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Ann Åkerskog,

samhällsplaneringsenheten, 

Naturvårdsverket

Planeringens svarta låda: 

Hur går avvägningar mellan olika intressen till?



MILJÖMÅLSÅTGÄRD 
Förstudie om vägledning om miljöbedömningar och vägning av olika 
samhällsmål och intressen.

Naturvårdsverket, Boverket, Folkhälsomyndigheten, 
Riksantikvarieämbetet, SGU, Trafikverket och Länsstyrelserna 
samverkar om förstudien. Vi kommer också att på olika sätt samverka 
med SKL , kommuner och konsulter.



OM AVVÄGNING I FYSISK PLANERING

Vad är det som händer där inne….?



AVVÄGNING –
VAD INNEBÄR DET EGENTLIGEN?

”noga avpassa i fråga om verkningarna med 
avseende på konkret eller abstrakt åtgärd; vanligen 
med hänsyn till eventuella överdrifter i båda 
riktningarna”

”Skärskåda, pröva taga i beaktande”

”risktagandet avvägs mot vinstmöjligheterna”



Transparens = insyn?
Eller vad menar vi med det?

Enligt RISCOM-modellen (Dnr KASAM 37/06, 2006) består transparens 
av tre hörnstenar: 

• Fakta 

• Legitimitet 

• Autenticitet 

De värderingar som kommer till uttryck i förslag och beslutsunderlag 
måste vara både legitima (förankrade i samhällets normer) och 
autentiska (stämma överens med förslagsställarnas egna värderingar).

”Stretching” – tillräckligt krävande processkrav



integration

bostadsbrist

Mera, snabbare

Långsiktigt hållbar

segregation

Kortsiktiga ekonomiska
beslut



Avvägningar på olika nivåer och i olika skeden

Vad måste göras?
• Lagkrav (PBL, MB…)
• MKN
• Problem som ska lösas

Vad behöver göras?
• planering för att nå 

hållbar utveckling
• Uppnå mål, visioner mm

Vad är möjligt?
• Politiskt
• Organisatoriskt
• Resursmässigt
• Tid
• Kunskap



Var görs 
avvägningar?

Var behöver vi zooma in för att 
få syn på viktiga avvägningar?

Mellan nivåer: 

• Hur regionplanens 
ställningstaganden styr 
översiktsplaneringen

• Hur översiktsplanen styr 
detaljplaneringen

I processerna:

När bestäms vad av vem?

Uppföljning och återkoppling 
mellan nivåer ”nerifrån och 
upp”

regionplan

översiktsplan

detaljplan

Sammanfattande
redogörelse!

Planeringsunderlag

Miljöbedömning

Uppföljning och återkoppling

Miljöbedömning ibland

Miljöbedömning



EN PLANERARES 
VARDAG….?



STUPRÖRSPLANERING?

• Hållbar utveckling: Miljö, sociala, ekonomiska aspekter

• Riksintressemyndigheter…..

• Lst: Miljöskydd, naturvård, klimat, plan, jordbruk….

• Kommunen: en mängd olika nämnder – varav planering, miljö, 
social är några, och ÖP och Dp-planerare pratar inte alltid med 
varandra





LANDSKAPSPERSPEKTIV

• Kan landskapsperspektiv bidra till att 
förena stuprören? 

• Uppnår man en ”helhet” med det 
perspektivet?



Tack!


