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Sammanfattning 

För att uppnå en god bebyggd miljö, är det viktigt att integrera miljöhänsyn tidigt i 

planeringsprocesser. Insikten om detta ledde till ett nytt EG-direktiv, det s k SMB-direktivet 

om miljöbedömningar av planer och program som syftar till att främja en hållbar utveckling. 

Direktivet har implementerats i den svenska lagstiftningen och innebär, för den kommunala 

detaljplaneringen, framförallt att en inledande påverkansbedömning måste genomföras för att 

avgöra ifall planförslaget kan antas ha en betydande miljöpåverkan och därmed behöver 

genomgå en hel miljöbedömning. Nya tillvägagångssätt behövs för många kommuner i och 

med lagändringarna som innebär att förslagen måste bedömas utifrån fastställda miljökriterier.  

 

Den här studien undersöker vilken typ av miljökrav och bedömningskriterier bör ingå i en 

metodik för att avgöra behovet av miljöbedömning tidigt i en planprocess och huruvida 

användandet av checklistor är lämpligt. Studien tyder på att checklistor fungerar bra som 

metodik i sammanhanget. Fördelarna tycks klart överväga nackdelarna. Dessutom analyseras 

vad en påverkansbedömning bör innehålla och ett förslag på en checklista presenteras. Det 

framkom bl a att även andra aspekter än de i MKB-förordningen framhållna 

bedömningskriterierna bör ingå samt att andra hållbarhetsprinciper än ekologiska och fysiska  

t ex folkhälsa och samhällsekonomi är viktiga. För att utforma ett förslag på en checklista 

användes även goda exempel från befintliga checklistor från kommunerna Gävle och 

Norrköping.  
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Abstract 

To reach a good built environment, it is important to integrate environmental concerns early 

in the societal planning processes. The insight of this led to a new EC-directive, a k a the 

SEA- directive, on the assessment of the effects of certain plans and programmes on the 

environment, which aims to promote a sustainable development. The directive has been 

implemented into the Swedish legislation and involves, for municipal detail planning, in 

particularly that an introductory impact assessment has to be made in order to determine 

whether a plan can be assumed to cause a significant environmental impact. In that case an 

entire environmental assessment has to be done. New procedures for municipals have to be 

developed due to the changes in legislation, which for example implies that the projects must 

be assessed from established environmental criteria.   

    

This present study investigates which type of environmental restrictions and criteria that is 

required from a methodology used to decide whether an early impact assessment is needed. 

The potential use of checklists is especially analysed. The study suggests that checklists are 

suitable in this context. The advantages clearly seem to overweigh the disadvantages.       

Furthermore an analysis of what impact assessment should include is made and a proposal of 

a checklist is presented. It was obvious that aspects other than those in the Swedish EIA-

regulation should be included and also that other than ecological and physical principles of 

sustainability are important, for example economy and public health. To create a new 

proposal for a checklist, good examples were also used from already existing checklists. 

Those were from the municipals of Gävle and Norrköping.  
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Fysisk planering innefattar planering av mark- och vattenanvändning och utveckling av 

bebyggelse och anläggningar. Alla kommuner ska ha en översiktsplan som omfattar hela 

kommunen. Denna är vägledande för efterföljande beslut och visar i stora drag kommunens 

syn på samhällsplanering. För att reglera utformningen av områden i detalj används bindande 

detaljplaner (Boverket, 2005a). Den bebyggda miljön är viktig för att tillfredställa 

grundläggande behov i samhället, men det är också viktigt att byggnader och anläggningar 

utformas på ett miljöanpassat sätt (Regeringen, 2005). Det har visat sig att beslut om planer 

och program (bl a kommunala detaljplaner) har inneburit låsningar för efterföljande 

tillståndsbeslut (t ex olika verksamhetstillstånd eller bygglov), vilket varit negativt ur 

miljösynpunkt. Krav på miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) vid tillståndsprövningar har 

visserligen funnits i svensk lagstiftning i flera år, men ovanstående negativa effekter skulle i 

flera fall kunnat ha undvikits eller minskats om en miljöbedömning gjorts redan i plan- eller 

programskedet. Denna erfarenhet gjorde att krav restes på att miljöbedömningar skulle 

komma in tidigare i beslutsprocessen, vilket ledde till att EG-direktivet 2001/42/EG, även 

kallat SMB-direktivet (Strategisk miljöbedömning) (EU-kommissionen, 2003), om 

miljöbedömningar av planer och program togs fram (Naturvårdsverket, 2005a). Direktivet 

syftar till att sörja för ett gott miljöskydd och bidra till att miljöfrågor beaktas vid utarbetandet 

av vissa planer och program så att en hållbar utveckling främjas. Detta knyter direktivet till de 

i EG-fördraget fastlagda allmänna målen för gemenskapens miljöpolitik (EU-kommissionen, 

2003, kap. 2.1.-2.2.). Direktivet är till största delen, fr o m 21 juli 2004, infört i svensk 

lagstiftning, i första hand i miljöbalken (MB) kap. 6, §§ 11-18  och § 22 (Naturvårdsverket, 

2005a).  

 

Sedan mitten på 1990- talet har miljökonsekvensbeskrivningar för detaljplaner funnits i 

svensk lagstiftning och redskapet har i dryga 30 år haft internationell användning (Lerman 

och Lindroos, 2004). Tidigare har de MKB som upprättats haft sitt ursprung i ”MKB-

direktivet” som är avsett för att användas vid projekt. Det nya direktivet däremot är till för 

planer och program (Boverket, 2004) och är ett viktigt steg framåt för den europeiska 

miljölagstiftningen (EU-kommissionen, 2003). De nya reglerna innebär att processen med att 

ta fram en MKB regleras mer utförligt. Framförallt får den inledande behovsbedömningen 

inte förbises. Det krävs ett tydligt ställningstagande till behovet av en MKB, annars kan 
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planen upphävas. Detaljplaner kräver en miljöbedömning ifall planens genomförande kan 

innebära en betydande miljöpåverkan. Kriterierna för betydande miljöpåverkan framgår av 

SMB-direktivets andra bilaga (Lerman och Lindroos, 2004).  

 

Kommunerna har ansvaret för detaljplaner och ett nytt tillvägagångssätt krävs för många 

kommuner i och med lagändringen. Förslagen måste bedömas systematiskt enligt fastställda 

miljökriterier för att avgöra de sannolika miljöeffekterna (EU-kommissionen, 2003). Flera 

kommuner har dock redan tidigare arbetat systematiskt med miljökriterier för 

påverkansbedömning, operationaliserade i form av checklistor.  

 

1.2. Syfte 

Syftet med uppsatsens är att analysera vad som krävs av en metodik för att bedöma om en 

kommunal detaljplan har betydande miljöpåverkan. Med hjälp av SMB-direktivet, svensk 

lagstiftning, myndigheters rekommendationer och relevant forskning, analyseras vilka 

aspekter en bedömning av betydande miljöpåverkan bör innehålla. Syftet är också att 

analysera vilka fördelar, nackdelar och svårigheter som kan finnas med att operationalisera 

bedömningen av miljöpåverkan i form av en checklista. Ett förslag på en checklista, 

tillsammans med tillämpningsanvisningar presenteras i bilaga 3.  

 

1.3. Frågeställningar 

– Vilka miljökrav och bedömningskriterier bör en bedömning av betydande miljöpåverkan för 

kommunala detaljplaner innehålla? 

– Är checklistor en lämpligt metod för att avgöra om en detaljplan har betydande 

miljöpåverkan? 

 

1.4. Begreppsutredning 

Miljöbedömning innebär enligt SMB-direktivet utarbetande av en miljörapport, genomförande 

av samråd, beaktande av miljörapporten och resultaten av samrådet i beslutsprocessen och 

information om beslutet. Direktivet anses handla om strategisk miljöbedömning även om 

ordet strategisk inte förekommer någonstans. Här används beteckningarna utifrån 

referenslitteraturens beteckningar.  

 

Påverkansbedömning används som beteckning på den första delen i miljöbedömningen,  



 7 

d v s själva avgörande huruvida planen kommer medföra en betydande miljöpåverkan eller 

inte. Då det har fastställts att en planen kommer ge betydande miljöpåverkan ska även en 

MKB genomföras inom ramen för miljöbedömningen. MKB är ett dokument där 

miljökonsekvenserna redovisas mer grundligt. Behovsbedömning används synonymt med 

påverkansbedömning (bedömning av behovet av en fortsatt miljöbedömning med en MKB).  
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2. Metod 

För att ge en bild av hur SMB kommer in i planprocessen studerades allmänt hur metoden 

miljöbedömningar bör fungera och vad de syftar till att uppnå (kap. 3). Olika möjligheter för 

påverkansbedömning tas upp i kapitel 4, liksom förekommande problem och svårigheter vid 

bedömning.  I avseende att utreda om användandet av checklistor är ett bra redskap för att 

genomföra strategiska miljöbedömningar och därmed kan fungera för påverkansbedömning 

av detaljplaner studerades forskning om SMB, rekommendationer och förklaringar från 

myndigheter samt direktivet (2001/42/EG), samt den förklaring (EU-kommissionen, 2003) 

som har getts ut till direktivet (kapitel 3 och 4).  

