundläggande behov (Kremen 2005). När fler människor 

flyttar till städer tillsammans med den komplexa och negativa utvecklingen av klimatet, ökar 

vikten av ekosystemtjänster. Inte bara som grund för vår välfärd den är också av yttersta vikt 

för vår livskvalité och överlevnad (Kremen 2005, Naturvårdsverket 2015b). 

Ekosystemtjänsternas reglerande funktion har visat sig vara överlägsna motsvarande tekniska 

lösningar, exempelvis växters förmåga att filtrera luftföroreningar och partiklar eller vatten och 

vegetations bidrag till att sänka temperaturer och reglera klimat i staden (TMR 2012). I urbana 

miljöer är ekosystemtjänster extra viktiga för oss människor och ett och samma ekosystem, till 

exempel tätortsnära natur, kan innehålla flera olika typer av ekosystemtjänster (Bolun & 

Hunhammar 1999, Colding m.fl. 2013). Att försöka skydda och utveckla urbana 

ekosystemtjänster samt att främja miljöteknik kan leda till effektivare kretslopp av avfall och 

vatten. Det kan i sin tur leda till rent dricksvatten, minskade sjukantal och minskade effekterna 

av klimatförändringar. Allt detta har positiva ekonomiska effekter (Naturvårdsverket 2015c). 
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Det har gjorts flera försöka att klassificera ekosystemtjänsterna (Groot m.fl. 2002, Millennium 

Ecosystem Assessment 2005, Wallace 2007). Enligt naturvårdsverket finns det idag tre 

internationella klassificeringssystem för ekosystemtjänster: MA, TEEB och CICES där MA är en 

vidareutveckling från TEEB och CICES ramverk (Naturvårdsverket 2014). 

 MA (Millennium Ecosystem Assessment). Den första storskaliga bedömningen av 

ekosystem och deras tjänster. 

 TEEB (The Economics of Ecosystems and Biodiversity). Ett globalt initiativ där fokuset 

ligger på att uppmärksamma de ekonomiska fördelarna med den biologiska 

mångfalden och på det ekonomiska värdet av olika ekosystemtjänster. 

 CICES (The Common International Classification of Ecosystem Services). Delar in 

ekosystemtjänster enligt strukturer som länkar till ramen för FN:s system för 

miljöräkenskaper (Naturvårdsverket 2014). 

Ekosystemtjänster kategoriseras enligt MA som producerande, reglerande, kulturella samt 

stödjande (Figur 5) (Millennium Ecosystem Assessment 2005). 

Stödjande ekosystemtjänster utgör grunden för de övriga tre ekosystemtjänsterna och 

levererar sällan direkta tjänster till samhälle men utan den kan växter och djur som levererar 

reglerande eller kulturella tjänster inte överleva. 

Producerande ekosystemtjänster är kanske de tydligaste av ekosystemtjänsterna. Det är de 

försörjande som ger oss människor materiella nyttor från ekosystemet. De är helt nödvändiga 

för vår överlevnad. 

Reglerande ekosystemtjänster syftar till naturens förmåga att reglera oönskade effekter som 

kan komma både från naturen och från samhället. Naturliga processer kan vara både effektiva 

och lönsamma och till skillnad från tekniska lösningar kan de också bidra med ett flertal 

extratjänster till lösningarna. 

Kulturella ekosystemtjänster är de tjänster som tydligast hör hemma i staden eftersom det 

bara är vi människor som upplever dem. Dessa påverkar och främjar vår hälsa, har ett 

pedagogiskt värde och mångfalden i våra gröna utemiljöer berikar också upplevelsen att vistas 

i den. 

En värdering av ekosystemtjänster är viktig för att belysa sambandet mellan ekosystemets 

funktioner och processer till oss och vårt välbefinnande (Naturvårdsverket 2015a). Det är 

också viktigt att poängtera att utan en värdering av ekosystemtjänster riskerar de att få en för 

liten betydelse vid beslutsfattandet (Kremen 2005, Naturvårdsverket 2015b). Under åren 

2014-2017 kommer naturvårdsverket tillsammans med en rad andra organisationer att driva 

en satsning för att belysa vikten av ekosystemtjänster. Arbetet utförs på uppdrag av 

regeringen och syftet med satsningen är bland annat att försöka uppnå miljömålssystemets 

etappmål om biologisk mångfald (Naturvårdsverket 2014, Naturvårdsverket 2015b, 

Naturvårdsverket 2015c, www.naturvardsverket.se 2015-10-21). 

Det bör påpekas att det finns ett motstånd mot begreppet ekosystemtjänster av vissa forskare 

och sakkunniga och anledningarna är flera. Ett skäl är en tveksamhet och en oro inför att 

förvaltningen som riktar in sig på att skydda ekosystemtjänster inte alltid skyddar biologisk 

mångfald (Malmaeus m.fl. 2015). Ytterligare kritik mot konceptet med bedömningar av 

ekosystemtjänster är att de ofta innebär en ekonomisk värdering av ekosystemen, vilket 
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riskerar att leda till tveksamma slutsatser om dess verkliga värde (Schröter m.fl. 2014). I övrigt 

är det också värt att nämna att motståndet delvis grundar sig i att begreppet är 

antropocentriskt, dvs. vad människan får ut av naturen, vilket leder till att naturens egenvärde 

faller bort (Schröter m.fl. 2014) 

   

Producerande Reglerande Kulturella 
 Mat 

 Genetiska resurser 

 Medicin och 
naturmedicin 

 Material  

 Rening av luft och 
vatten 

 Pollinering 

 Fröspridning 

 Bullerdämpning 

 Reglering av klimat 

 Reglering av skadedjur 
 

 Hälsa 

 Fritidsupplevelser 

 Estetiska värden 

 Undervisning 

 Tysta områden 
 

   Stödjande  
  Biologisk mångfald 

 Fotosyntes 

 Vattencykeln 

 Näringscykler 

 Jordformation 
 

 

Fig. 5. De olika ekosystemtjänstindelningarna enligt Millennium Ecosystem Assessment 2005. Figur 

baserad på information från Colding m.fl. 2013.  

4.4.1 Värdering av ekosystemtjänster 

Tjänster som ekosystemen producerar är direkt avgörande för att kunna upprätthålla vår 

ekonomi och i förlängningen vårt levnadssätt. En av de mest begränsande faktorerna för att 

kunna genomföra korrekta värderingar är kunskapsbrist. Denna brist på kunskap finns inom 

både de ekonomiska och de naturvetenskapliga fälten (Daily m.fl. 2009). Ekosystemtjänster 

som till exempel fisk eller trä har ett faktiskt pris (monetärt) på marknaden. Dessa tjänster är 

relativt enkla att synliggöra (exempelvis antal kubikmeter timmer vi får från skogen) men för 

flera av ekosystemtjänsterna som till exempel förmågan att rena vatten eller förmågan att 

reglera klimat saknas ett marknadspris och det är svårare att synliggöra värdet för dessa. Detta 

kan leda till att de lätt kan tas för givna (Colding m.fl. 2013, www.naturvardsverket.se. 2015-

10-21). I värsta fall är det först när en ekosystemtjänst försvinner, eller när vi får en lägre 

kvalité eller kvantitet av en viss typ av tjänst, som vi märker hur mycket den har betytt för oss 

eller att den ens har existerat (Colding m.fl. 2013). En värdering av ekosystemtjänster är därför 

viktig för att få ett konkret underlag för detaljplaner, översiktsplaner, behovsbedömningar, 

miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar. En korrekt värdering av samtliga 

ekosystemtjänster skulle bidra till en mer hållbar samhällsplanering (www.naturvårsverket.se 

2015-10-21).  

Tre viktiga områden där ekosystemtjänster bör värderas är; planering, beslut om investeringar 

samt mark– och vattenanvändning (www.naturvårdsverket.se 2015-10-21). En 

ekosystemtjänstanalys kan innebära olika saker i olika sammanhang t.ex. kan en 

ekosystemtjänstanalys innebära att olika ekosystemtjänster identifieras inom ett visst område, 

en värdering av en viss verksamhet som är beroende av ekosystemtjänster eller en analys av 

hur ett beslut om en plan eller ett projekt påverkar ekosystemtjänster (Malmaeus m.fl. 2015). 
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Naturvårdsverket har tagit fram en rapport, en guide för ekonomisk värdering av 

ekosystemtjänster som ett hjälpmedel för att kommuner, länsstyrelser, myndigheter, företag 

och organisationer lättare ska kunna identifiera och värdera 

ekosystemtjänster(Naturvårdsverket 2015b).  

