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Ekosystemtjänster i kommunal planering 

Sammanfattning 

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. Så lyder ett av etappmålet som beslutades av 
regeringen år 2012. Idag vet vi att endast delar av målet kommer kunna nås.  
 
Denna studie omfattar en kartläggning av begreppet ekosystemtjänst i Sveriges samtliga 
översiktsplaner och fördjupade översiktsplaner. Vidare har en granskning av tre 
bostadsbyggnadsprojekt i Stockholms län genomförts, där ekosystemtjänster i planeringen 
från översiktsplan till genomförande varit fokuspunkt. Av studiens första del, kartläggning 
av begreppet, framgick det att 116 av 290 kommuner har använt begreppet ekosystemtjänst 
i sin översiktsplan. De senaste tre åren är det totalt fler antagna översiktsplaner där begreppet 
behandlas än utan. I studiens andra del granskades översiktsplaner, planhandlingar och 
genomförandeavtal från projekt i Täby, Nacka och Haninge kommun. Granskningen är 
baserad på textanalys och platsbesök, resultatet visade att kommunerna har en hög ambition 
gällande arbetet med ekosystemtjänster. Det finns samband mellan visioner i översiktsplan 
och bestämmelser i detaljplan. I avtalen för genomförandet av detaljplanerna binds 
exploatörerna till att arbeta efter gestaltningsprogram och hållbarhetsprogram vilka reglerar 
hänsynstagandet av ekosystemtjänster.  
 
Begreppet ekosystemtjänst används för att visa den nytta människan får från naturens arbete. 
Vi är beroende av att ekosystemen fortsätter producera tjänster, de är livsviktiga för vår 
folkhälsa och vårt välbefinnande. Ett gemensamt arbete och hänsynsfullt nyttjande behövs 
för att säkerställa ekosystemtjänsterna. Det kan resultera i stora samhällsvinster att bevara, 
utveckla och nyskapa tätortsnära natur och grönområden. Att integrera ekosystemtjänster i 
den fysiska planeringen är ett steg på vägen. 
 
Översiktsplaneringen visar inriktningen för kommunens samhällsplanering och konturerna 
av den framtida fysiska strukturen, den vägleder kommande detaljplaner och bygglov. 
Översiktsplanen spelar en nyckelroll för ekosystemtjänsternas framtid eftersom det där finns 
stora möjligheter att belysa deras mycket betydelsefulla värde. För att uppnå visionerna i 
översiktsplaneringen krävs möjlighet att förverkliga dessa i detaljplanen. För att säkra 
ekosystemtjänsternas producerande förmåga krävs en tydlig och ändamålsenlig lagstiftning. 
Kunskapen och medvetenheten om dess livsviktiga förmåga måste öka. Alla måste se sin del 
i det gemensamma ansvaret och arbeta för ett hållbart samhälle.  
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Ecosystem services in municipality community planning 

Abstract 

In 2018 the meaning of biodiversity and the value of ecosystem services should be general 
knowledge and integrated into economical standpoints, political considerations and other 
decisions where relevant and reasonable. This is one of the milestone targets that the Swedish 
government decided in 2012. We know today that only parts of this target will be reached. 
 
This study includes a survey regarding the concept of ecosystem service in Sweden, all the local 
authority comprehensive planning, and an examination of three housing projects in Stockholm’s 
county where ecosystem services were the focal point during the comprehensive planning. In the 
first part of the study, which concentrates on surveying the concept of ecosystem services, it can 
be shown that 116 of 290 municipalities have been using the concept in their local authority 
comprehensive planning. Furthermore, the concept is used more often than not during the last 
three years in local authority comprehensive planning. In the second part of the study the outline 
planning was examined, plan handlings and implementation contracts from projects in Täby, 
Nacka and Haninge municipality. The research was based on text analysis and on-site inspection. 
The results from the research showed that the municipalities have a high ambition regarding 
working with ecosystem services, and that there exist a correlation between the visions in the 
local authority comprehensive planning and regulations in the detailed developed plan. In the 
agreement the developers are bound to work according to implementation contracts and 
sustainability program which regulate the considerations of ecosystem services. 
 