 

SMB-direktivet och svensk lagstiftning inom området användes för att tydliggöra vilka planer 

som ska miljöbedömas och vilka miljökrav som finns på planläggning (kap. 5). Olika kriterier 

för betydande miljöpåverkan studerades: bilaga II till SMB-direktivet, den svenska MKB-

förordningens bilagor (SFS 1998:905) och övriga kriterier som framkom i den inledande 

studien om SMB. Dessa återfinns i kapitel 6.   

 

Ett flertal länsstyrelser kontaktades för att få reda på om några kommuner inom deras område 

använde sig av checklistor för påverkansbedömning. Slumpmässiga kommuner bland de 

rekommenderade kontaktades och av de som svarade valdes Gävles och Norrköpings 

checklistor. Dessa två hade olika upplägg och kunde därmed ge olika perspektiv på hur 

arbetet kan gå till och de antogs kunna bidra med olika saker. Uppbyggnad och innehåll 

analyserades i förhållande till vad som framkommit i kapitel 3-6. En analys av checklistorna 

redovisas i kapitel 7.3 – 7.4. Checklistorna (Norrköpings, något omarbetad och nerkortad) 

återfinns i bilagorna 1 och 2. Slutsatser från analysen av litteraturstudien och de inhämtade 

checklistorna användes för att utforma en ny användbar checklista. Denna återfinns som 

bilaga 3. 

 

2.1. Litteratur 

Svensk liksom internationell forskningslitteratur om SMB användes. Artiklarna kommer 

främst från tidskriften Environmental Impact Assessment Review, men även från 

Environment International. För att finna lämplig litteratur användes Science Direct som är en 

databas för vetenskapliga artiklar. Även artiklar från fackpress användes (t ex av Emmelin et 

al. och Lerman och Lindroos). 
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I övrigt användes främst EG-direktivet 2001/42/EG samt en förklaring därtill, svensk 

lagstiftning och olika förklaringar och rekommendationer från myndigheter.   

 

Boverket (nationell myndighet för samhällsplanering) har fått i uppdrag av regeringen att ta 

fram en handbok med råd och vägledning för tillämpningen av PBL med avseende på de 

lagändringar som har skett till följd av SMB-direktivet (Boverket, 2005b). Vid användning av 

Boverkets remissförslag har hänsyn tagits till om MKB-centrum haft synpunkter i sitt 

remissvar. MKB-centrum är ett kompetenscenter vid SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) för 

miljökonsekvensbeskrivningar och miljöbedömningar (MKB-centrum SLU, 2005). Endast 

uppgifter där MKB-centrum inte haft avvikande åsikter har använts. Boverket har även 

kontaktats för att oklarheter i förslaget skulle kunna reads ut. Den färdiga handboken har inte 

utkommit på utsatt tid.  
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3. Miljöbedömningar  

Syftet med miljöbedömningar är att tidigt i besluts- och planeringsprocesser bedöma 

miljöeffekterna och att integrera miljöhänsyn i planeringen. Miljöbedömningar på 

övergripande nivå skiljer sig från en MKB. De kommer in tidigare i processen, helst redan när 

planeringen börjar och de är bredare. De involverar fler olika intresseföreträdare, alternativen 

har större spännvidd och det ska finnas möjlighet att överväga och bedöma flera alternativa 

lösningar. Anpassning måste ske till det aktuella fallet (Naturvårdsverket, 2005b). 

 

3.1. Strategiska miljöbedömningar (SMB) 

Meningen med SMB är att ge underlag för formuleringen och bedömningen av framtida 

utveckling för markanvändnings- transport- och miljöplaner. Detta behövs för att identifiera 

förekommande framträdande miljöfrågor vilka behöver vidare utredning, så att urvalet av 

utvecklingsalternativ kan optimeras ur miljösynpunkt och för att försäkra att det minst 

miljöförstörande utvecklingsalternativet väljs (Leng Ng and Obbard, 2005). Utvecklingen och 

införandet av SMB-procedurer har vunnit mark på senare år och fler länder har ändrat syn på 

förhållandet till integreringen av miljöbedömningar på olika nivåer av den beslutsfattande 

processen. Dessutom ses SMB ofta som ett komplement till projektbaserade MKB så att 

miljöbedömningar används på alla beslutsfattande nivåer; från planformulering till 

projektledning och implementering (Chaker et al., In Press). Genom att integrera SMB i 

planeringsprocesser kan hållbarhetsprinciper guida beslutsfattandet (Shepherd and Ortolano, 

1996). SMB kan utöver miljöhänsyn inkludera andra viktiga faktorer för att uppnå en hållbar 

utveckling t ex sociala, socioekonomiska och samhällsekonomiska förhållanden, men även 

folkhälsa och riskupplevelser (Naturvårdsverket, 2000).  

 

För att lyckas med en SMB måste de vara metodiskt genomförda. Målet är att ge 

beslutsfattarna ett korrekt och informativt beslutsunderlag. Syftet är att: 

– Ge förutsättningar för att tidigt ta hänsyn till miljöfrågorn  

– Tydliggöra miljökonsekvenserna och därmed kunna integrera miljöhänsyn i 

beslutsprocessen 

– Bredda kunskaps- och beslutsunderlaget samt att uppmärksamma kunskapsluckor 

– Stimulera sökandet efter alternativa lösningar 

– Ge förutsättningar för att kunna beakta diffusa och kumulativa effekter 

– Underlätta för kommande aktiviteter och beslut (Naturvårdsverket, 2000)  
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Viktigt är att användarna av SMB har uppmärksammat att miljöbedömningar måste inbegripa 

principer för hållbar utveckling och inte fokusera helt på fysiska och ekologiska frågor. SMB 

handlar om att introducera en form av systematisk kontroll vid varje beslutsfattande tillfälle, 

av vilka orsaker och effekter som kan leda till signifikant påverkan på efterföljande nivåer av 

utvecklingen och hur detta kan undvikas. För beslutsfattare som är involverade på den här 

nivån (t ex planerare och beslutsfattare), måste SMB fungera som ett hjälpmedel för de 

angelägenheter som skall övervägas vid beslutsfattande, och som relaterar till nuvarande, 

aktuella globala frågor och policyinnehåll. Detta måste ske på ett sätt som inte radikalt ändrar 

rytmen och tidsplaneringen för policies och planeringsprocedurer. Det kan vara orealistiskt att 

påtvinga en annan procedur, vilken oundvikligt tar extra tid att fullfölja i en beslutsprocess där 

tidsramen ofta är kort. Det rekommenderas att en sådan konstruktion vävs in i existerade 

policy- och planeringsprocedurer så att effektivitet skapas för att ta hållbara beslut (Partidário, 

2004).  

 

SMB kan användas på nationella, regionala och lokala nivåer. På lokal nivå ökar både 

möjligheter och behov för platsberoende bedömningar, då markanvändning ofta är centralt i 

bedömningen (Finnveden et al., 2003). 
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4. Värderingsmetoder och värderingsproblematik 

EU:s medlemsstater skall avgöra om en plan eller ett program kan antas medföra betydande 

miljöpåverkan antingen genom att undersöka varje enskilt fall eller genom att specificera 

olika slags typer av planer och program eller genom att kombinera båda dessa 

tillvägagångssätt (EG-direktiv 2001/42/EG, artikel 3.5). Fördelen med undersökning av varje 

enskilt fall är att det bäst tar hänsyn till de specifika omständigheterna, medan nackdelen är att 

det är mer arbetskrävande. Fördelen med specificering av olika typer av planer är att det 

skapas klarhet i rättsläget och i myndigheters agerande (EU-kommissionen, 2003, kap. 3.41 -

3.42). Medlemsstaterna ska i samtliga fall ta hänsyn till relevanta kriterier i bilaga II (EG-

direktiv 2001/42/EG, artikel 3.5). I ju högre grad kriterierna har uppfyllts desto sannolikare är 

det att miljöpåverkan kommer att vara betydande. I vissa fall kan påverkan för ett enda 

kriterium vara så betydande att en miljöbedömning behövs. I ett sådant fall kan sållningen 

enligt resterande kriterier hoppas över (EU-kommissionen, 2003, kap. 3.48). Användning av 

kriterierna för att bestämma tänkbar miljöpåverkan kräver att man går tillväga på ett 

heltäckande och systematiskt sätt (EU-kommissionen, 2003, kap. 3.61). 