Enligt rapporten kan vi använda följande värderingsmodeller för att värdera 

ekosystemtjänster: 

 Ett underlag till en samhällsekonomisk konsekvensanalys. Vilka samhällsekonomiska 

kostnader, nyttor och finansiella effekter kan väntas vid eventuella genomföranden av 

till exempel projekt, plan eller policy.  

 En värdering av befintliga ekosystemtjänster på en viss plats. Vid fysisk planering 

pekas redan befintliga ekosystemtjänster ut och värdet för dessa lyfts fram. 

 En analys av ekosystemtjänsternas bidrag till regionalekonomi eller hälsa. En 

undersökning om hur olika ekosystemtjänster bidrar till sysselsättning, skatteintäkter 

och mått på folkhälsa. 

 En ”ögonöppnare”. Belysa och kraftfullt kommunicera värdet för en specifik 

ekosystemtjänst som skulle kunna förbättras eller som är hotad. 

 En företagsekonomisk riskanalys eller analys av påverkan på ekosystemtjänster. En 

kartläggning av olika beroendeförhållanden för aktuella företag 

 Ett underlag för miljöräkenskaper. Underlag för till exempel ”gröna” national- eller 

kommunalräkenskaper. 

Enligt samma rapport kan värdet för ekosystemtjänster uttryckas på olika sätt. Värdena kan 

enligt rapporten vara kvalitativa, kvantitativa eller monetära och uttryckas på följande sätt: 

 Ord (Kvalitativ värdering) 

 Fysisk enhet Detta kan vara till exempel en mängd råvara som produceras under 

en viss period (Kvantitativ värdering) 

 Poängskala (semikvantitativ värdering) 

 Kronor (monetär värdering) 

Under miljömålssystemets ena etappmål om betydelsen av den biologiska mångfalden och 

värdet av ekosystemtjänster står det att: ”… Senast år 2018 ska betydelsen av biologisk 

mångfald och värdet av ekosystemtjänster vara allmänt kända och integreras i ekonomiska 

ställningstaganden, politiska avväganden och andra beslut i samhället där så är relevant och 

skäligt”. (Naturvårdsverket 2015b, www.miljomal.se 2015-11-27). 

 

4.5 Miljökvalitetsmålen 
Riksdagen beslutade år 1999 att det skulle finnas 15 nationella miljökvalitetsmål för Sverige 

och dessa kompletterades år 2005 med ytterligare ett (det 16e) om biologisk mångfald. 

Arbetet med att nå de nationella miljökvalitetsmålen utgör grunden i den svenska 

miljöpolitiken och målen skall nås inom en generation alltså till år 2020 med undantag för det 

första miljökvalitetsmålet begränsad klimatpåverkan som skall nås år 2050. 
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De 16 miljökvalitetsmålen är:  

 

1. Begränsad klimatpåverkan 2. Frisk luft 
3. Bara naturlig försurning 4. Giftfri miljö 
5. Skyddande ozonskikt 6. Säker strålmiljö 
7. Ingen övergödning 8. Levande sjöar och vattendrag 
9. Grundvatten av god kvalitet 10. Hav i balans samt levande kust 

och skärgård 
11. Myllrande våtmarker 12. Levande skogar 
13. Ett rikt odlingslandskap 14. Storslagen fjällmiljö 
15. God bebyggd miljö 16. Ett rikt växt- och djurliv 

 
 

Länsstyrelsen i Stockholm har valt ut sex av de 16 nationella miljömålen som skall nås till år 

2020 för prioriterade insatser i länet. Dessa är; begränsad klimatpåverkan, frisk luft, giftfri 

miljö, ingen övergödning, god bebyggd miljö och ett rikt växt- och djurliv (Sollentuna kommun 

2015). 

 

Miljökvalitetsmålen följs upp och utvärderas varje år huruvida dagens styrmedel och åtgärder 

är tillräckliga för att nå målen till år 2020. Bedömningen sammanfattas i betygen Ja, Nära eller 

Nej. En gång per mandatperiod görs även en fördjupad utvärdering av arbetet med att nå 

miljökvalitetsmålen (www.miljomal.se 2015-11-30). Utvecklingen för de sex utvalda 

miljökvalitetsmålen för Stockholm presenterads i figur 6.  

 

 
 
Fig. 6. Lägesstatus för de sex utvalda miljömålen. Figur baserad på information från miljömålsportalen. 
www.miljomal.se. 

 

1. Begränsad klimatpåverkan. NEJ. Ej uppnått och kommer inte att 
kunna nås med befintliga och beslutade styrmedel.  
Utvecklingen i miljön är negativ.  

2. Frisk luft. NEJ. Det är inte möjligt att nå målet till år2020. 
Utvecklingen i miljön är positiv. 

4. Giftfri miljö. NEJ. Det är inte möjligt att nå målet till år2020 med idag 
beslutande eller planerande styrmedel.  
Ingen tydlig riktning för utveckling i miljön. 

7.Ingen övergödning. NEJ. Det är inte möjligt att nå miljökvalitetsmålet 
till år2020 med idag beslutande eller planernade styrmedel.  
Ingen tydlig riktning för utveckling i miljön.  

15. God bebyggd miljö. NEJ. Det är inte möjligt att nå målet till år2020 
med idag beslutade och planerade styrmedel. 
Utvecklingen i miljön positiv.  

16. Ett rikt växt- och djurliv. NEJ. Det är inte möjligt att nå målet till 
år2020 med idag beslutade och planerade styrmedel.  Utvecklingen i 
miljön negativ. 
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5. Sollentuna kommun 
Sollentuna kommun är belägen i Stockholms län. 

Kommunen gränsar till följande kommuner: 

Sundbyberg, Stockholms, Järfälla, Upplands Väsby , 

Täby, Danderyd och Solna kommun. Sollentuna är 

till ytan en av Sveriges minsta kommuner men har 

bland den högsta befolkningstätheten i Sverige 

(www.scb.se 2015-11-28). 

 

 

 

5.1 Historik 
De äldsta spåren efter människor i kommunen kan härledas till 3000-talet f.Kr och den äldsta 

bosättningen är från 500-talet f.Kr. Vid slutet av 1800-talet var kommunen en jordbruksbyggd 

där den största delen av invånarna i området uteslutande ägnade sig åt jordbruk. Samhället 

förändrades i och med att kommunikationerna förbättrades, bland annat genom att Norra 

stambanan byggdes (sträckan räknas numera till Ostkustbanan) där en del av sträckningen gick 

igenom dagens Sollentuna. Vid öppnandet av Stockholm-Uppsala tåglinjen år 1866 fick 

Sollentuna sin första järnvägsstation, Rotebro. Under 1900-talets början styckades de gamla 

herrgårdsägorna upp för att från att ha varit odlingsmark nu säljas och omvandlas till 

tomtmark. Det var under den här perioden som villabyggandet i kommunen tog fart 

(www.sollentuna.se 2015-10-19). 

5.2 Befolkning 
 Befolkningsökningen i Sollentuna har varit stadig. Under år 2014 ökade befolkningsantalet 

med 

1,7 % vilket ligger på ungefär samma nivå som resten av länet. Men i jämförelse med rikets 

befolkningsökning på 1,1 % är det en betydande skillnad (Sollentuna kommun 2014). 

Befolkningsprognosen för Sollentuna visar på en fortsatt stadig ökning. Kommunens folkmängd 

är idag på över 70 000 invånare (www.sollentuna.se. 2015-10-29). Vid slutet av år 2024 

beräknas befolkningen ha ökat till ca 85 000 personer (Sollentuna 2014). Ökningen beror delvis 

på barnafödsel men inflyttningen anses vara den främsta orsaken till det ökande 

befolkningsantalet. Kommunen har flera omfattande byggnadsprojekt bland annat bostäder 

som beräknas vara färdigställda till år 2024 för att bemöta den ökade befolkningsmängden 

(Sollentuna kommun 2014). 