The concept of ecosystem services is used to show which benefits we humans receive from 
nature’s work. We are dependent on continual ecosystem services, which are also essential to the 
public health and wellbeing. Joint effort and a considerate use of ecosystem services is needed to 
keep them intact. It can result in large profit for society to preserve, develop and recreate nature 
and green areas in population centers. To integrate ecosystem services in the physical planning 
is a step in the right direction. 
 
The local authority comprehensive planning show the direction for the municipality’s community 
planning, and the outline of the future physical structure, it also serves to guide upcoming detailed 
development plans and building acts. The local authority comprehensive planning plays a key 
part in the ecosystem services future, since its importance can be illustrated within. To reach the 
visions of the local authority comprehensive planning and the opportunity to actualize it in the 
detailed development plan is required. To secure the continued functionality of the ecosystem 
services, a clear and purposive legislation is required. An increase in knowledge and awareness 
of ecosystem services is essential, and everyone must see their part in the in our common 
responsibility and work toward a sustainable society. 
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Förord 

 
Naturen har en fantastisk och nästintill magisk effekt att trollbinda mig. Jag har alltid 
fascinerats och intresserats av naturens årstidsskiftningar, en parks förmåga att bilda en grön 
oas i en stadsmiljö och hur en ensam liten blomma kan sprida både glädje och hopp. Något 
annat som har väckt mitt intresse är samhällsplanering med tillhörande lagstiftning.  Frågor 
som berör hållbar samhällsbyggnad och effektivt markutnyttjande är enormt komplexa och 
samtidigt så otroligt viktiga och intressanta. Valet att rikta examensarbetet mot att skriva om 
ekosystemtjänster i kommunal planering var för mig således givet. 
 
Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng och avslutar utbildningen till 
Lantmäteriingenjör på Högskolan Väst i Trollhättan. Processen från idé till färdigt 
examensarbete har varit både inspirerande och berikande. Examensarbetet har till viss del 
inneburit genomgång av utbildningens tidigare kurser men även till stor del försett mig med 
ny kunskap och erfarenhet. Underlaget till examensarbetets resultatdel som visar på 
användningen av begreppet ekosystemtjänst i Sveriges översiktsplaner har Julia Junedahl till 
viss del bistått med. 
 
Jag vill tacka min handledare vid Högskolan Väst, Marianne Carlbring för dina goda råd och 
vägledning under arbetes gång. Jag vill även tacka min examinator, Ulf Ernstson för ditt 
engagemang och stöd under kursens genomförande. 
 

 
 

”Vår största konst och rätta lärdom är att utforska och märka naturens lagar.” 
Carl Von Linné 

 

Trollhättan, juni 2018 
 
Louise Borg
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1 Inledning 

Befolkningen i Sverige ökar, för att klara efterfrågan på bostäder krävs det ca 600 000 
nya bostäder fram till år 2025 [1]. Det kommer innebära både förtätning i stadskärnor 
och att orörd mark tas i anspråk. I plan- och bygglagens 1 kap. 2 § framgår det att det 
är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten. Vilket 
innebär att kommunerna innehar en central roll för samhällets utveckling. Med en 
detaljplan kan kommunen inom planområdets gränser reglera vad som ska var allmän 
plats eller kvartersmark och hur det ska användas och utformas. Samhällsutveckling 
behandlar likväl ny exploatering som att skydda värdefulla miljöer samt att värna om 
medborgarna, näringslivet och myndigheters intressen [2].  
 