 

Det kommer att vara möjligt att använda sig av olika kontrollistor i den inledande fasen av 

miljöbedömningen (Say and Yucel, In Press). En jämförande lista på miljöeffekter och mål 

bör då övervägas. Ett exempel är de 15 svenska miljömålen, vilka kan användas som 

checklista i tidiga stadier av bedömningen, och senare minskas ner i relation till vad som 

anses mest viktigt. Eftersom miljömålen är mer av kvalitativ än kvantitativ karaktär, kan en 

värdering mot dem huvudsakligen ge indikationer på huruvida planen kan bidra positivt eller 

negativt mot målen och möjligen styrkan av bidraget (i kvalitativa termer). I de fall en SMB 

har funktionen att identifiera kritiska aspekter är ett kvalitativt angreppssätt ofta tillräckligt. 

Kvalitativt är det ofta möjligt att avgöra om något är kritiskt eller signifikant (Finnveden et 

al., 2003).  

 

I många fall kommer det inte vara möjligt att modellera eller kalkylera miljökonsekvenserna i 

kvantitativa termer, eller ens att säga något meningsfullt i kvalitativa termer. En sådan 

situation väntas uppkomma när vi bedömer effekter på landskap och kulturella värden, vilka 

är relaterade till människors uppfattning och preferenser. Om miljömålen accepteras som 

vägledning eller kriterier för SMB kan de användas i flera delar av processen. Förutom till 
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identifiering av påverkan kan de även fungera som bedömningsunderlag genom att de kan 

antas representera allmänhetens värderingar (Finnveden et al., 2003). 

Den faktiska värderingen kan ske med en enkel matris med mer eller mindre plats för 

kommentarer. Värderingsresultaten kan rapporteras per mål och en sammanfattande 

bedömning kan göras för huvudobjekten om lämpligt. En värdering mot miljömålen kan 

fungera med kvalitativ information såväl som med kvantitativa data. För en kvalitativ analys 

är det möjligt att be experter eller jurister att värdera den kvalitativa informationen om 

miljöpåverkan. En kvantitativ analys kan ge kvantitativ information om t ex utsläpp och 

resursutnyttjande (Finnveden et al., 2003).  

 

Användning har visat att en effektiv SMB inte bara handlar om vetenskap utan även om 

värderingar (Partidário, 2000) och människor och beslutsfattare har ofta olika värderingar 

(Finnveden et al., 2003). Trots att tekniska analyser kan genomföras, så finns det ofta 

underliggande faktorer, alternativ och latenta konflikter omkring ett beslut som måste 

diskuteras öppet för att få en framgångsrik SMB. Därför bör uppmärksamhet riktas mot olika 

värden hos de påverkade samhällena, såväl lokala som nationella och internationella 

(Partidário, 2000). Utmaningen är att överväga hur användare kan försäkra kvaliteten på 

strategiska beslut givet den relativt breda karaktären på SMB, och den ökande betoningen på 

bedömningspanelernas roll, erfarenhet och expertis. När mer komplexa metoder för 

utvärdering och beslutsfattande används i SMB, ökar beroendet av bedömningspanelens 

omdöme och expertis (Noble, 2003). Värderingar och världssyn som kan variera mellan olika 

aktörer kan även influera val av metoder. Resurser vad gäller tid och tillgångar kan också 

variera (Finnveden et al., 2003).  

 

Olika metoder behöver karaktäriseras för att bättre förstå deras inbördes förhållanden och 

lämpligheten av olika metoder för olika tillämpningar. Skillnader mellan metoder med hänsyn 

till dessa aspekter kan bestämma om och hur olika metoder kan användas i SMB-

sammanhang. Ett flertal analytiska verktyg kan användas för identifiering och beskrivning av 

miljöpåverkan. Förutom checklistor kan olycksrelaterade riskbedömningar användas 

(Finnveden et al., 2003). 

 

Riskbedömning är en bred term, vilken täcker många olika typer av bedömningar. Den kan 

inkludera miljöaspekter. Riskbedömning av olyckor berör oplanerade händelser t ex 

explosioner eller bränder. I olycksriskbedömningar skattas olycksrisker och deras frekvens. 
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Bedömningen är vanligen uppdelad i tre delar: riskidentifiering, konsekvensanalys och 

frekvensuppskattning. Riskbedömning för olyckor kan göras både kvantitativt och kvalitativt 

(Finnveden et al., 2003).  

 

Etablerandet av bedömningskriterier är ett centralt element för att genomföra en SMB 

(Partidário, 2000). I SMB-sammanhang är det tvivelaktigt huruvida det kommer att finnas 

resurser tillgänga för värderingsstudier. Istället kommer bedömaren troligen att behöva 

använda resultat och data från existerande studier och anpassa dem till beslutssituationen 

(Finnveden et al., 2003). I princip skulle betydande miljöpåverkan kunna avgöras genom att 

kvalitativa kriterier eller tröskelvärden fastställs med utgångspunkt i de relevanta kriterierna 

(finns i bilaga II till SMB-direktivet) för betydande miljöpåverkan (EU-kommissionen, 2003, 

kap. 3.47). 
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5. Miljökrav på planläggning 

5.1. Direktiv 2001/42/EG (SMB-direktivet) 

Planer och program skall miljöbedömas om de bl a utarbetas för fysisk planering eller 

markanvändning och i vilka förutsättningarna anges för kommande tillstånd för projekt 

(artikel 3.2a) och planer och program som kräver en bedömning enligt artiklarna 6 eller 7 i 

direktiv 92/43/EEG (om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter) (artikel 3.2b). 

När planer och program som gäller små områden på lokal nivå fastställs eller när mindre 

ändringar i planer och program genomförs, krävs en miljöbedömning endast om 

medlemsstaten finner att de kan antas medföra betydande miljöpåverkan (artikel 3.3).   

 

Att ”ange förutsättningar för kommande tillstånd” innebär att planen eller programmet på 

något sätt begränsar utrymmet för kommande verksamhetstillstånd. Planen eller programmet 

sätter upp kriterier eller villkor som är vägledande för tillståndsmyndigheten när den senare 

ska fatta beslut om tillstånd. En plan eller ett program kan t ex ange begränsningar för vilken 

utveckling som är tillåten inom ett visst område eller ange kriterier som bestämmer vilken 

utveckling som får äga rum. Begränsningarna behöver inte vara bindande för att de skall 

anses ange förutsättningar för kommande tillstånd. Det är planens eller programmets funktion 

att styra möjligheterna för framtida tillstånd som har betydelse i sammanhanget. 

Markanvändningsplaner innehåller i allmänhet kriterier som anger vilken slags exploatering 

som kan genomföras i olika områden. Denna typ av planer är ett typiskt exempel på planer 

som anger förutsättningar för kommande tillstånd för projekt eller som kan komma att 

påverka Natura 2000-områden (prop. 2003/04:116, s3). Natura 2000-områden är skyddsvärda 

områden inom EU, där det finns hotade eller unika livsmiljöer, djur-, växt- eller fågelarter 

som medlemsländerna skall bevara (Naturvårdsverket, 2005c) 

 

Artikel 6 i direktiv 92/43/EEG innehåller bestämmelser om att de ekologiska behoven hos 

Natura 2000-områden som finns i planområdena skall tillvaratas. En plan ska godtas först 

efter försäkring om att det berörda området inte kommer att ta skada.  

 

”Små områden på lokal nivå” motsvarar svensk detaljplan, d v s byggnadsplan för ett 

avgränsat område som utförligt beskriver höjd, bredd och utformning. Det är sannolikt ett 

fåtal detaljplaner som ger betydande miljöpåverkan (Emmelin et al., 2005).  
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Påverkansbedömningen skall utföras under utarbetandet av en plan eller ett program och 

innan de antas eller överlämnas till lagstiftningsförfarande (EG-direktiv 2001/42/EG, artikel 

4.1) 

 

5.2. Lagstiftning 

De svenska lagar som berör miljöbedömningar av detaljplaner är främst miljöbalken (MB), 

Plan- och bygglagen (PBL) och MKB-förordningen (MKB-fo).  

 

Enligt miljöbalken (kap. 6, § 11) ska myndigheter och kommuner vid upprättelse eller ändring 

av en plan eller ett program, som krävs i lag eller annan författning, göra en miljöbedömning 

av planen, programmet eller ändringen, om genomförandet kan antas medföra en betydande 

miljöpåverkan. Syftet är att främja en hållbar utveckling genom att integrera miljöaspekter. 

En bedömning ska ske utifrån kriterierna i bilaga 4, MKB-fo (Förordning 1998:905 om 

miljökonsekvensbeskrivningar) (Boverket, 2005b).  

 

Enligt PBL skall en miljökonsekvensbeskrivning upprättas om detaljplanen kan antas medföra 

en betydande miljöpåverkan på grund av att planområdet får användas för industriändamål, 

köpcentrum, parkeringsanläggning eller annat projekt för sammanhållen bebyggelse, 

skidbacke, skidlift eller linbana med tillhörande anläggningar, hamn för fritidsbåtar, 

hotellkomplex eller fritidsby med tillhörande anläggningar, utanför sammanhållen bebyggelse 

eller permanent campingplats, nöjespark eller djurpark (PBL, kap. 5, § 18). I dessa fall ska en 

bedömning ske även utifrån bilaga 2 till MKB-förordningen (Boverket, 2005b). 