5.3 Kulturvärden  
Förutom att det inom kommunen finns flera fornlämningar och gamla byggnader är det värt 

att lyfta fram det historiska landskapet mellan gårdarna Väsby och Bög i naturreservatet Östra 

Järvafältet. Här samarbetar kulturmiljövård och naturvård för att bevara biologiska värden och 

för att skapa ett levande odlingslandskap för reservatets besökare (Dahlén & Lundkvist 2006). I 

området mellan de två gårdarna pågår omfattande projekt för att lyfta fram det historiska 

Fig. 7. Figur över Sollentuna kommun. Sollentuna 2015. 
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landskapet. Exempel på detta är att på flera ängar bruka gamla slåttermarker på traditionellt 

vis och genom bete hålla landskapet i hävdat skick samt att i bondeskogen låta korna gå på 

skogsbete. Här görs också ett mindre uttag av byggnadsvirke på gammalt vis (Dahlén & 

Lundkvist 2006, www.sollentuna.se. 2015-10-23) Allmänheten engageras också genom olika 

aktivitetsdagar. 

5.4 Naturvärden 

Kommunen har fyra naturreservat (Södra Törnskogen naturreservat, Rösjöskogens 

naturreservat, Östra Järvafältets naturreservat och Tegelhagsskogens naturreservat) och cirka 

en tredjedel (32 %) av kommunens yta är skyddad som naturreservat. Två av dessa, 

Rösjöskogen och Östra Järvafältet, ingår i Stockholms gröna kilar vilka är viktiga som 

spridningsvägar för djur och växter samt för att bevara den biologiska mångfalden. Kilarna är 

även viktiga grönområden för rekreation och friluftsliv (www.sollentuna.se 1. 2015-11-27, 

www.sollentuna.se 2. 2015-11-27 ). 

Inom kommunens gränser finns åtta sjöar, Norrviken, Fjäturen, Ravalen, Rösjön, Väsjön, 

Översjön, Snuggan och Djupan samt Edsviken som är en havsvik. Sollentuna kommun ingår 

också i två vattenavrinningsområden Edsviken i söder och Oxundaån i norr. 

Vattenvårdsarbetet bedrivs i samarbete med grannkommunerna. 

5.5 Miljöstatus 

År 1993 gav kommunfullmäktige, dåvarande miljö- och hälsoskyddsnämnden, i uppdrag att 

årligen redovisa miljösituationen i Sollentuna kommun för kommunfullmäktige och för 

allmänheten. Sedan år 1995 har miljösituationen redovisats i en så kallad miljöredovisning. 

Fram till år 2003 byggde miljöredovisningen på kommunens miljö och hälsoskyddsprogram 

men eftersom kommunen inte har utarbetat något nytt miljöprogram sedan dess, bygger 

miljöredovisningen idag i stället på de nationella och regionala miljömålen (www.sollentuna.se 

2015-10-19). Miljöredovisningen för år 2014 är framtagen av miljö- och byggnadskontoret 

under år 2015. Resultatet av denna visar att Sollentuna kommuns miljöstatus är god. Bland 

annat har utsläppen av koldioxid och skadliga partiklar i luften minskat, naturmarken och 

odlingslandskapet i kommunen har ett långsiktigt skydd och sköts väl. Dessutom har mängden 

avfall per person reducerats (Sollentuna kommun 2015a).  

5.6 Utveckling 
Sollentuna är en kommun som växer och inom kommunen pågår ett flertal projekt för att 

utveckla och förbättra kommunen. I dagsläget pågår sju större byggprojekt, och ett antal 

mindre, inom kommunen. Här nedan beskrivs kortfattat ett par av de större byggprojekten 

som är mest aktuella i kommunen. 

5.6.1 Västra Tureberg 

I maj år 2012 bjöds allmänheten in av kommunstyrelsen och plan- och exploateringsutskottet 

till ett dialogmöte (Turebergsdialogen). Förutom dialogmötet, där invånarna i kommunen fick 

komma med synpunkter, fanns även en enkät att fylla i om utvecklingen av Västra Tureberg. 

Dialogmötet och enkätsvaren har sedan utgjort underlag för utvecklingen av området 

(www.sollentuna.se 2. 2015-12-01).  
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I området Västra Tureberg ingår bland annat gamla Sollentunamässan, Malmvägen, 

Malmparken och kvarteret Tabellen. Utvecklingen av området ska gynna ett riktigt stadsliv och 

rymma bostäder med blandade upplåtelseformer. Ambitionen är att bebyggelsen ska kopplas 

ihop med den täta stadsbebyggelsen som redan finns och nybebyggelsen som uppförs i de 

östra delarna av Sollentuna centrum. I områdets västra delar ska gång och cykelvägar anläggas 

som ska leda till populära Edsviken. Bättre bullerskydd mot järnvägen ska också skapas med 

hjälp av skyddande bebyggelse och Malmvägen ska utvecklas till en boulevard som ansluts 

direkt till Turebergsleden och som kommer att fungera som en naturlig förlängning av 

Turebergs allé (www.sollentuna.se 1 2015-12-01). Projektet Västra Tureberg omfattar tre 

deluppdrag. 1) Gamla mässområdet, 2) Malmvägen som boulevard, 3) Kvarteret Tabellen med 

studentbostäder och bostadsrätter. För deluppdragen Gamla mässområdet och Malmvägen 

som boulevard har detaljplaner tagits fram och beräknas gå upp till samråd under år 2016. 

Deluppdraget Kvarteret Tabellen med studentbostäder och bostadsrätter har arbetet redan 

börjats och beräknas vara klart under år 2016 (www.sollentuna.se 2.2015–12-01). För 

projektet har ännu varken en behovsbedömning genomförts eller en 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) utarbetats.  

5.6.2 Turebergs allé 

Mellan Sollentuna centrum och Södra Häggvik planeras en allé kantad med bostäder, butiker, 

restauranger och kontor. En ny station vid Häggvik för regionaltåg och pendeltåg diskuteras 

också i planerna för området . En utbyggnad av spårvägen från Alvik till Häggvik via Kista och 

Sollentuna utreds också där Turebergs allé skulle kunna vara en möjlig dragning för 

utbyggnationen av spårvägen. Om spårdragningen skulle byggas skulle det innebära en viktig 

knutpunkt för kollektivtrafiken i norrort (www.sollentuna.se 2015-12-01 ). Varken en 

behovsbedömning eller en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har ännu utförts för projektet.  

5.6.3 Linbana till Väsjön 

Mellan Väsjön och Häggvik pågår ett planarbete för en linbana. Sträckningen ska gå från 

stationen i Häggvik, via Tunberget, korsningen Danderydsvägen/Malla Silfverstolpes väg vidare 

till Väsjön med en möjlig förlängning av sträckan till Södersätra (Sollentuna kommun 2015b). 

Linbanan är tänkt att vara ett kommunalt färdmedel som skulle kunna höja attraktiviteten för 

området. En ambition är att linbanan också ska bli en del av den ordinarie kollektivtrafiken i 

Stockholm och därför skulle SL biljett vara giltigt. Linbanan skulle ha hög kapacitet, kort 

väntetid och vara miljövänlig med låg energiförbrukning (i jämförelse med bussar). Linbanan 

skulle också medföra såväl låga bullernivåer som luftföroreningar (Sollentuna kommun 2015a). 

En behovsbedömning har genomförts över projektet. Programförslaget bedöms inte ge 

upphov till betydande negativ miljöpåverkan. Detta medför att en miljökonsekvensbeskrivning 

(MKB) inte kommer att upprättas. 