Den samhällsutveckling vi står i och framför, med en kraftig exploatering där hänsyn 
till ekosystemtjänster inte alltid beaktas i tillräcklig omfattning gynnar varken den 
ekologiska, ekonomiska eller sociala hållbarheten. För att den byggda miljön ska bli 
långsiktigt hållbart planerad har regeringen synliggjort värdet av ekosystemtjänster i den 
fysiska planeringen. I propositionen Svenska miljömål – för ett effektivare miljöarbete 
tydliggör regeringen att det finns behov av ökad kunskap om ekosystemtjänster och 
deras värden [3]. År 2012 presenterade regeringen etappmålet om betydelsen av den 
biologiska mångfalden och värdet av ekosystemtjänster som innebär att senast 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 [4, p. 161]. Vidare i propositionen - En svensk 
strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster, däri beskrivs de insatser som 
måste ske för att nå etappmålet. Regeringen beskriver att den pågående 
samhällsutvecklingen där ekosystemtjänster tas för givet inte är hållbar. Tätortsnära 
natur och grönområden i staden kan leverera stora samhällsvinster och 
ekosystemtjänsterna som finns där måste bevaras, utvecklas och nyskapas för att kunna 
leverera de nyttor vi är beroende av. Att överutnyttja och förstöra det naturliga kapitalet 
kommer bli kostsamt för både näringar och samhället [5]. 
 
Definitionen av ekosystemtjänster är; Ekosystemens direkta och indirekta bidrag till 
människors välbefinnande [6]. Begreppet ekosystemtjänster synliggör samband och 
processer i ekosystemen som skapar de tjänster som bidrar till människors välfärd och 
livskvalitet [7]. Ekosystemtjänster kan delas upp i fyra grupper; försörjande, reglerande, 
kulturella och stödjande tjänster. 
 

- Försörjande: ger produkter och varor.  
- Reglerande: påverkar eller styr ekosystemens naturliga processer. 
- Kulturella: ger upplevelsevärden och bidrar till vårt välbefinnande. 
- Stödjande: är grundläggande funktioner i ekosystemen som är en förutsättning 

för alla andra ekosystemtjänster [8]. 
 
Denna studie har genomförts samma år som etappmålets målår och har undersökt i 
vilken utsträckning begreppet ekosystemtjänst förekommer i kommunala 
översiktsplaner samt om och hur ekosystemtjänster är integrerat i den fysiska 
planeringen från översiktsplan till genomförande i tre Stockholmskommuner. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att undersöka hur väl begreppet ekosystemtjänst är integrerat i landets 
översiktsplaner samt att studera hur arbetet med ekosystemtjänster beskrivs och 
tillämpas i tre Stockholmskommuners översiktsplaner, detaljplaner och 
genomförandeavtal.  
 
Följande två frågeställningar har ställts för att uppnå studiens syfte:  
 

- Hur väl integrerat är begreppet ekosystemtjänst i landets kommunala 
översiktsplaner? 
 

- På vilket sätt arbetar Täby, Nacka och Haninge kommun för ekosystemtjänster 
i den kommunala planeringen?  

 

1.2 Avgränsningar  

Studien ska ge en bild av hur och om ekosystemtjänster integreras och hanteras i den 
fysiska planeringen från översiktsplan till utbyggnad. Översiktsplanerna och de 
fördjupade översiktsplaner som använts för studiens inledande del är kommunernas 
aktuella översiktsplan, eller om det är en ny som är under process att bli antagen har 
den använts. Arbetets andra del omfattar tre studier i kommunerna Täby, Nacka och 
Haninge. Detaljplanerna som valts till studien är samtliga omfattande 
bostadsbyggnadsprojekt där naturmark har tagit i anspråk och där kommunerna visar 
på en hög ambition gällande ekosystemtjänster och den ekologiska hållbarheten.  
 
Kriterier för projektet har varit att detaljplanen ska ha vunnit laga kraft och att 
genomförandeavtal ska ha tecknats. För varje projekt har detaljplanen och 
planbeskrivningen granskats och tillhörande översiktsplan. Därtill har 
genomförandeavtal för antingen hela eller delar av området granskats samt program 
som varit relevanta för plangenomförandet. Dokument för markanvisningstävlingar 
som varit aktuellt för Täby Park och planprogrammet för Vega i Haninge har inte ingått 
i studien. 
 