 

Planläggning skall, med beaktande av natur- och kulturvärden, främja en ändamålsenlig 

struktur och en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden, 

kommunikationsleder och andra anläggningar. En socialt god livsmiljö, goda 

miljöförhållanden och en långsiktigt god hushållning med mark, vatten, energi och råvaror 

skall främjas (PBL, kap. 2, § 2). Byggnader skall placeras och utformas så att den avsedda 

användningen inte inverkar menligt på trafiksäkerheten eller på annat sätt medför fara eller 

betydande olägenheter för omgivningen. Skadlig inverkan på grundvattnet skall begränsas 

(PBL, kap. 3, § 2). Tomter som tas i anspråk för bebyggelse skall anordnas på ett sätt som är 

lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden. (PBL, kap. 3, § 15). 
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6. Bedömningskriterier  

Både SMB-direktivets andra bilaga och MKB-förordningens andra och fjärde bilagor 

innehåller kriterier för hur betydande miljöpåverkan skall bedömas. Dessa kriterier redovisas i 

kap. 6.1. – 6.3. Även andra kriterier kan vara lämpliga för bedömningen, exempel på sådana 

finns i kap. 6.4. under ”övriga kriterier”.  

   

6.1. Kriterier för att avgöra betydande miljöpåverkan enligt Bilaga ІІ 2001/42/EG 

Särdragen i planen eller programmet ska beaktas, särskilt: 

– i vilken utsträckning planen eller programmet anger förutsättningarna för projekt och andra 

verksamheter när det gäller art, plats, storlek, och driftsförhållanden eller genom att fördela 

resurser och i vilken utsträckning andra planer eller program påverkas. 

– planens eller programmets betydelse för genomförandet av gemenskapens miljölagstiftning 

och för integreringen av miljöaspekter särskilt för att främja en hållbar utveckling och 

miljöproblem som är relevanta för planen eller programmet. 

 

Särdragen hos påverkan och hos det område som kan antas komma att påverkas ska beaktas, 

särskilt med hänsyn till: 

– storlek, fysisk omfattning, ackumulerande och gränsöverskridande art, sannolikhet, 

varaktighet och frekvens av påverkan, samt och möjlighet att avhjälpa påverkan 

– riskerna för människors hälsa eller för miljön 

– betydelsen av sårbarheten hos det område som kan antas komma att beröras p g a 

kulturarvet, speciella särdrag i naturen, intensiv markanvändning, överskridna 

miljökvalitetsstandarder eller gränsvärden eller ifall området eller natur har erkänd nationell, 

gemenskaps- eller internationell skyddsstatus  

 

6.2. Bedömningskriterier enligt bilaga 2 till MKB-förordningen  

Länsstyrelsen skall med stöd av de kriterier som anges i denna bilaga besluta om 

verksamheten eller åtgärderna kan antas medföra en betydande miljöpåverkan (MKB-fo, § 3). 

1. Projektens karaktäristiska egenskaper skall beaktas, särskilt projektets omfattning, förening 

med andra projekt, utnyttjande av mark, vatten och andra resurser, alstrande av avfall, 

föroreningar, störningar och risken för olyckor. 
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2. Projektens lokalisering och miljöns känslighet i de områden som kan antas bli påverkade 

måste beaktas. Vid bedömningen skall särskild hänsyn tas till nuvarande markanvändning, 

markens, vattnets och andra resursers förekomst, kvalitet och förnyelseförmåga i området, och 

den befintliga miljöns känslighet, med särskild uppmärksamhet på: 

- större opåverkade områden, våtmarker, kustområden, bergs- och skogsområden, 

- nationalparker, naturreservat, kulturreservat och andra områden som är skyddade enligt 7 

kap. miljöbalken. 

- områden där kvalitetsnormer har överträtts eller riskerar att överträdas, 

- tätbefolkade områden, och historiskt, kulturellt eller arkeologiskt betydelsefulla 

markområden. 

 

3. De möjliga effekternas karaktäristiska egenskaper skall beaktas i förhållande till de kriterier 

som finns under 1 och 2 och särskilt när det gäller effekternas omfattning, gränsöverskridande 

karaktär, betydelse och komplexitet, sannolikhet och varaktighet, vanlighet och uppträdande 

(reversibilitet). 

 

6.3. Bedömningskriterier enligt bilaga 4 till MKB-förordningen.    

I fråga om detaljplaner eller andra planer och program som enbart avser användningen av små 

områden på lokal nivå skall genomförandet antas medföra en betydande miljöpåverkan endast 

om myndigheten eller kommunen anser det med beaktande av de kriterier som anges i denna 

bilaga (MKB-fo, § 4) 

1. Planens eller programmets karaktäristiska egenskaper skall beaktas särskilt i vilken 

utsträckning planen eller programmet 

- anger förutsättningarna för verksamheter eller åtgärder när det gäller plats, art, storlek och 

driftsförhållanden eller genom att fördela resurser, 

- har betydelse för andra planers eller programs miljöpåverkan eller för integreringen av 

miljöaspekter särskilt för att främja en hållbar utveckling, 

- innebär miljöproblem som är relevanta för planen eller programmet eller har betydelse för 

genomförandet av gemenskapens miljölagstiftning. 

   

2. Typ av påverkan och det område som kan antas bli påverkat skall beaktas, särskilt: 
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- sannolikheten, varaktigheten och frekvensen av påverkan och möjligheten att avhjälpa den 

- påverkans storlek, fysiska omfattning, totaleffekt och gränsöverskridande art och riskerna 

för människors hälsa eller för miljön 

- vilken betydelse och sårbarhet som det påverkade området har på grund av intensiv 

markanvändning, överskridna miljökvalitetsnormer, kulturarvet eller speciella särdrag i 

naturen och påverkan på områden eller natur som har erkänd nationell, gemenskaps- eller 

internationell skyddsstatus.  

 

6.4. Övriga bedömningskriterier 

Följande frågor behöver förtydligas för att bestämma kvaliteten på den planerade aktiviteten, 

möjliga resultat och typer av resultat från aktiviteten. Dessa hjälper också till att ge generella 

ramar för praktisering av SMB.  

– Användandet av naturresurser (typ av källa, varaktighet, användningssätt). 

– Möjliga aktiviteter som resultat av förslaget (produktion, konsumtion, service och handel). 

– Möjliga socioekonomiska effekter och effekter på naturen, samt sektorer som orsakar 

socioekonomiska förändringar 

– Huruvida det kommer att vara möjligt att lösa de möjliga effekterna med tekniska metoder 

(Say and Yucel, In Press). 

 

Kraven på en MKB är användbara för att avgöra betydande miljöpåverkan (Boverket, 2005b). 

Syftet med en MKB för en verksamhet eller åtgärd är att 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 (MB, kap.6 § 3). 

 

För värdering av miljöpåverkan kan en värdering mot miljömål användas (Finnveden et al., 

2003). I Sverige finns 15 nationella miljömål som principer för miljöpolicy. Målen är: 

Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Giftfri miljö, Bara naturlig försurning, Skyddande 

ozonskikt, Säker strålmiljö, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten 

av godkänd kvalitet, Hav i balans, Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt 

odlingslandskap, Storslagen fjällmiljö och God bebyggd miljö (Miljömålsportalen, 2005)  



 20 

7. Studerade befintliga checklistor 

Gävle och Norrköping är två kommuner som redan arbetar med checklistor för 

påverkansbedömning. De två kommunernas exempel åskådliggör olika möjligheter att 

utforma en sådan lista.  

 

7.1. Gävle kommuns checklista. (se Bilaga 1) 

Listan är väl strukturerad i tabellformat och lättöverskådlig. Den tar upp påverkan på djur, 

växter, natur, människor, mark, vatten luft, klimat, landskap och kulturmiljö. 

Bedömningskriterierna är uppdelade i fem områden: 

– Naturvård och friluftsliv  

– Hälsa och säkerhet 

– Kulturmiljö och landskapsbild 

– Mark och vatten 

– Måluppfyllelse. Här fastställs om planen medverkar eller motverkar de nationella 

miljömålen.  

 

För varje aspekt som granskas avgörs om aspekten har någon påverkan. Vid varje aspekt finns 

plats för kommentarer till bedömningen och till källhänvisning. Fylls checklistan i med 

kommentarer, vilket den är avsedd för fås ett informativt beslutsunderlag. I en samlad 

bedömning på slutet avgörs om någon eller några av de aspekter som har påverkan på planen 

är av betydande karaktär.  

 

7.2. Norrköpings kommuns checklista (se Bilaga 2) 

Norrköpings checklista innehåller ett viktigt förtydligande då den i inledningen påpekar att 

det är vad planen tillåter, planens maximala byggrätt, som ska vara utgångspunkten i 

miljöbedömningen och inte ett specifikt projekt inom planområdet. Det är egenskaperna hos 

de verksamheter, anläggningar och åtgärder som planen avser att medge som ska utredas.  