5.6.4 Väsjön 

Väsjön är Sollentuna kommuns nya stadsdel och planeras i området mellan Törnskogens och 

Rösjöskogens naturreservat. Stadsdelen kommer bland annat att innehålla ca. 3000 nya 

bostäder i form av villor, storstadsradhus och flerbostadshus. Den kommer också att ha en ny 

skola, nya förskolor och äldreboenden. Centralpunkten för den nya bebyggelsen är området 

runt Väsjön med anslutande torg, parkstråk och strandpromenad (www.sollentuna.se 2015-12-

01). Det planeras också att bygga ut idrotts- och friluftsmöjligheterna i den nya stadsdelen. 
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Visionen är att med natur, idrott och friluftsliv göra platsen till en förebild i utveckling av 

stadsdelar med miljö som sporrar till ett fysiskt aktivt vardagsliv (www.vasjon.nu. 2015-12-01) 

En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har utarbetats över Väsjöprojektet som helhet. Efter att 

denna MKB utarbetades delades projektet in i flera delområden där ytterligare MKB:s sedan 

har utarbetats över varje enskilt delområde. Väsjöprojektets elva delområden är: 

1)Frestavägen, 2)Södersätra, 3)Södra Väsjön och Sportfältet, 4)Sjön Väsjön, 5)Norrsätra 

verksamhetsområde, 6)Norra Väsjön, 7)Väsjö torg, 8)Ribbings väg, 9)Norrsätra, Västra 

Norrsätra, och Västra Väsjöbacken, 10)Blågröna stråket och 11)Rökeriet (www.sollentuna.se 

2015-12-01). För kommunikation till och från området planeras en linbana mellan Väsjön och 

Häggviks tågstation 

5.6.5 Rotebro/Älvsundadalen vision 

Visionen om Rotebro/Älvsundadalen är ett samarbete mellan Sollentuna kommun och 

Upplands Väsbys kommun. Ett politiskt direktiv togs under år 2015 om ett fortsatt 

visionssamarbete där målet är att under år 2016 kunna presentera en färdig vision för 

området. Målet för visionen är att ha en attraktiv och sammanhängande stadsdel i Rotebro 

och Älvsundadalen. Runt Rotebro station finns det idag goda möjligheter att bygga bostäder 

och en del av visionen är att förtäta området (www.sollentuna.se 1 2015-12-01, 

www.sollentuna.se 2. 2015-12-01). För projektet har ännu varken en behovsbedömning eller 

en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) genomförts. 

6. Resultat och diskussion 
Syftet med uppsatsen har varit att granska och föreslå förbättringar av Sollentuna kommuns 

mall för behovsbedömningar samt att få en större förståelse för arbetet med 

behovsbedömningar och MKB inom kommunen. I Sollentuna kommun pågår just nu flera 

projekt för att förbättra och utveckla kommunen. Folkmängden i kommunen är den största 

någonsin och fler beräknas flytta in. Arbetet med att utveckla kommunens bostadsområden 

och förbättra kommunikationerna, både inom kommunen och till resten av 

Stockholmsregionen, är därför viktigt. Ett betydande verktyg i detta planarbete borde vara 

behovsbedömningen och eventuellt efterföljande MKB. 

6.1 Behovsbedömning 

Behovsbedömningar är ett viktigt verktyg i detaljplaneringen men behovsbedömningarna 

(utseende och tillvägagångssätt) skiljer sig åt från kommun till kommun. Ett problem är bristen 

på vägledning i form av regler i hur de ska genomföras och hur de ska se ut. Ett annat problem 

är också bristen på studier inom ämnet behovsbedömning i Sverige (Faith-Ell m.fl 2015, 

Wrådhe muntl 2015-11-26). Dessa problem leder till osäkerhet i huruvida behovsbedömningar 

ger en rättvis och korrekt bild över eventuella effekter av en tänkt plan eller ett projekt då 

grunden för arbetet med en miljökonsekvensbeskrivning ligger i arbetet med 

behovsbedömningen. Frågan är om inte fler miljökonsekvensbeskrivningar skulle genomföras 

om behovsbedömningarna blev bättre?  

Sollentunas mall för behovsbedömningar överensstämmer i stort med de 20 kommuner som 

granskades (Bilaga 3). Arbetsprocessen inom de olika kommunerna har varit svår att jämföra 

men då de flesta av kommunerna använder sig av checklistor vid behovsbedömningarna har 
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dessa kunnat jämföras. Utseendet och utformningen av checklistorna har skiljt sig åt från 

kommun till kommun men de flesta kommuner verkar ha använt sig av varianter på Sveriges 

kommuners och landstings (SKL) förslag på checklista (Faith-Ell m.fl. 2015). Det finns en del 

nackdelar med att använda sig av en checklista. Risken med att använda sig av en checklista är 

att det som inte finns med på checklistan glöms bort alternativt att handläggaren inte har 

kunskap nog att märka att något saknas. Fördelen med att ha en checklista att arbeta efter är 

att den kan göra arbetet lättare att organisera och den ger också en bättre överblick över 

området med eventuella negativa eller positiva effekter. 

Ett problem som kvarstår är den svårtolkade meningen med betydande miljöpåverkan vilken 

inte har någon enkel lösning. Det finns ingen lagstiftning för hur stor påvekan ska vara för att 

den ska antas vara betydande. Skälet kan vara att det är platsens känslighet tillsammans med 

storleken på belastningen som avgör om påverkan blir betydande eller inte. Är området 

känsligt, särskilt värdefullt eller om det blir svårt att buffra för en negativ påverkan ökar också 

risken för en betydande miljöpåverkan. Det är fortfarande varje handläggares ansvar att 

avgöra vad som är betydande miljöpåverkan. 

För att behovsbedömningen inte ska bli ett dokument som hamnar utanför för planprocessen 

är det viktigt att behovsbedömningen görs i ett tidigt skede, parallellt med planarbetet. 

Kommer behovsbedömningen in för sent finns det en risk att den inte görs opartiskt utan 

snarare genomförs så att behovsbedömningen ”passar in” i den redan färdigt framtagna 

detaljplanen. Möjlighet att då anpassa och ta hänsyn till de miljöaspekter som framkommer i 

behovsbedömningen i detaljplanen minskar.  

Ett förslag på arbetsrutiner (Fig. 8.) för Sollentuna kommun har utarbetats i denna uppsats. 

Detta för att ge kommunen ett verktyg och bättre förutsättningar för att i ett tidigt skede i 

planarbetet göra en behovsbedömning. En stor förändring jämfört med de tidigare 

arbetsrutinerna är att alla behovsbedömningar nu ska granskas av någon annan än enbart 

handläggaren. Antingen kan behovsbedömningen skickas in till Länsstyrelsen, detta sker i regel 

endast vid komplexa planer, eller så ska en annan sakkunnig på kommunen genomföra 

granskningen. Syftet med den extra granskningen är att genomföra en kontroll där eventuella 

fel, frågor eller effekter kan upptäckas som handläggaren själv kan ha missat. Detta för att få 

en så väl underbyggd och djupgranskande behovsbedömning som möjligt. En annan förändring 

är även att låta hela behovsbedömningen, hela dokumentet, skickas med som underlag till 

samrådet. Detta för att få mer transparens i behovsbedömningen så att det blir en jämnare 

bedömning och för att detta också bygger upp kunskap kring vad som är betydande 

miljöpåverkan. Behovsbedömningen publiceras också på kommunens hemsida.  
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Förutom ett förslag till nya arbetsrutiner togs även en ny checklista fram för 

behovsbedömningar inom kommunen. Detta var ett önskemål från kommunen då deras 

tidigare checklista var svårtolkad och besvärlig att arbeta med (Fig. 4). Den gamla checklistan 

var från år 2011 och i behov av att ses över. Checklistan var inte heller så detaljerad som var 

önskvärt och vid en närmare granskning upptäcktes även en del upprepningar och smärre fel. 

Detta var inte särskilt uppseendeväckande då mallar för behovsbedömningar behöver ses över 

och revideras med jämna mellanrum på grund av nya lagar, regler eller riktlinjer som 

tillkommer och träder i kraft.  

Den nyproducerade checklistan för Sollentuna kommun (Bilaga 2) har liksom den tidigare sin 

grund i SKL:s förslag till checklista. Min ambition har varit att producera ett verktyg som är 

lättarbetat och lättöverskådlig. Den nya versionen för Sollentuna kommun har också 

kompletterats både med flera aspekter samt hänvisning till relevant regelverk. Detta har gjorts 

för att göra checklistan så komplett som möjligt. Detta för att ge den en stabilare grund samt 

fungera som stöd för de handläggare som ska tolka detaljplanens effekter på miljö, människa 

och hälsa. Det har också varit min tanke att eventuella kommentarer från checklistan lätt ska 

kunna lyftas över och införlivas med planbeskrivningen.  