1.3 Tidigare studier 

Inom ämnet för ekosystemtjänster har det under de senaste åren gjorts arbeten på 
högskolor och universitet runt om i landet.  
 
År 2013 gjorde Almheden en studie där en ekosystemtjänstanalys genomfördes i Järfälla 
kommun i samband med framtagandet av en ny översiktsplan. Studien syftade även till 
att undersöka vilka problem och möjligheter det finns att arbeta med ekosystemtjänst 
som begrepp i strategisk miljöbedömning och kommunal planering. En av Almhedens 
slutsatser i studien var att begreppet ekosystemtjänst är svårdefinierat. Att det finns en 
skillnad på hur akademiker och praktiker närmar sig begreppet och att det finns ett 
behov av att anpassa begreppet till den kommunala planeringen, samt ett behov av 
tydligare ramverk och verktyg för hur och när en integrering ska ske [9]. 
 



Ekosystemtjänster i kommunal planering  

 3 

År 2013 skrevs även ett arbete om ekosystemtjänster där kunskapsläge, hinder och 
strategier inom kommunal förvaltning studerades. Studien syftade till att belysa vilka 
framgångsfaktorer som ligger till grund för integreringen av ekosystemtjänster i olika 
planeringsprocesser i två kommuner som anses ligga i framkant. Studien belyser också 
hur kunskapsläget och förvaltningen av ekosystemtjänster ser ut i fyra slumpmässigt 
utvalda kommuner. Samt vilka hinder som finns och vilka åtgärder som krävs för att en 
kommun ska integrera ekosystemtjänster i olika planeringsprocesser. Några av 
slutsatserna i studien pekade på att de tre främsta hindren för att integrera 
ekosystemtjänster i kommunens arbete är kunskapsbrist om ekosystemtjänster, 
avsaknad av tydlig koppling mellan ekosystemtjänster och fysisk planering samt 
avsaknad av nationella mål och statlig samordning. De tillfrågade kommunerna i studien 
ser dock arbetet med en integrering av ekosystemtjänster som positiv [10].  
 
Blomqvist skrev 2014 ett arbete om hur ekosystemtjänster kan användas i planeringen 
och utvecklingen av urbana landskap. I arbetet undersöktes om ekosystemtjänster går 
att använda som verktyg i planeringsprojekt. Fallstudien i arbetet visade att det går att 
tillämpa ekosystemtjänster i praktiken inom samhälls- och landskapsplaneringen. 
Fallstudien visade även på att en identifiering av ekosystemtjänster bidrar till kunskap 
om vilka ekosystemtjänster som finns på platsen, vilka som är mest känsliga och vilka 
som kan klara en viss förändring, sådan kunskap kan vara till god hjälp för beslutsfattare 
eller tjänstemän vid valet av område som ska exploateras [11]. 
 
År 2014 skrev Bjärås ett arbete om ekosystemtjänster och dess inkorporering i 
stadsplaneringen. Studien bygger på en fallstudie i Stockholms stad och Lunds 
kommun. Studien syftade till att utreda hur kommunernas vision gällande 
ekosystemtjänsternas implementering i praktiken skiljde sig åt, samt vilka brister och 
hinder som finns för inkorporeringen av ekosystemtjänsterna i stadsplaneringen och 
hur dessa kan motverkas. I studien identifierades att det finns brist på styrmedel, 
helhetstänk och kunskap om ekosystemtjänster. Hindren är bland annat attityder och 
svårigheter att tolka begreppet [12]. 
 