Det förtydligas även att om genomförandet av planen, programmet eller ändringen kan antas 

innefatta en verksamhet som kräver tillstånd enligt kap. 7, § 28a miljöbalken, eller planen, 

programmet eller ändringen är en plan för fysisk planering eller markanvändning och anger 

förutsättningarna för sådana verksamheter som anges i bilaga 1 eller 3 till MKB-förordningen, 

så behövs ingen påverkansbedömning, eftersom det redan anses vara betydande 

miljöpåverkan.  
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Checklistan tar upp grundläggande frågor som skall beaktas vid varje frågeställning.  

Vad kan antas förändras direkt eller indirekt? Vad händer på lång sikt? 

Vilka kan antas bli berörda av förändringarna? 

Vad betyder förändringarna för dem som antas bli berörda? 

 

Själva checklistan innehåller frågeställningar inom Gällande regleringar och skyddsvärden, 

miljöpåverkan och sammanfattande synpunkter. Listan täcker in hälsa och säkerhet, buller, 

transport/kommunikationer, ljus, kulturminnen, rekreation, landskapsbild, djur- och växtliv, 

naturresurser, mark, vatten, luft och klimat, naturvärden, ekologiskt känsliga områden, 

riksintressen och lagenligt skyddad natur. Inom varje område finns ett antal delfrågor som 

skall besvaras. Checklistan behandlar även frågan om hur de negativa effekterna kan mildras. 

 

Det framgår tydligt av checklistan att en samlad bedömning ska göras med ett motiverat 

ställningstagande till om planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Det 

framhålls att hänsyn ska tas till riktvärden, miljömål, gränsöverskridande påverkan och om ett 

hållbart samhälle främjas. Även kumulativa och andra samverkande effekter ska beaktas. Det 

finns förslag på när betydande miljöpåverkan kan anses förekomma. En betydande påverkan 

kan till exempel anses förekomma då etablerade riktvärden, nationella, regionala och 

kommunala miljömål åsidosätts. Finns tveksamhet om skada på riksintressen och iakttagande 

av miljökvalitetsnormer behövs en miljökonsekvensbeskrivning för att klargöra om så är 

fallet. Bedömningen bör även innefatta risk för olyckor med allvarliga konsekvenser för 

människor och miljö. Vid bedömningen bör kumulativa och andra samverkande effekter 

uppmärksammas. Även om inte någon enskild aspekt är betydande kan flera sådana 

sammantaget ge upphov till en betydande miljöpåverkan. 

Till checklistan finns också en ”lathund” som är tänkt att ge exempel på vilken typ av 

påverkan som kan tänkas finnas bakom checklistans rubriker. (Bilaga 2) 
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8. Analys  

8.1. SMB som metodik 

SMB ger möjlighet att integrera miljöfrågor tidigt i beslutsprocessen, så att 

hållbarhetsprinciper kan guida utvecklingen. Metoden ska fungera som en systematisk 

kontroll vid varje beslutsfattande tillfälle och ge kunskaper om vad som kan leda till 

signifikant miljöpåverkan på efterföljande nivåer och hur detta kan undvikas. En anpassning 

till det aktuella fallet behövs för att identifiera kunskapsluckor och miljöfrågor som behöver 

vidare utredning. SMB skall bredda beslutsunderlaget, så att beslutsfattare ges ett korrekt och 

informativt beslutsunderlag. Sökande efter alternativa lösningar skall stimuleras så att flera 

alternativa lösningar kan övervägas. En SMB skall vara systematisk och heltäckande och 

syftar också till att underlätta för kommande aktiviteter och beslut.  

 

8.2. Checklista för påverkansbedömning 

En fördel med att använda en checklista är att bedömningen genomförs i varje enskilt fall, i 

motsats till direktivets möjlighet att specificera olika typer av planer som ska, respektive inte 

ska, miljöbedömas. Med en checklista anpassas behovsbedömningen istället till den aktuella 

planen och tar hänsyn till aktuella omständigheter. Naturvårdsverket (2005b) hävdar dessutom 

att anpassning till det aktuella fallet är nödvändigt i en SMB.  

 

Detaljplaner innebär i regel att små områden på lokal nivå berörs och Finnveden et al. (2003) 

menar att på lokal nivå ökar både möjligheter och behov för platsberoende bedömningar 

eftersom markanvändningen är central. En checklista tar hänsyn till den för planen specifika 

platsen och de lokala omständigheterna. Flera alternativa lösningar kan övervägas och 

bedömas och faktorer som landskapsbild och estetik kan inkluderas. Dessa aspekter skulle 

förbises om man istället använder sig av förutbestämda typer av planer. 

 

Andra fördelar med checklistor är att bedömningen blir metodiskt genomförd och heltäckande 

och systematisk (om checklistan är det). Beslutsunderlaget blir informativt om kommentarer 

till varje aspekt redovisas och detta tydliggör miljökonsekvenserna. Kunskapsluckor och 

frågor som kan behöva vidare utredning identifieras lätt under genomgången av checklistan, 

då ingen aspekt i listan kan hoppas över av misstag. Kommande aktiviteter och beslut 

underlättas dessutom då det finns ett tydligt beslutsunderlag. 
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En checklista blir dock mer tidskrävande och därmed mer kostsam än att ha specificerade 

typer av planer som ska miljöbedömas. Det kan skapas en oklarhet i rättsläget och olika 

kunskaper och värderingar hos olika bedömare kan ge stora skillnader i bedömningen. Dessa 

problem slipper man om det istället finns specificerade förutbestämda typer av planer som ska 

genomgå en hel miljöbedömning. 

 

Generellt tycks fördelarna överväga nackdelarna. Say and Yucel (In Press) och Finnveden et 

al. (2003) ger också stöd för att checklistor är användbara för SMB, framförallt i det 

inledande skedet, vilket en behovsbedömning är.  

 

8.3. Innehåll i en påverkansbedömning 

I den svenska lagstiftningen har en uppdelning av EG-direktivets kriterier gjorts så att alla 

planer inte behöver bedömas efter alla kriterier. De särskilda ändamål som finns uppräknade i 

PBL 5:18 ska bedömas enlig både bilaga 2 och 4 till MKB-förordningen, medan det i övrigt är 

enbart bilaga 4 som gäller. En tvådelad checklista är därför möjlig, där kriterierna i bilaga 2 

finns i del 1 och sedan finns en del 2 som gäller alla planerna.  

 

Förutom de i direktivet och i MKB-förordningen framställda bedömningskriterierna, bör 

andra lagstyrda krav på planläggning liksom miljömålen ingå i en checklista, eftersom dessa 

ändå skall beaktas. Kraven på en MKB är lämpliga att inkludera eftersom det underlättar det 

fortsatta arbetet ifall det visar sig att en vidare miljöutredning med en MKB behövs. Detta 

framhålls också i Boverkets remissförslag (2005b), vilket skall bli den offentliga handboken 

för miljöbedömning av planer. När även dessa övriga krav beaktas blir det så få kriterier som 

endast gäller för verksamheter enligt PBL 5:18 att en tvådelad checklista blir onödig. Flera 

aspekter som anges i MKB-förordningens andra bilaga sammanfaller med en bedömning 

enligt miljömålen, vilka i så fall även är lämpliga bedömningskriterier för andra planer. 

Varken Gävle eller Norrköping har valt att göra någon sådan uppdelning.  

 

SMB behövs för att få in miljötänkandet redan i början av en planprocess så att 

hållbarhetsprinciper kan styra utvecklingen. När tanken med SMB är en hållbar utveckling är 

det viktigt att även faktorer som folkhälsa och samhällsekonomi och inte bara fysiska och 

ekologiska aspekter ingår i miljöbedömningen. Sociala och socioekonomiska förhållanden, 

synintryck, ändamålsenlig struktur, stads- och landskapsbild, riskupplevelser, olägenheter, 

fara, olycksrisker och trafiksäkerhet bör också ingå. Dessutom bör möjliga resulterande 
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aktiviteter såsom produktion, konsumtion, service och handel beaktas. Friluftsliv/rekreation 

liksom påverkan av strålning, lukt, ljus, landskapsbild, risk för explosioner, ras och erosion, 

oro och otrygghet är exempel på sådana kriterier som både Gävle och Norrköping har med i 

sina respektive checklistor. Gävle tar dessutom upp säkerhet (bl a trafiksäkerhet) och 

lokalklimat, medan Norrköping tar upp trafikförändring och följdinvesteringar i infrastruktur.  

Andra exempel på sådana aspekter kan vara arbetstillfällen, övriga följdinvesteringar och 

ökad service. 

