
Så bedöms en detaljplans miljöpåverkan 
Utifrån en otydlig definition i lagen granskar arbetet hur kommuner anpassat sig till 

kravet på att bedöma miljöpåverkan från en detaljplan. 

Svenska kommuner måste enligt lag bedöma en detaljplans miljöpåverkan, och om den verkar 

betydande skall en MKB göras. Men det är inte helt klart vad som krävs för att påverkan skall 

vara betydande, och det finns heller inga regler för hur bedömningen skall gå till. Arbetet har 

undersökt hur kommuner gör bedömningen och vad de anser om den. Det har visat sig att 

merparten av kommunerna använder en checklista till sin bedömning och att vissa använder 

olika bedömningsmetoder utifrån vilken plantyp som bedöms. Många kommuner var osäkra 

på om sättet de arbetar med bedömningen alltid leder fram till samma slutsats. Om det 

verkligen är så innebär detta ett problem eftersom att myndighetsbeslut bör vara oberoende av 

vem som fattar beslutet. Bedömningen är dessutom bara möjlig att överklaga efter att planen 

antagits i sin helhet, och i så fall bara på formella grunder – exempelvis att bedömaren missat 

att undersöka något. Det är alltså långt mellan att beslutet tas, och att det blir möjligt att 

överklaga det. 

Överlag är det ovanligt att man tycker att detaljplaner innebär en betydande miljöpåverkan, 

men studien visar att en metod utmärker sig som att oftare leda till att en MKB skall göras – 

en checklista där resultatet inte går att diskutera kvalitativt. Detta kan peka på att kvalitativa 

inslag tillåter bedömaren att undvika kravet på att göra en MKB för planen, vilket i sin tur kan 

motverka målet att miljöanpassa planen. Studien har även pekat på att länsstyrelsens roll för 

kommuners bedömning av miljöpåverkan är ganska stor. 

Genom att anta detaljplaner kan kommunen påverka stadens utveckling som den vill, även om 

det i slutändan ofta är andra aktörer som bebygger staden. Tanken är att en tidig granskning 

av miljöpåverkan från planen möjliggör att framtida utveckling kan ske med hänsyn till 

miljön. Själva bedömningen görs av tjänstepersoner i utvecklingsskedet av planens livstid, 

vilket i praktiken snarare lägger ansvaret på plan- eller miljökontoret än hos 

kommunfullmäktige. 

Arbetet visar på hur bedömningar görs i landet, vilket kan inspirera osäkra kommuner att 

prova andra sätt att göra bedömningen. Vissa kommuner bedömer inte alls planens 

miljöpåverkan, vilket leder till att de detaljplaner som antas inom kommunen inte görs på ett 

lagligt sätt. Detta innebär i sin tur att kommunmedlemmar kan överklaga beslutet på formella 

grunder, och kanske få planen upphävd av en domstol. För att Sveriges miljömål skall kunna 

uppnås bör bedömningen av detaljplaner vara korrekta, och förhoppningen är att denna 

kartläggning av bedömningsmetoder kan inspirera framtida forskning på vilken metod som 

passar bäst för att uppnå olika mål. 

Arbetet grundar sig på tidigare undersökningar i hur bedömningar av miljöpåverkan kan göras 

på ett systematiskt sätt. Tjänstepersoner på fyra kommuner har också intervjuats för att samla 

in åsikter och upplevelser av deras sätt att relatera till kravet på bedömningen. Slutligen har en 

enkät skickats ut till alla kommuner i Sverige. 62 % av dessa svarade på enkäten. 