En checklista är bara en del av behovsbedömningen (Bilaga 2). Förutom den ska också Platsens 

förutsättningar (platsen hur den ser ut idag med bifogad figur eller karta), Planens syfte, 

Planen (en kort beskrivning av planförslaget), samt Planens tänkbara effekter beskrivas och 

redovisas för att sedan avslutas med en Sammanvägd behovsbedömning (motiverat 

Steg 1 

Planbesked 

1. Internt startmöte. 

2. Behovsbedömning och 

motiverat ställningstagande 

skickas till LS för synpunkter. 

Endast vid komplexa planer.  

 

Behovsbedömningen granskas av 

en utomstående sakkunnig. Ex 

från miljö och hälsa eller 

sakkunnig på Strategiska enheten. 

Alla planer som ej skickats till LS. 

3. Ställningstagande om 

betydande miljöpåverkan 

redovisas i planbeskedet.  

Steg 2 

Plansamråd 

1. Vid en tidig behovsbedömning 

sker här en eventuell revidering av 

BB efter inkomna synpunkter eller 

efter genomförda utredningar.  

2. Behovsbedömningen skickas med 

som underlag till samrådet. 

3. Miljöfrågor som uppmärksammats 

i BB hanteras och följs upp i 

planbeskrivningen under passande 

rubrik.  

3. Ställningstagande om betydande 

miljöpåverkan visas på kommunens 

hemsida. Under respektive plan i 

samband med samråd.  

Behovsbedömningen visas också på 

kommunens hemsida. 

Steg 3 

Utställning 

1. Eventuell revidering av 

behovsbedömning efter 

inkomna synpunkter eller 

efter genomförda 

utredningar. 

Fig. 8. Förslag på nya arbetsrutiner för Sollentuna kommun Förslaget är en revidering av den gamla 

(Forslöw 2011). De markerade styckena är de som har tagits fram i detta arbete, som en förbättring av 

arbetsrutinerna. 
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ställningstagande). Den sammanvägda behovsbedömningen är alltså en kort slutsats om hur 

kommunen ställer sig till behovsbedömningen som helhet dvs. kommer det att behövas en 

MKB eller inte. Utöver dessa steg har även rubriken Ekosystemtjänster värda att lyfta lagts till i 

behovsbedömningen. Detta har gjorts då kommunen har valt att göra en satsning på att lyfta 

och synliggöra eventuella ekosystemtjänster som finns inom kommunens gränser. 

Det är både negativa och positiva aspekter som ska beaktas i behovsbedömningen men det är 

de negativa aspekterna som är utslagsgivande. En positiv påverkan av en aspekt kan inte vägas 

mot en negativ påverkan av en annan aspekt.  Även den nyproducerade mallen för 

behovsbedömningar kommer att i framtiden behöva ses över och revideras när nya lagar, 

regler eller riktlinjer tillkommer eller träder i kraft.  

6.2 Ekosystemtjänster 
Under arbetets gång har det blivit allt tydligare att ekosystemtjänster är svåra att enskilt 

identifiera och ta hänsyn till. Många ekosystemtjänster är beroende av varandra och påverkan 

på en ekosystemtjänst kan komma att påverka alla både inom ett avgränsat område och också 

utanför områdets avgränsning. Det kan också leda till att ett ställningstagande måste tas till 

vilken ekosystemtjänst som skall främjas eller behållas inom planen eller projektets 

avgränsning. Hur avvägningen ska göras om vilken ekosystemtjänst som är mer värd än den 

andra har inte bestämts eller beaktats i denna uppsats.  

Ekosystemtjänster är komplexa och svåridentifierade men då ena etappmålets delmål är att 

senast år 2018 integrera ekosystemtjänster i ekonomiska och politiska avväganden samt att de 

ska vara allmänt kända är det därför viktigt att de uppmärksammas redan under 

behovsbedömningen så att de kan beaktas under planarbetet. 

Ett sätt att belysa ekosystemtjänster i behovsbedömningen har varit att lägga dem som en 

separat kategori sist i checklistan, detta för att handläggarna uppmärksammar eller börjar 

fundera över eventuella ekosystemtjänster redan under de andra tidigare kategorierna. Det 

gör att det blir lättare och tydligare att ta ställning till dessa under arbetets gång med 

checklistan. Även i behovsbedömningens början, i dess beskrivning, ligger en egen rubrik för 

ekosystemtjänster värda att lyfta. Detta för att tydligt synliggöra eventuella viktiga 

ekosystemtjänster som kanske försvinner, främjas eller skapas av den tänkta planen eller 

projektet.  

6.3 Uppföljning 
Slutningen är det önskvärt att en uppföljning och utvärdering av detta uppdrag genomförs av 

kommunen. Utvärderingen bör ge svar på följande frågor:  

 Hur väl fungerar den nyproducerade mallen för behovsbedömningar?  

 Är checklistan lätt att förstå och arbeta utifrån?  

 Har det varit möjligt att förankra de nya arbetsrutinerna i det dagliga arbetet på 

kommunen? 
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7. Slutsats 
Sollentuna kommuns mall för behovsbedömningar har varit svår att jämföra med de andra 

kommunernas mallar. Skälet till detta har varit att arbetsrutinerna för de andra kommunerna 

inte funnits enkelt tillgängliga och att projekttiden inte medgivit en närmare granskning av 

dessa. Därför har en enklare jämförelse av endast kommunernas checklistor genomförts. 

Denna kortfattade jämförelse visar att skillnaderna mellan Sollentunas och de övriga 

kommunernas checklistor har varit ganska liten . Jag anser att detta indikerar att skillnaderna 

mellan de olika kommunernas sammantagna mallar för behovsbedömningar också är tämligen 

små. 

Enligt mig är det viktigt att behovsbedömningen görs i ett tidigt stadium av planarbetet samt 

att denna bedömning utförs i enlighet med fastställda rutiner och eventuella mallar. Detta 

innebär att tydliga och specifika checklistor utarbetas samt att dessa innehåller hänvisningar 

till ett relevant regelverk. För att säkerställa kvalitén på de genomförda bedömningarna kan en 

grupp av sakkunniga bedömare skapas inom kommunen. 

Jag anser att det är möjligt att arbeta in ett ekosystemperspektiv i 

behovsbedömningsprocessen. I nuläget är det dock problematiskt då mycket arbete med att 

skapa enhetliga rutiner och vägledning för de grundläggande behovsbedömningarna 

fortfarande återstår.  

Min uppfattning var att det fanns potential för förbättringar i den tidigare mallen för 

behovsbedömning . Det har varit min utgångspunkt under detta uppdrag och jag har därför 

försökt att utarbeta en förnyad och förhoppningsvis förbättrad mall i enlighet med de 

intentioner som är redovisade i min uppsats. Denna ambition skulle vara intressant att få en 

uppföljning på i ett kommande arbete.  
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8. Tack 
Jag vill rikta ett stort tack till min interna handledare Helle Skånes vid institutionen för 

naturgeografi Stockholms universitet, för värdefulla förslag, råd och tips under arbetets gång 

samt min examinator Regina Lindborg. Tack även till Maria Cassel miljöstrateg för Ekerö 

kommun som delade med sig av bakgrundsmaterial och referenser till denna uppsats. Ett extra 

stort tack till min externa handledare Paola Ponzio miljö och vattenplanerare på Sollentuna 

kommun. Utan din hjälp och ditt engagemang både i mig personligen och i mitt arbete hade 

resultat blivit något helt annat. Sist men inte minst vill jag också tacka alla medarbetare på 

Sollentuna kommuns stadsbyggnadsavdelning för er uppmuntran och hjälp. Och kanske 

framför allt; att jag fick genomföra mitt arbete i uppdrag hos er! Jag hoppas att resultatet av 

denna uppsats kommer till användning i ert arbete med detaljplaner i framtiden.   
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Bilaga 1 . Befintlig mall med checklista för behovsbedömning 
 

 

 Behovsbedömning 

  

 20XX-XX-XX 

 Kommunledningskontoret  Sida 28 av 51 
 Planförfattare   
 Titel  
 08-579 2XX XX   
 

Dnr XXX  

Behovsbedömning av…(namn detaljplan)  

Inför att förslag till detaljplan upprättas ska en bedömning göras om planen kan tänkas 

medföra en betydande miljöpåverkan (EG-direktiv 2001/42, införlivad i svensk lag 

2005-07-01) och om så är fallet avgränsa de frågor som behöver tas upp i efterföljande 

miljöbedömning. Behovsbedömningens syfte är även att identifiera de miljöfrågor som 

behöver hanteras i den fortsatta detaljplaneprocessen även i de fall planen inte bedöms 

medföra betydande miljöpåverkan. Bedömningen omfattar effekter både inom och 

utanför detaljplanens område och sker utifrån bedömningskriterierna i Bilaga 4 till 

förordningen om MKB: 1998:905. 