Franzén skrev 2016 ett arbete om social hållbarhet och kulturella ekosystemtjänster. 
Arbetet syftade till att undersöka möjligheten att använda kulturella ekosystemtjänster 
tillsammans med social hållbarhet som ett verktyg för att arbeta med social hållbarhet i 
den fysiska planeringen och åskådliggöra detta genom att undersöka kommuners 
tillämpning av begreppet social hållbarhet i översiktsplanen samt vilka åsikter om 
begreppet som finns inom kommunen. Studiens resultat bekräftar att det finns en 
oklarhet i begreppet social hållbarhet och att ett verktyg för att arbeta med dessa frågor 
efterfrågas. En av studiens slutsatser är att social hållbarhet och kulturella 
ekosystemtjänster kan sammanföras till ett nytt begrepp, sociala ekosystemtjänster, där 
staden undersöks genom ett socioekologiskt synsätt på ett tvärvetenskapligt och 
förvaltningsöverskridande sätt genom att ett gemensamt språk och plattform skapas 
[13].  
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2 Metod 

För att svara på frågeställningarna har studien genomförts i två delar. Den första 
inledande delen består av en granskning av samtliga översiktsplaner och fördjupade 
översiktsplaner. I den andra delen undersöktes hur de tre kommunerna Täby, Nacka 
och Haninge planerat för ekosystemtjänster i bostadsbyggnadsprojekt. Utifrån teori och 
empiri har analyser gjorts för respektive studerat område i förhållande till 
frågeställningar som har lett till diskussion och slutsats av studien. Detta kapitel redogör 
för studiens tillvägagångssätt och metodval, kapitlet avslutas med diskussion av 
metodproblem. 

2.1 Tillvägagångssätt  

Studien inleddes med en granskning av samtliga Sveriges kommuners översiktsplaner 
både de aktuella och de under antagandeprocess samt fördjupade översiktsplaner där 
begreppet ekosystemtjänst eftersöktes. Tillhörande dokument till översiktsplanerna 
som miljökonsekvensbeskrivningar har ej ingått i studien. Endast begreppet 
ekosystemtjänst har eftersökts, det innebär att kommuner som arbetar i linje med 
ekosystemtjänstansatsen och använder begreppet implicit genom exempelvis 
beskrivandet av arbetet med att stärka den biologiska mångfalden och grönytors värden 
utan att nämna ekosystemtjänst inte räknas med i statistiken. Resultatet sammanställdes 
i diagram. För de översiktsplaner där begreppet påträffades skedde en kategorisering. 
Begreppet kategoriserades under fyra olika kategorier i avseende på hur väl begreppet 
ekosystemtjänst beskrevs och om det fanns exempel på hänsynsåtgärder eller strategier 
i förhållande till beaktande eller utveckling av ekosystemtjänster. Kategoriseringen som 
använts grundar sig på författarens egen tolkning av lämplig uppdelning för att 
tydliggöra skillnaderna i begreppsanvändningen. I de översiktsplaner där begreppet 
ekosystemtjänst påträffats har huvuddrag kunnat urskiljas i användningen av begreppet. 
Dessa huvuddrag är de fyra kategorierna: 
1. Begreppet finns med i text från miljöpolitisk inriktning eller nämns enstaka gång.  
2. Grundläggande förklaring av begreppet. 
3. Förklaring av begrepp och exempel på hänsynsåtgärder. 
4. Förklaring av begrepp med mycket utförliga exempel och hänsynsåtgärd. 
 
Därefter påbörjades nästa del av studien, att få svar på frågeställningen: På vilket sätt 
arbetar Täby, Nacka och Haninge kommun för ekosystemtjänster i den kommunala 
planeringen. Arbetet avgränsades till kommuner i Stockholms län. Med anledning av 
det rådande höga exploateringstrycket och behovet av stadsgrönska gjorde 
Stockholmskommunernas arbeten till intressanta underlag för denna studie. 
Kommunerna har även valts med anledning att en hög ambition och medvetenhet om 
ekosystemtjänster har kunnat urskiljas i deras planering för samhällsutveckling. Studien 
omfattar en detaljplan från respektive kommun.  
 