 

Vissa kriterier i direktivet och MKB-förordningens bilagor är mer lämpliga att beakta vid 

bedömning av övriga aspekter än att använda som egna aspekter. Bidragande till en hållbar 

utveckling, samt diffusa, kumulativa, ackumulerande, gränsöverskridande (påverkan på andra 

planer eller program, i annan kommun eller annat EU-land), direkta och indirekta effekter är 

exempel på sådana kriterier. Påverkans storlek, fysiska omfattning, betydelse, sannolikhet, 

varaktighet, uppträdande och frekvens bör också beaktas för varje relevant, enskild aspekt i 

checklistan. Möjligheten att avhjälpa påverkan bör analyseras för varje enskild betydande 

aspekt. Norrköpings kommun har använt vissa av dessa kriterier, dessutom tas frågan upp om 

vilka som kan bli berörda av förändringarna och vad förändringarna betyder för dem.  

 

Miljömålen liksom föroreningar och annan påverkan på luft vatten och mark, påverkan på 

landskap, naturvärden och kulturmiljö ingår i både Gävles och Norrköpings bedömning. 

Miljökvalitetsnormer, påverkan på ekologiskt känsliga områden, växter och djur, tas upp i 

båda checklistorna. Exempel på vad som kan vara ekologiskt känsliga områden är större 

opåverkade områden, våtmarker, kustområden, bergs och skogsområden, nationalparker, 

naturreservat, kulturreservat, skyddade områden enligt MB kap. 7. 

 

Andra aspekter som bör inkluderas i en påverkansbedömning är god livsmiljö (för människor 

och andra arter), goda miljöförhållanden, långsiktig hushållning med mark, vatten, material, 

energi och råvaror, användande av naturresurser, sårbarheten hos det påverkade området 

(särdrag i naturen, intensiv markanvändning, erkänd nationell, gemenskaps eller internationell 

skyddsstatus), om planen eller programmet i stor utsträckning anger förutsättningarna för 

projekt och andra verksamheter (art plats storlek driftsförhållanden och resursfördelning). 

Betydelse för genomförande av gemenskapens miljölagstiftning, nuvarande markanvändning 

samt förekomst, kvalitet och förnyelseförmåga vad gäller mark, vatten och andra resurser i 
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området bör beaktas liksom alstrande av avfall. Dessa aspekter finns delvis med i Gävles och 

Norrköpings checklistor.  
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9. Diskussion 

SMB kan fylla en viktig roll i arbetet mot en hållbar utveckling vid användning inom fysisk 

planering. Framförallt är det betydelsefullt att även andra hållbarhetsprinciper än fysiska och 

ekologiska ingår i en bedömning av en plans eller ett projekts miljöpåverkan och att dessa 

frågor skall beaktas vid alla beslutsfattande nivåer. Om de nya bestämmelserna som följt 

SMB-direktivet kommer att innebära någon betydande skillnad i miljöhänsyn är dock för 

tidigt att avgöra, men det får anses positivt att det på EU-nivå tas fram nya direktiv som har en 

hållbar utveckling i syfte.  

Andersson m fl framhåller i en motion (2004/05: MJ507) till riksdagen att det inom EU 

behöver utformas gemensamma mål för miljön och att verktyg och åtgärder sedan behöver 

utarbetas. Frågan är om inte SMB-direktivet till stor del bara har gett mål för miljöarbetet men 

underlåtit att ge verktyg för att uppnå målen, då det är lite upp till varje enskilt land att avgöra 

hur miljöbedömningen skall genomföras. Resultatet kan tänkas bli ojämnt länder emellan och 

en risk finns att tillämpningen blir strängare i länder där miljöfrågor har stort fokus planering 

och lagstiftning och att direktivet inte får samma resultat i länder som inte har så stort 

miljöfokus. Det är dock möjligt att det kan bli lika stora förbättringar i båda dessa fall, 

åtminstone relativt sett. För att uppnå en enhetlig miljöstandard inom den Europeiska unionen 

kan det vara värdefullt med tydligare restriktioner och verktyg för hur tillämpningen av olika 

direktiv skall genomföras.  

Vilken metodik (verktyg) man än väljer att använda för att genomföra en 

påverkansbedömning kvarstår problemet med att värderarens eller beslutpanelens kompetens, 

egna värderingar och världssyn kommer att influera bedömningen. Ju tydligare anvisningar 

som finns till hur en bedömning skall genomföras, ju troligare är det att en viss standard och 

enhetlighet i bedömningarna kan upprätthållas. Den här studien visar på att checklistor är en 

väl användbar metodik för påverkansbedömning. Detta utesluter inte att andra metoder kan 

vara minst lika bra. 

Från exemplen på Gävle och Norrköping framgår att checklistor kan ha olika upplägg och 

utformning. En checklista i tabellformat (Gävles upplägg) ger ett lättöverskådligt resultat. Den 

är samtidigt lätt att arbeta systematiskt med och det blir lättare att uppmärksamma 

kunskapsluckor och svårare att förbise aspekter då det syns i tabellen om något missats. För 

att få ett informativt beslutsunderlag är det viktigt att sådan checklista innehåller kommentarer 

till de olika punkterna, vilket Gävles gör. En checklista i Norrköpings modell ger istället mer 
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möjlighet att förtydliga vad som innefattas i de olika aspekterna. Upplägget med att innefatta 

övergripande frågor tycks vara bra då alla aspekter inte medger så mycket att utreda i sig 

själva. Även den lathund som finns till checklistan fyller en viktig funktion som förklaring till 

vad de olika aspekterna innefattar och medverkar till att skillnader i bedömning mellan olika 

bedömare kan minska. Utifrån detta resonemang valdes Gävles upplägg med tabellformat, för 

den i bilaga 3 presenterade checklistan, men med samtidigt presenterade 

tillämpningsanvisningar. Även om den nyproducerade checklistan till stora delar har samma 

innehåll som de andra två så finns en del tillägg i den. Framför allt tillkommer viktiga 

ekonomiska och sociala aspekter. I likhet med både Gävles och Norrköpings checklistor 

gjordes ingen uppdelning utav bedömningskriterier enligt MKB-förordningens olika kriterier 

för olika planer. 

Vid påverkansbedömningen (användandet av checklistan) bör det speciellt reflekteras över att 

det är effekterna och konsekvenserna av påverkan som egentligen har betydelse för hur 

betydande påverkan blir. Det är därför viktigt att se framåt och försöka förstå vilka 

konsekvenser en viss påverkan får, inte bara omedelbart utan även i framtiden. 
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Bilaga 1. Gävle kommuns checklista.        Sida 1(/3)  
 
 

Bedömning av miljöpåverkan enligt PBL .  

Bygg&Miljö Gävle .   Fysisk  planering .           

              
Ärendets namn: XXX             
       

  Ja Nej Kommentar Källa Ansvarig   

Naturvård och Friluftsliv             
Riksintresse             
Naturvård             
Friluftsliv             

Natura 2000/naturreservat             

Rödlistade arter             

Annan värdefull natur             
Sumpskogsinventering             
Nyckelbiotopsinventering             
Grönstrukturinventering             
Ekologiskt känslig natur i ÖP             
Viltstråk             
Naturvårdsprogram             
Fiskevatten eller jaktmarker             

Strandskydd             

Friluftsliv             

Hälsa och säkerhet             

buller/vibrationer             

föroreningar luft             

föroreningar mark             

föroreningar vatten             

säkerhet             
trafiksäkerhet             
farligt gods             
explosion             
oro             
otrygga miljöer             

ljus             

strålning             
radon             
cesium             
kraftledning             
transformatorstation             
master             



 31 

     
 Sida 2(/3) 
  

lukt             

lokalklimat             

MKB enl. Miljöbalken             

Miljökvalitetsnormer             

Kvävedioxid och kväveoxid             
Svaveldioxid             
Bly             
Partiklar             
              

Kulturmiljö och 
landskapsbild             

Riksintresse för kulturmiljö             

Kulturreservat             

Fornminne             

Byggnadsminne             

Kulturminnesvårdsprogram             

Övrig värdefull 
kulturhistoriskmiljö             

Landskapsbild             

Mark och vatten             

Påverkan vatten             
Grundvatten             
Ytvatten             
Skyddsområde för vattentäkt             
Dagvatten             
              

Ras             

Erosion             

Måluppfyllelse 
Under-
lättar 

Mot-
verkar Kommentar Källa Ansvarig 

Miljömål             

Frisk luft             

Grundvatten av godkvalitet             

Levande sjöar och vattendrag             

Myllrande våtmarker             

Hav i balans             

Ingen övergödning             

Bara naturlig försurning             

Levande skogar             



 32 

     Sida 3(/3)  

Ett rikt odlingslandskap             

God bebyggd miljö             

Giftfri miljö             

Säker strålmiljö             

Skyddande ozonskikt             

Begränsad klimatpåverkan             

Vision 2010             

Sammanfattande 
kommentarer Betydande 

Ej 
Betydande 

Avvik
else     

            