 
Bedömning 

 

 

 

 

Följande aspekter kommer att behandlas i detaljplaneprocessen: 

- T ex buller, partiklar (PM 10), Risker, Dagvatten, Naturvärden mm 

 

Alt… 

 

Följande aspekter föreslås behandlas i den fortsatta miljöbedömningen:  

Programförslaget bedöms inte ge upphov till en betydande miljöpåverkan 

vilket medför att en MKB (miljöbedömning) inte kommer ett upprättas. Se 

vidare motiverat ställningstagande. 

 

Programförslaget bedöms kunna ge upphov till en betydande miljöpåverkan 

vilket medför att en MKB (miljöbedömning) kommer ett upprättas. Se vidare 

motiverat ställningstagande. 
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Planens syfte 
  

Syftet med detaljplanen är att…..kort version av programförslaget. 

 

Platsen idag 

Samma rubriksättning som i planbeskrivningen 

 

Programområdets avgränsning och markanvändning. Finns värden av regionalt eller nationellt 

intresse? 

Naturvärden och miljöpåverkan på området från omgivningen och miljöpåverkan på 

omgivningen pga rådande markanvändning. Gällande planbestämmelser.  

Miljökvalitetsnormer, beskrivs om dessa överskrids eller om det finns risk för att de kommer 

överskridas. 

  

Planen 

Kort beskrivning av planförslaget. 

(mark som tas i anspråk, typ av verksamheter mm) 

 

Planens påverkan på området 
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Checklista 

(Miljöbalken 6 kap 12 § punkt 6 + MKB-förordningen bilaga 2 och 4) 

I vilken utsträckning påverkar planens genomförande 

3. Biologisk mångfald 
Inge

n 

Måttlig 

+ / – 

Stor 

+ / – 

Kommentar 

(ex fortsatt hantering) 

 Värdefull natur, rödlistade 
arter, nyckelbiotoper    

 

 Naturreservat, strandskydd    
 

 Spridningskorridorer     
 

 Sjöar, vattendrag    
 

 

4. Befolkning Inge

n 

Måttlig 

+ / – 

Stor 

+ / – 

Kommentar 

 Rekreationsområden, parker 

strövområden, , barriärer    

 

 Badplatser, vyer    
 

Sociala aspekter (trygghet, 

jämställdhet, service, 

tillgänglighet, 

barnanpassning mm) 
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 Tysta områden    
 

 

5. Människors hälsa Inge

n 

Måttlig 

+ / – 

Stor 

+ / – 

Kommentar 

 Risk, säkerhet, utsläpp    
 

 Buller    
 

 Vibrationer, ljus    
 

 Strålning, EMF    
 

 Radon    
 

 Trafik    
 

 trygga miljöer    
 

 

6. Mark Inge

n 

Måttlig 

+ / – 

Stor 

+ / – 

Kommentar 

 Risk för ras, skred, erosion    
 

 Värdefull geologisk 
formation    

 

 Förorening av mark    
 

 

7. Vatten Inge

n 

Måttlig 

+ / – 

Stor 

+ / – 

Kommentar 

 Ytvatten- grundvatten 
(reservvattentäkt)     

 

 Infiltration, avrinning eller 
dränering med risk för 
översvämning/uttorkning 

   

 

 Krävs vattendom?    
 

 

8. Luft Inge

n 

Måttlig 

+ / – 

Stor 

+ / – 

Kommentar 

 MKN (NOX, SOX, partiklar, 
bensen, marknära ozon)    
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 Förorening av luft    
 

 Lukt    
 

 

9. Klimatfaktorer Inge

n 

Måttlig 

+ / – 

Stor 

+ / – 

Kommentar 

 Lokalklimat    
 

 

10. Materiella tillgångar Inge

n 

Måttlig 

+ / – 

Stor 

+ / – 

Kommentar 

 Byggnader, anläggningar och 
infrastruktur    

 

 Energi    
 

 Råvaror    
 

 Naturresurser    
 

 

11. Landskap Inge

n 

Måttlig 

+ / – 

Stor 

+ / – 

Kommentar 

 Landskapsbild    
 

 In-/utblickar    
 

 Opåverkade områden    
 

 

12. Hushållning med 
naturresurser 

Inge

n 

Måttlig 

+ / – 

Stor 

+ / – 

Kommentar 

 Transporter    
 

 Energi    
 

 Byggmaterial    
 

 Vatten och avlopp    
 

 Avfall    
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13. Forn- och kulturlämningar 
Kulturarv 

Inge

n 

Måttlig 

+ / – 

Stor 

+ / – 

Kommentar 

 Fornlämningar / Fornminne    
 

 Kulturreservat    
 

 Kulturmiljöprogram    
 

 Kulturminnesvård    
 

 Historiskt, kulturellt eller 
arkeologiskt betydelsefulla 
markområden 

   

 

 

14. Övrigt Inge

n 

Måttlig 

+ / – 

Stor 

+ / – 

Kommentar 

 Riksintresse    
 

 Överensstämmelse med 
kommunplan    

 

 Överensstämmelse med 
nationella miljömålen    

 

 Miljökvalitetsnormer    
 

 Överensstämmelse med 
Regional utvecklingsplan 
(RUFS) 

   

 

 Andra planers eller programs 
miljöpåverkan    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

Motiverat ställningstagande 

Sammanfattning av dokumentet, stycket läggs in i planhandlingen, resten läggs som bilaga. 

Planens syfte, planområdet idag, planens påverkan på området...  

Vi bedömer utifrån ovan sammanställning att planförslaget inte kan väntas medföra 

betydande miljöpåverkan vilket medför att ingen miljöbedömning kommer att upprättas. 

Följande aspekter kommer att följas upp i planarbetet och påverkan och anpassning av 

planförslaget redovisas i planhandlingarna. 

  

..alt 

Vi bedömer utifrån ovan sammanställning att program/plansamrådsförslaget riskerar att 

medföra betydande miljöpåverkan vilket medför att en  miljöbedömning (MKB) kommer att 

upprättas. 

Följande aspekter föreslås ingå i den kommande miljöbedömningen: 

 

Medverkande tjänstemän 

Namn, titel, förvaltning 

Upprättad på kommunledningskontoret, Sollentuna kommun, datum 20XX-XX-XX 

(Referenser- exempel) 

Som underlag för bedömningen har följande information funnits tillgänglig:  

Kommunplan (antagen 20XX)  

Regional utvecklingsplan 2010 för Stockholmsregionen (RUFS) 

SLB Stockholms och Uppsala Läns Luftvårdsförbund uttag nätet 200X-XX-XX PM10-karta för 

Sollentuna kommun 200X  

Kontrollera att med i checklistan, om inte lägg till: 

Energianvändning och annan resurshushållning, t ex material i byggnader, utsläpp av 

växthusgaser.  

Bidrar programförslaget till en långsiktigt hållbar utveckling inom området? 

(förutsättningar för t ex fjärrvärme, kollektivtrafik, gång- och cykelvägar, VA och annan 

infrastruktur mm) 

- finns fler parametrar att lägga in? 
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Bilaga 2. Ny mall för behovsbedömning inklusive checklista 

framtagen i denna studie 

Behovsbedömningsmall för 
Sollentuna kommun.   
 2015-12-07 

Inledning och bakgrund 
Detta dokument har tagits fram som en vägledning och ett hjälpmedel för behovsbedömningar 

i Sollentuna kommun. Som underlag har i första hand Boverkets skrift Miljöbedömningar för 

planer enligt plan- och bygglagen - en vägledning använts (Boverket 2006) samt 

Naturvårdsverkets allmänna råd om miljöbedömningar av planer och program (NFS 2009:1) 

använts. Verktyget för behovsbedömning kommer att vara i behov av att ses över och 

revideras när nya vägledningar eller när ny lagstiftning träder i kraft.  