Översiktsplan, planhandlingar, genomförandeavtal, tillhörande program och platsbesök 
har ingått i studien. Detta för att se om planeringen för ekosystemtjänster finns med i 
alla steg från översiktsplanering till utbyggnad.  Platsbesök genomfördes på respektive 
detaljplan den 19:e april. Områdena dokumenterades med fotografier och noteringar. I 
samtliga tre områden var arbetet med att genomföra planen påbörjade. Arbetena hade 
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dock inte kommit så pass långt att någon slutsats av de färdiga bostadsområdena kunde 
dras.  
 

Både den implicita och explicita användningen av ekosystemtjänster har eftersökts i 
dokumenten. Ekosystemtjänster är den gemensamma nämnaren i samtliga för studiens 
aktuella handlingar för respektive projekt. Bilden nedan symboliserar att alla 
dokumenten är sammanlänkade och att sökandet i dokumenten skett parallellt för att 
få inblick i kommunernas strategier och förståelse för helheten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inläsning av miljömålssystemets uppbyggnad, hur etappmålet om betydelsen av den 
biologiska mångfalden och värdet av ekosystemtjänster har tillkommit och 
grundläggande kunskap inom biologisk mångfald och ekosystem har pågått parallellt 
med arbetet av studiens resultatdel.  
                            
En stor andel av Stockholmskommunerna har översiktsplaner som är antagna de 
senaste tre åren och innehåller begreppet ekosystemtjänst. Vilket innebär att antal 
påbörjade bostadsbyggnadsprojekt som hänvisar till de idag gällande översiktsplanerna 
är begränsade. Med anledning av det bygger resultatet på bostadsbyggnadsprojekt med 
hänvisningar till översiktsplaner där begreppet ekosystemtjänst inte kunnat återfinnas. 
Bostadsbyggnadsprojektet i Täby kommun hänvisar till översiktsplanen från 2010 som 
aktualitetsförklarades 2014. I underlagsrapporten till aktualitetsförklaringen återfinns 
begreppet. Bostadsbyggnadsprojektet i Nacka hänvisar till den idag gällande 
översiktsplanen antagen 2012 och reviderad 2017, begreppet återfinns ej, däremot finns 
beskrivningar om ekosystemtjänster. Gällande projektet i Haninge kommun hänvisar 
det till en översiktsplan från 2004 där begreppet ej återfinns. Även om begreppet 
ekosystemtjänst inte återfinns i översiktsplanerna finns det beskrivningar om sådant 
som är ekosystemtjänster, vilket också är det resultatet bygger på. 

2.2 Metodval 

Studien behandlar ämnesområden av en samhällsvetenskaplig och juridisk karaktär. 
Studiens sätt att besvara de två frågeställningarna formas av empirism där kvalitativ och 
kvantitativ metod har använts med ett induktivt arbetssätt [14]. Kvantitativ metod i 
studiens första del gällande de beräkningsbara värdena som diagrammen grundar sig på. 
Kvalitativ textanalys gällande kategoriseringen av begreppets användning. För studiens 
andra del har kvalitativ metod använts för textanalys av handlingar och dokument 
kopplade till de tre bostadsbyggnadsprojekten [15].  

Översiktsplan

Genomförandeavtal

Planbeskrivning

Plankarta

Gestaltningsprogram

Hållbarhets- och 
kvalitetsprogram

Figur 1. Sammanlänkade dokument.  
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För att besvara studiens första frågeställning har det varit lämpligt att använda sig av 
numeriska värden. Värdena har visualiserats med stapeldiagram eftersom de ger en 
tydlig bild av utfallet och konkreta svar som öppnar upp för fortsatt analys [16]. 
Underlaget som används för studiens första del är Sveriges samtliga översiktsplaner och 
fördjupade översiktsplaner som varit aktuella under april och maj 2018 och 
översiktsplaner under antagandeprocess som varit publicerade på respektive kommuns 
hemsida.  
 