Bedömning            
Ett genomförande av planen har ingen 
påvisbar negativ effekt på miljön, hälsan 
eller hushållning med mark, vatten och 
andra resurser       
Trots att ett genomförande av planen kan 
få negativa effekter blir dessa inte så 
betydande i detta fall då förebyggande 
åtgärder beskrivna i bifogad handling 
kommer att vidtas. Konsekvenserna 
redovisas i planbeskrivningen.       
Ett genomförande av planen kan få en 
betydande påverkan på miljön, hälsan 
eller hushållningen med mark, vatten eller 
andra resurser. En MKB enligt 5 kap 18§ 
PBL erfordras.       
Andra lokaliseringsalternativ för 
projektet bör utredas.                                                                                                                   
       

Checklistan utförd den:     Namn:       
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Bilaga 2. Norrköpings kommuns checklista.   Sida 1(/5) 
 
BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING i 
projektet… 
 
BAKGRUND 

Enligt 6 kap. 11 § miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när en plan eller ett 
program ska upprättas eller ändras. Miljöbedömningens första steg behovsbedömning ska avgöra 
om planens, programmets eller ändringens genomförande medför en betydande miljöpåverkan. 
Om så är fallet ska en miljökonsekvensbeskrivning genomföras. I följande fall (enligt MKB-
förordningen 4 §) antas planens genomförande som huvudregel medföra betydande 
miljöpåverkan:  

1. genomförandet av planen, programmet eller ändringen kan antas innefatta en verksamhet eller 
åtgärd som kräver tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken, eller, 

2. planen, programmet eller ändringen anger förutsättningarna för kommande tillstånd för sådana 
verksamheter eller åtgärder som anges i bilaga 1 eller 3 till denna förordning och är 

a) en översiktsplan enligt 4 kap. plan- och bygglagen 

b) en annan plan som utarbetas för fysisk planering eller markanvändning. 

Under punkt 2 (ovan) står det ”…anger förutsättningarna för kommande tillstånd för sådana 
verksamheter…”. Med detta menas att det krävs tillstånd för att bedriva verksamheter eller 
vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett naturområde som har 
förtecknats enligt 27 § första stycket 1 eller 2. (7 kap. miljöbalken, särskilt skyddade områden 
28 a § första stycket) 

Om planen, programmet eller ändringen uppfyller något av dessa kriterier behöver inte 
behovsbedömningen fortsätta utan en miljökonsekvensbeskrivning tar istället vid. I annat fall 
genomförs behovsbedömningen nedan.  

När behovsbedömningen görs är det vad planen tillåter, planens maximala byggrätt, som ska vara 
utgångspunkten och inte ett specifikt projekt inom planområdet. Det är egenskaperna hos de 
verksamheter, anläggningar och åtgärder som planen avser att medge som ska utredas.  

Grundläggande frågor att utgå ifrån inför varje frågeställning är; 
Vad kan antas förändras direkt eller indirekt? Vad händer på lång sikt? 
Vilka kan antas bli berörda av förändringarna? 
Vad betyder förändringarna för dem som antas bli berörda? 
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SAMMANFATTNING    Sida 2(/5) 
 
 
GÄLLANDE REGLERINGAR OCH SKYDDSVÄRDEN 
 
1.   Lagenligt skyddad natur 
Kommer projektet att beröra område som lagenligt skyddad natur (naturreservat), 
landskapsbild, strandskydd, område med geografiska bestämmelser enligt NRL, 
skyddsområde för vattentäkt etc? 
Hur kan de negativa konsekvenserna i så fall mildras? 
 
2.   Riksintresse för natur-, kulturminnesvård och rörligt friluftsliv 
Kommer projektet att beröra område av riksintresse för naturvården, kulturminnesvården eller 
det rörliga friluftslivet? 
Hur kan de negativa konsekvenserna i så fall mildras? 
 
3.   Högt naturvärde 
Kommer projektet att beröra områden med högt naturvärde? 
Hur kan de negativa konsekvenserna i så fall mildras? 
 
4. Ekologiskt särskilt känsligt område 
Kommer projektet beröra ekologiskt känsliga områden? 
Hur kan de negativa konsekvenserna i så fall mildras? 
 

MILJÖPÅVERKAN 
 
1.   Mark och vattenanvändning 
Kommer projektet orsaka avsevärd förändring av nuvarande eller planerad mark i området? 
Är projektet lokaliserat till för ändamålet mest lämpliga plats? 
Bör andra lokaliseringsalternativ utredas? 
Kan befintlig miljöstörande verksamhet i omgivningen ha negativ inverkan på projektet? 
Förekommer de markföroreningar, markradon, elektromagnetiska fält eller andra störningar 
och risker som måste bemästras respektive beaktas för att området ska vara lämpligt för 
avsedd markanvändning? 
Hur kan de negativa konsekvenserna i så fall mildras? 
 

 2.   Mark 
Kommer projektet att orsaka: 
a. instabilitet i markförhållandena eller de geologiska grundförhållanden; risk för ras, skred 
etc? 
b. skada eller förändring av någon värdefull geologisk formation? 
c. risk för erosion? 
d. förändrade sedimentationsförhållanden? 
Hur kan de negativa konsekvenserna i så fall mildras? 

 
 3.   Vatten 

Kommer projektet att orsaka: 
a.   förändringar i grundvattenkvaliteten? 
b. förändringar i flödesriktningen för grundvattnet? 
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Sida 3(/5) 
c. minskning av vattentillgången i någon yt- eller grundvattentäkt? 
d.   förändrade infiltrationsförhållanden, avrinning eller dräneringsmönster med risk för 
översvämning/uttorkning? 
e.   förändringar i ytvattenkvalitet (bakteriologiskt, kemiskt, temperatur eller omblandning? 
f.   förändrat flöde, riktning eller strömförhållanden i något vattendrag, sjö eller havsområde? 
Hur kan de negativa konsekvenserna i så fall mildras? 
 
4. Luft och klimat 
Kommer projektet att orsaka: 
a.  väsentliga luftutsläpp eller försämring av luftkvaliteten? 
b.  obehaglig lukt? 
c.  förändringar i luftrörelser, luftfuktighet eller klimat? 
Hur kan de negativa konsekvenserna i så fall mildras? 
 
5. Naturresurser 
Kommer projektet att orsaka avsevärt uttömmande av någon icke förnyelsebar resurs? 
Hur kan de negativa konsekvenserna i så fall mildras? 
 
6. Vegetation och djurliv 
Kommer projektet att orsaka/innebära: 
a.  förändringar i antalet eller sammansättningen av djurarter, växtarter eller växtsamhällen? 
b.  införande av någon ny djur- eller växtart? 
c.  en minskning i antalet av någon unik, sällsynt eller hotad djurart, växtart eller 
växtsamhällen? 
d.  gräns för djurens flyttningar eller rörelsemönster? 
e.  en försämring av fiskevatten eller jaktbart vilt? 
Hur kan de negativa konsekvenserna i så fall mildras? 
 
7. Landskapsbild 
Kommer projektet att försämra någon vacker utsikts- eller landskapsmässig skönhet eller 
skapas någon för allmänheten obehaglig landskapsbild?  
Hur kan de negativa konsekvenserna i så fall mildras? 
 
8.  Rekreation 
Kommer någon rekreationsmöjlighet att försämras eller förbättras kvalitativt eller 
kvantitativt? 
Hur kan de negativa konsekvenserna i så fall mildras? 
 
9.  Kulturminnesvård 
Kommer projektet att orsaka någon förändring eller skada på någon kulturhistoriskt värdefull 
miljö? 
Hur kan de negativa konsekvenserna i så fall mildras? 
  
10.   Ljus och skarpt sken 
Kommer projektet att orsaka nya eller minska antalet nuvarande bländande ljussken? 
Hur kan de negativa konsekvenserna i så fall mildras? 
 
11. Transporter/Kommunikationer 
Kommer projektet att generera betydande ökning eller minskning av fordonstrafik?  
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Sida 4(/5) 

Kommer projektet att medföra följdinvesteringar i t. ex. infrastrukturen? 
Hur kan de negativa konsekvenserna i så fall mildras? 
 
12. Buller 
Kommer projektet att orsaka: 
a.  en ökning eller minskning av nuvarande ljudnivå? 
b.  att människor exponeras för ljudnivåer över rekommenderade gränsvärden? 
Hur kan de negativa konsekvenserna i så fall mildras? 
 
13.   Hälsa och säkerhet 
Kommer projektet att innebära: 
a.  en explosionsrisk eller risk för utsläpp av särskilt miljö- och hälsofarliga ämnen vid 
händelse av en olycka? 
b.  att människor utsätts för någon hälsofara (t. ex. otrygghet eller oro)? 
c.  en risk att människor utsätts för joniserande strålning? 
Hur kan de negativa konsekvenserna i så fall mildras? 
 
 
Sammanfattande synpunkter 
Hotar projektet att eliminera något växt- eller djursamhälle eller någon kulturhistoriskt 
värdefullt element? 
Finns det någon risk för att projektet åstadkommer effekter som motverkar de nationella 
miljömålen? 
Strider projektet mot regionala eller lokala miljömål? 
Har projektet effekter som var för sig är begränsade men som tillsammans kan vara 
betydande? 
Innebär projektet att miljöaspekter som främjar en hållbar utveckling kan integreras? 
Medför projektet betydande miljöpåverkan i någon annan kommun? 
Medför projektet betydande miljöpåverkan i något annat land inom EU? 
Hur kan de negativa konsekvenserna i så fall mildras? 
 