En väl utförd och dokumenterad behovsbedömning är en bra utgångspunkt för arbetet och 

samrådet om avgränsning för en eventuell MKB. Behovsbedömning av detaljplaner har även 

ett värde för arbetet med planbeskrivningen oavsett om planen bedöms medföra betydande 

miljöpåverkan eller inte (Tenki Lundin 2015). 

Lagstiftning 
Dokumentet vilar på lagstiftningen som reglerar miljöbedömningar: 6 kap. miljöbalken 

(1998:808), 4 och 5 kap. plan och bygglagen (2010:900) samt förordning (1998:905) om 

miljökonsekvensbeskrivningar. 

Begrepp 
När en kommun upprättar eller ändrar en detaljplan ska kommunen alltid ta ställning till 

behovet om en miljöbedömning av planen enligt 6kap. 11-18 §§ miljöbalken.  

En detaljplan ska miljöbedömas om den tänkta planen kan antas medföra en betydande 

miljöpåverkan. Med betydande miljöpåverkan menas att väsentlig påverkan sker på ett eller 

flera miljövärden. Det ska motsvara en miljöpåverkan som inte går att enkelt få grepp om och 

åtgärda, eller där osäkerheten om eventuella miljöeffekter i samband med projektet är stora 

och komplexa. 

Behovsbedömning är den analys som görs för att avgöra om den tänkta planen kan antas 

påverka miljön så pass mycket att en miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning behövs. 

Miljöbedömning är processen där i en miljökonsekvensbeskrivning utarbetas 
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Syfte 
Syftet med miljöbedömning är att integrera miljöaspekter i planen så att en hållbar utveckling 

främjas (6 kap. 11§ MB) För att kunna genomföra syftet är det nödvändigt att 

behovsbedömningen genomförs tidigt i planprocessen.  

Vilka planer ska behovsbedömas? 
Alla detaljplaner, även mindre ändringar av detaljplaner.  

Vilka planer ska miljöbedömas? 
Alla planer som vid genomförandet kan antas ge betydande miljöpåverkan (se definition under 

Inledning och bakgrund) ska miljöbedömas (6 kap 11§ MB). 

 Översiktsplaner enligt plan- och bygglagen (PBL) 

 Fastighetsplaner 

 De detaljplaner som kan antas leda till betydande miljöpåverkan. 

(utreds i behovsbedömningen) 

Tillvägagångssätt 
För att på bästa sätt kunna främja en hållbar utveckling är det viktigt att integrera 

miljöaspekterna så tidigt som möjligt i planarbetet. För att göra detta är det nödvändigt att 

behovsbedömningen genomförs tidigt i planprocessen. Hur behovsbedömning och 

miljöbedömning bäst genomförs beskrivs ingående i Boverkets (2006) och Naturvårdsverkets 

(2009) vägledningar för miljöbedömningar och planer.  

Det finns inget krav på att en behovsbedömning ska genomföras redan vid upprättandet av 

planprogram, eftersom planprogram inte krävs enligt lag (5 kap. 10§ PBL, 6 kap 11§ MB) men 

det är ändå att rekommendera att påbörja behovsbedömningen redan under ett tidigt skede i 

planarbetet.  

Om den sammanvägda bedömningen av behovsbedömningen är att detaljplanen inte medför 

en betydande miljöpåverkan kan redovisningen av miljöeffekter ske i planbeskrivningen men 

om genomförandet antas medföra betydande miljöpåverkan bestäms innehållet i MKB:n av 4 

kap 34§ PBL. 

Sammanfattningsvis ansvarar planförfattaren för att, tillsammans med berörda tjänstemän, 

skriva behovsbedömningen.  
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Förslag till arbetsrutiner 

 

 

 

 

Förslaget på nya arbetsrutiner har tagits fram utifrån de arbetsrutiner som arbetades fram av 

Sollentunas planenhet år 2011 samt resultatet av det arbete som gjorde på uppdrag åt 

kommunen (Tenki Lundin 2015) . Förslaget på nya arbetsrutinerna är en revidering av den 

föregående arbetsrutinen då den i grunden var välarbetad (Forslöw 2011). De markerade 

stegen i arbetsrutinen är det som har tagits fram för att komplettera den gamla rutinen. 

Behovsbedömning (BB) 
Det finns ingen lagstiftning som definierar hur stor påvekan ska vara för att den ska antas vara 

betydande. Skälet kan vara att det är platsens känslighet tillsammans med storleken på 

belastningen som avgör om påverkan blir betydande eller inte. Är området känsligt, särskilt 

värdefullt eller om det blir svårt att buffra för en negativ påverkan ökar också risken för en 

betydande miljöpåverkan.  

Observera att både negativa och positiva aspekter ska beaktas i behovsbedömningen men det 

är de negativa aspekterna som är utslagsgivande. En positiv påverkan av en aspekt kan inte 

vägas mot en negativ påverkan av en annan aspekt(Boverket 2006). 

Innan kommunen kan ta ställningen angående om betydande miljöpåverkan kan uppstå ska 

samråd ske med berörda kommuner, länsstyrelser och övriga berörda myndigheter. Lämpligt 

är här att låta behovsbedömningen (obs hela dokumentet) vara en del av 

programsamrådshandlingen alternativt planbeskedet. 

Steg 1 

Planbesked 

1. Internt startmöte. 

2. Behovsbedömning och 

motiverat ställningstagande 

skickas till LS för synpunkter. 

Endast vid komplexa planer.  

 

Behovsbedömningen granskas av 

en utomstående sakkunnig. Ex 

från miljö och hälsa eller 

sakkunnig på Strategiska enheten. 

Alla planer som ej skickats till LS. 

3. Ställningstagande om 

betydande miljöpåverkan 

redovisas i planbeskedet.  

Steg 2 

Plansamråd 

1. Vid en tidig behovsbedömning 

sker här en eventuell revidering av 

BB efter inkomna synpunkter eller 

efter genomförda utredningar.  

2. Behovsbedömningen skickas med 

som underlag till samrådet. 

3. Miljöfrågor som uppmärksammats 

i BB hanteras och följs upp i 

planbeskrivningen under passande 

rubrik.  

3. Ställningstagande om betydande 

miljöpåverkan visas på kommunens 

hemsida. Under respektive plan i 

samband med samråd.  

Behovsbedömningen visas också på 

kommunens hemsida. 

Steg 3 

Utställning 

1. Eventuell revidering av 

behovsbedömning efter 

inkomna synpunkter eller 

efter genomförda 

utredningar. 
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Slutsatser i behovsbedömningen ska tydligt anges. Kommunens bedömning av miljöpåverkan 

bör göras tidigt, innan planförslaget går ut på samråd. Bedömningen (sammanvägd 

behovsbedömning) ska göras tillgängligt för allmänheten. Ställningstagandet ska sedan 

redovisas i planbeskrivningen.   
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Behovsbedömning av…… 
(detaljplanens namn) 

Enligt plan- och bygglagen (PBL), Miljöbalken (MB) och förordningen om 

miljökonsekvensbeskrivningar (1998:905) ska planer och program som kan antas leda till 

betydande miljöpåverkan miljöbedömas. Behovet av en sådan miljöbedömning ska vid varje 

enskilt fall utredas genom en så kallad behovsbedömning. 

Behovsbedömningens syfte är att identifiera de miljöfrågor som behöver hanteras i den 

fortsatta detaljplaneprocessen även i de fall planen inte bedöms medföra betydande 

miljöpåverkan och bedömningen omfattar effekter både inom och utanför detaljplanens 

område.  

 

Platsens förutsättningar 
Platsen idag. Bifoga bild/figur/karta över området. 

 

Planens syfte 
Syftet med detaljplanen är att …….. 

 

Planen 
Kort beskrivning av planförslaget med planens diarienummer eller annan ID på planförslaget. 

(mark som tas i anspråk, typ av verksamhet mm) 

 

Planens tänkbara effekter 
Hur kommer genomförandet av planen att påverka platsen? 