MOTIVERAT STÄLLNINGSTAGANDE 
 
Med utgångspunkt från ovanstående frågeställningar görs en sammanvägd bedömning och ett 
motiverat ställningstagande till om planens genomförande kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan. I detta sammanhang bör även hänsyn tas till miljömål och riktvärden. En betydande 
påverkan kan till exempel anses förekomma då etablerade riktvärden, nationella, regionala och 
kommunala miljömål åsidosätts. Finns tveksamhet om skada på riksintressen och iakttagande av 
miljökvalitetsnormer behövs en miljökonsekvensbeskrivning för att klargöra om så är fallet. 
Bedömningen bör även innefatta risk för olyckor med allvarliga konsekvenser för människor och 
miljö. Vid bedömningen bör kumulativa och andra samverkande effekter uppmärksammas. Även 
om inte någon enskild aspekt är betydande kan flera sådana sammantaget ge upphov till en 
betydande miljöpåverkan. 
 
Motivera varför en MKB behöver/inte behöver genomföras. 
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Lathund till MKB-checklistan    Sida 5(/5) 
 
Lathunden är tänkt att ge exempel på vad som kan dölja sig bakom checklistans rubriker. 
 
Lagstiftning, skyddsvärden och rekommendationer. 
• Nationalpark, naturreservat, naturvårdsområde, djurskyddsområde, naturminne, 

biotopskydd, strandskydd, skyddsområde för vattentäkt. 
• Tangeras eller överskrids miljökvalitetsnormer eller riktvärden för buller? 
• Krävs anmälan eller prövning enligt miljöbalken?  
 
Motverkar eller bidrar projektet till ett långsiktig hållbart samhälle? 
 
Mark. 
• Biologisk funktion, förorening, instabilitet, täckning, erosion, skyddsvärd geologisk 

formation, förändrade sedimentationsförhållanden 
 
Luft 
• Utsläpp till luft, försämring av luftkvaliteten, obehaglig lukt 
 
Vatten 
• Biologisk funktion, infiltrationsförhållanden, avrinning, dräneringsmönster, risk för 

översvämning/uttorkning, ytvatten/grundvatten/sediment - kem/fys -förhållanden, 
förorening, kvalitet, kvantitet, strömningsförhållanden, potentiell/befintlig 
dricksvattentäkt, recipientkapacitet 

 
Klimat, lokalt – globalt 
• Vindförhållanden, luftfuktighet, lufttemperatur, marktemperatur, vattentemperatur 
 
Ljud – ljusmiljö 
• Bullernivåer över riktvärden, blinkande ljus, skarp sken 
 
Växter och djur 
• Sällsynta eller hotade arter enligt Artdatabanken, nyckelarter i funktions- eller 

produktionshänseende, utslagning eller introduktion 
 
Landskapet 
• Estetik, synintryck, skal, struktur, dominans 
 
Kulturmiljön 
• Kulturlandskap, fornlämningar, värdefulla byggnader och bebyggelsemiljöer 
 
Hälsa och säkerhet 
• Medicinska risker p g a luftföroreningar, allergener, radon, magnetiska fält m m, trevnad 

och trygghet, risk för olyckor som rör liv, hälsa eller miljö 
 
Rekreation 
• Närrekreation, friluftsliv, tillgänglighet, kvantitet, kvalitet 
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Materiella tillgångar 
• Bebyggelse, anläggningar, infrastruktur 
 
Hushållning med mark och vatten m m 
• Lämplighet, stora opåverkade mark- och vattenområden, ekologiskt känsliga områden, 

jord- och skogsbruk, yrkesfiske och vattenbruk, värdefulla ämnen och material,  
 
Användning av ändliga och förnyelsebara resurser 
• Energi, mineraler, metaller eller andra naturtillgångar 
 
Indirekta effekter 
• Ändrat bebyggelsetryck, behov av bostäder och service, infrastruktur, räddningstjänst, 

ändrat beteende med miljökonsekvenser, sociala förhållanden 
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Bilaga 3. Förslag på checklista.     

Checklista för bedömning av betydande miljöpåverkan 
 
     

Ärende:                                                                                               
 
 
 
     
 Ja Nej Kommentar Källa 
1. Mark, vatten och luft                      
Nuvarande markanvändning         
Miljöpåverkan från tidigare verksamheter         
Föroreningar till mark         
Erosion/ras         
Grundvatten av godkänd kvalitet         
Dagvatten         
Ytvatten          
Skyddsområde för vattentäkt         
Levande sjöar och vattendrag         
Hav i balans         
Föroreningar till vatten         
Föroreningar till luft         
Skyddande ozonskikt         
Frisk luft         
Lukt         
Begränsad klimatpåverkan         
Ingen övergödning         
Giftfri miljö         
Bara naturlig försurning         
Miljökvalitetsnormer         
   Kvävedioxider/kväveoxider         
   Bly         
   Svaveldioxider         
   Partiklar         
Övrigt         
2. Naturvärden         
Nationalpark         
Natura 2000/naturreservat         
Riksintressen         
Naturvårds- område/program         
Naturminne         
Strandskydd         
Biotopskydd         
Djurlivet     
Viltstråk         
Fiskevatten/jaktmarker         
Rödlistade arter         
Djurskyddsområde         
Ekologiskt känsliga områden         
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Myllrande våtmarker         
Annan värdefull natur         
3. Landskap och lokalmiljö         
Stads- och landskapsbild/synintryck         
Ett rikt odlingslandskap         
Storslagen fjällmiljö         
Levande skogar         
Rekreation/friluftsliv         
Trevnad         
God bebyggd miljö         
Ändrat bebyggelsetryck         
Lokalklimat         
Trafik         
Infrastruktur         
Övrigt         
4. Hälsa och säkerhet         
Miljökvalitetsnorm - buller         
Trafiksäkerhet         
Farligt gods         
Explosion/bränder         
Oro/riskupplevelser         
Otrygga miljöer         
Ljus/skarpa sken         
Strålning: Radon, kraftledning, master mm         
Vibrationer         
Övrigt         
5. Kulturmiljö         
Riksintresse för kulturmiljö         
Fornminne          
Byggnadsminne         
Kulturreservat         
Övrigt         
6. Annat         
Handel/produktion/konsumtion         
Socioekonomiska förhållanden         
Samhällsekonomiska förhållanden     
Arbetstillfällen     
Ökad service     
Följdinvesteringar     
Sociala förhållanden         
Energi         
Råvaror      
Naturresurser (ändliga/förnyelsebara)     
Alstrande av avfall     
  
Sammanfattning Betydande                 Ej betydande   
       
Bedömning       
     
Utförd den: Underskrift:                                                           
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Tillämpningsanvisningar till checklistan 
Om genomförandet av planen, programmet eller ändringen kan antas innefatta en verksamhet 
som kräver tillstånd enligt kap. 7, § 28a miljöbalken, eller planen, programmet eller ändringen 
är en plan för fysisk planering eller markanvändning och anger förutsättningarna för sådana 
verksamheter som anges i bilaga 1 eller 3 till MKB-förordningen, så behövs ingen 
påverkansbedömning, eftersom en betydande miljöpåverkan redan anses föreligga.  
 
Vid användande av checklistan är det viktigt att det är planens maximala byggrätt utgör 
utgångspunkten i bedömningen. Det är också viktigt att ställningstagandet till beslutet av om 
en vidare miljöbedömning behövs respektive inte behövs motiveras. Därför är det viktigt att 
kommentarer anges i checklistan i anslutning till varje aspekt, så att underlaget till beslutet 
kan följas. I bedömningen skall hänsyn tas till i hur stor utsträckning förutsättningarna anges 
för projekt och andra verksamheter. 
 
Vissa faktorer skall beaktas vid hela genomgången av checklistan. Genomgående skall hänsyn 
tas till om planen eller programmet medverkar till en hållbar utveckling. Hänsyn skall tas till 
vilka som kan beröras av förändringarna och vad det betyder för dem och till möjligheten att 
avhjälpa den påverkan som kan antas uppkomma. Diffusa, indirekta, kumulativa och 
ackumulerande effekter ska beaktas för varje relevant aspekt. Gränsöverskridande påverkan 
bör beaktas för varje enskild aspekt och innefattar att bedöma om aspekten kan orsaka 
påverkan på andra planer eller program eller i någon annan kommun eller annat land. För 
varje aspekt avgörs även om den kan komma att påverka genomförandet av den europeiska 
gemenskapens miljölagstiftning.  
 
Vid avgörande om en påverkan är betydande ska hänsyn tas till dess storlek, fysiska 

omfattning, betydelse, komplexitet, sannolikhet, varaktighet, vanlighet, frekvens och 
uppträdande.  
 
 
 
 