 

Ekosystemtjänster värda att lyfta 
En beskrivning av de ekosystemtjänster som kommer att påverkas väsentligt vid ett 

genomförande av planen. 
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Sammanvägd behovsbedömning 
 

 

 

alternativt. 

 

 
 

Medverkande tjänstemän 
 

Datum och underskrift 
 

  

Programförslaget bedöms inte ge upphov till en betydande miljöpåverkan vilket 

medför att en MKB (miljöbedömning) inte kommer ett upprättas. 

 

Programförslaget bedöms kunna ge upphov till en betydande miljöpåverkan 

vilket medför att en MKB (miljöbedömning) kommer ett upprättas. Se vidare 

motiverat ställningstagande. 
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Krav på miljöbedömning 
 

Behovsbedömning JA NEJ 

 
Kommer planen att innehålla verksamheter som finns redovisade i MKB-
förordningen (1998:905) bilaga 1 eller 3? 

  

 
Kommer planen att medge sådan verksamhet eller åtgärd som finns redovisad i 4 
kap 34§ PBL? 

  

 
Kan genomförandet antas innefatta en verksamhet eller åtgärd som på ett 
betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område som förtecknas 
enligt fågeldirektivet (2009/147/EG)?  
(7 kap 28a §. MB) 

  

 
Kan genomförandet antas innefatta en verksamhet eller åtgärd som på ett 
betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område som förtecknas 
enligt art-och habitatdirektivet (92/43/EEG)? 
(7 kap 28a §. MB) 

  

Kommentarer 
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Behovsbedömning 
 

1. Platsens egenskaper/restriktioner och känslighet JA NEJ 

 
Strider planen mot…? 

 Gällande planer och program  
(ex kommunalplan, RUFS, kulturmiljöplanen m.fl.) 

 De nationella miljömålen 

 Miljökvalitetsnormer 

 Riksintressen (3 kap 6 § MB, 4 kap 2§ MB) 

  

Kommentarer 

 

 

2. Landskapsbild JA NEJ 

 
Påverkas landskapsbilden? 

 In och utblickar 

 Historiska samband 

 Tysta områden 

 Opåverkade områden (3 kap 2§ MB) 

 Ekologiskt känsliga områden (3 kap 3§MB) 
 

  

Kommentarer 
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3. Naturmiljö och naturvård JA NEJ 

 
Påverkas värdefull natur? 

 Rödlistade arter 

 Nyckelbiotoper 

 Biologisk mångfald 

 Värdefulla naturtyper 
 

  

 
Påverkas naturreservat / naturskydd / naturminne?  
(7 kap 4, 10 §§ MB) 
 

  

 
Påverkas strandskydd? 
(7 kap 13-18 §§ MB) 
 

  

 
Påverkas djur- och växtskyddsområde? 
(7 kap 12 § MB) 
 

  

 
Påverkas vattenskyddsområde? 
(7 kap MB) 
 

  

 
Påverkas spridningskorridorer? 

  

 
Påverkas sjöar och vattendrag? 

  

 
Påverkas fortplantningsområden eller viloplatser för fridlysta djur?  
(4 § artskyddsförordningen) 
 

  

 
Påverkas fridslysta växt- , djur eller svamparter? 
(4-9 §§ artskyddsförordningen) 
 

  

Kommentarer 
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4. Mark JA NEJ 

 
Finns det risk för ras, skred eller erosion? 
 

  

 
Påverkas värdefulla geologiska formationer? 
 

  

 
Finns det risk för förorening av mark? 
 

  

Kommentarer 

 

 

5. Vatten JA NEJ 

 
Påverkas grundvatten? 
 

  

 
Påverkas infiltration, avrinning eller dränering? 
 

  

 
Finns risk för översvämning? 
 

  

 
Krävs tillstånd för vattenverksamhet? 
 

  

 
Finns risk att miljökvalitetsnormer överskrids? 
 

  

Kommentarer 
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6. Luft JA NEJ 

 
Finns risk för förorening av luft? 

  

 
Finns risk för försämrad lukt? 

  

 
Finns risk att miljökvalitetsnormer överskrids (NOX, SOX, partiklar, bensen, 
marknära ozon)? 
 

  

Kommentar 

 

 

7. Befolkning JA NEJ 

 
Påverkas rekreation och friluftsliv? 
( sociala aspekter t.ex. trygghet, jämställdhet, service, tillgänglighet, 
barnanpassning mm) 
(2 kap 7§ PBL, 8 kap 9§ PBL) 
 

  

 
Påverkas parker och strövområden? 
( sociala aspekter t.ex. trygghet, jämställdhet, service, tillgänglighet, 
barnanpassning mm) 
(2 kap 7§PBL) 
 

  

 
Påverkas badplatser? 
( sociala aspekter t.ex. trygghet, jämställdhet, service, tillgänglighet, 
barnanpassning mm) 
(2kap 7§ PBL) 
 

  

Kommentarer 
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8. Kulturmiljö JA NEJ 

 
Påverkas riksintresse för kulturmiljö? 
 

  

 
Påverkas Fornlämningar/fornminnen? 
( 2 kap KML) 
 

  

 
Påverkas kulturmiljöprogram? 
 

  

 
Påverkas kulturminnesvård? 
 

  

 
Påverkas byggnadsminnen? 
(3 kap KML, 4 kap KML) 
 

  

 
Påverkas historiskt, kulturellt eller arkeologiskt betydelsefulla områden 
eller annan värdefull kulturmiljö? 
 

  

Kommentarer 

 

 

9. Materiella tillgångar JA NEJ 

 
Påverkas befintliga byggnader, anläggningar och infrastruktur? 
 

  

Kommentar 
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10. Naturresurser JA NEJ 

 
Motverkar planen hushållning av energiresurser (t.ex. vind, vatten och  
torv )? 
  

  

 
Påverkar planen åkermark, ängs och betesmark? 
 

  

 
Påverkar planen skogsmark? 
 

  

 
Påverkar planen färskvatten eller avlopp? 
 

  

 
Påverkar planen avfall? 
 

  

 
Påverkar planen transporter? 
 

  

Kommentarer 
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11. Människors hälsa JA NEJ 

 
Påverkar planen risker och säkerhet? 
 

  

 
Påverkar planen trafik och kommunikationer? 
 

  

 
Påverkar planen buller? 
 

  

 
Finns det risk att miljökvalitets normer för buller överskrids? 
 

  

 
Påverkar planen strålning? 
 

  

 
Påverkar planen förekomst av radon? 
 

  

 
Påverkar planen vibrationer och ljus? 
 

  

 
Påverkar planen trygga miljöer? 
 

  

Kommentar 
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12. Ekosystemtjänster JA NEJ 

 
Påverkas de Stödjande ekosystemtjänsterna? 

 Biologisk mångfald 

 Vattencykeln 

 Näringscykler 

 Jordformation 

 Fotosyntes 

 

  

 
Påverkas de Producerande ekosystemtjänsterna?  
De tjänster som producerar: 

 Mat 

 Genetiska resurser 

 Biokemikalier, medicin och naturmedicin 

 Material (djur och växtfiber) 

  

 
Påverkas de Reglerande ekosystemtjänsterna? 
De tjänster som tillhandahåller: 

 Rening av luft 

 Klimatreglering 

 Rening av vatten 

 Pollinering 

 Fröspridning 

 Bullerdämpning 

 Reglering av skadedjur 

 Koldioxid-bindning 

  

 
Påverkas de Kulturella ekosystemtjänsterna? 
De tjänster som producerar: 

 Hälsa 

 Fritidsupplevelser 

 Estetiska värden 

 Sociala relationer 

 Undervisning och kunskap 

 Tysta områden 
 

  

Kommentarer 
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13. Övrigt 
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Bilaga 3 

Granskade kommuner 
Karlskrona kommun 

Jönköping kommun 

Norrköping kommun 

Motala kommun 

Simrishamns kommun 

Vadstena kommun 

Umeå kommun 

Storumans kommun 

Lidköpings kommun 

Kristianstads kommun 

Katrineholm kommun 

Säffle kommun 

Uppsala kommun 

Ekerö kommun 

Järfälla kommun 

Stockholms kommun 

Upplands Bro kommun 

Tyresö kommun 

Solna kommun 

Sollentuna kommun 
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