För att avgöra om begreppet ekosystemtjänst finns med eller inte har en eftersökning i 
antingen webbläsarens, texthanteraren eller PDF-programmets sökfunktion gjort på 
”ekosystemtjänst”. Användningen av begreppet ekosystemtjänst kategoriserades 
därefter in under fyra kategorier avseende omfattning och användning av begreppet, 
detta för att få en antydan till hur väl begreppet är integrerat i översiktsplanerna. 
Fördelaktigt med metoden för studiens första del är att det är möjligt att tillämpa på ett 
stort antal dokument i och med att sökningen sker relativt snabbt. Resultatet grundar 
sig på ja eller nej och blir till konkreta värden som blir möjliga för vidare analys.  
 
För att svara på studiens andra frågeställning som avser den sammanhängande 
planeringen och mån av hänsyn gällande ekosystemtjänster i tre 
bostadsbyggnadsprojekt i Stockholms län har en metod av kvalitativ art med tolkning 
och analys som redskap varit fördelaktig för att skapa en helhetsbild [17]. Från tre 
Stockholmskommuner har materialet till denna del erhållits i form av översiktsplaner, 
plankarta med tillhörande planbeskrivning, genomförandeavtal och till dessa relevanta 
dokument som behövts för att få en helhet till resultatet. Dokumenten har granskats 
med avseende på att finna beskrivningar av ekosystemtjänstrelaterade uppgifter och 
följa dessa från översiktsplan till detaljplan och tillhörande dokument för att sedan se 
hur och om det säkerställs i avtal. Platsbesök på de för studiens aktuella områden 
gjordes relativt tidigt under arbetsgången. Byggprojekten var i mycket tidigt skede, detta 
resulterade i en bra bild av områdenas ursprungliga karaktär. Genom tolkning av 
plankarta kunde de förändringar som ska ske föreställas. Det gav en bra helhetssyn och 
vägledning för det fortsatta arbetet. Samtliga tillhörande fotografier, figurer och diagram 
är gjorda av författaren. 

2.3 Metodproblem 

Det inledande arbetet med eftersökningen av begreppet kunde ske utan svårigheter, 
däremot var kategorisering av begreppet ekosystemtjänst från översiktsplanerna mer 
problematisk eftersom det finns lika många sätt att beskriva hur ekosystemtjänster ska 
hanteras som det finns översiktsplaner. Trots bredden av beskrivningar kunde 
huvuddrag urskiljas vilket också blev grunden för kategoriseringen. Resultatet av den 
delundersökningen ger endast en vag indikation på hur begreppet har förekommit i 
kommunernas översiktsplaner och ger mest tillförlitlighet avseende ytterligheterna. 
Diagrammen gör resultaten konkreta och enkla att förstå.  
 
Den stora mängden kvalitativ texttolkning i studiens andra del bygger på författarens 
egen förståelse och tolkningsskicklighet. Texttolkningen är beroende av att en stor 
mängd teori bearbetats innan och i samband med arbetet. Ämnets bredd och mycket 
aktuella status gör studien både spännande och intressant, samtidigt skapar den 
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synnerligen dynamiska processen en ökad grad av utmaning gällande inläsning av 
aktuellt material.  



Ekosystemtjänster i kommunal planering  

 8 

3 Teori och bakgrund 

Följande avsnitt redogör för ämnets teoretiska bakgrund. Inledningsvis presenteras 
grundläggande teori kring ekosystemtjänster. Därefter presenteras överskådligt 
miljöarbetet, inriktat på ekosystemtjänster, på internationell nivå för att sedan vidare 
beskrivas på nationell nivå. Slutligen ges en presentation av plan- och bygglagen, för 
ämnet, relevanta lagparagrafer samt en orientering om exploateringsavtal och 
marköverlåtelseavtal. 
 

 
Figur 2. Sammanfattning av vad som kommer beskrivas i avsnittet nedan. 

 

3.1  Ekosystemtjänster  

Ett ekosystem är ett ekologiskt system som innefattar allt levande och dess livsmiljö 
inom ett område. Ekosystem saknar tydlig avgränsning och varierar kraftigt i storlek, 
begreppet ekosystem kan användas om hela biosfären, generella naturtyper eller 
specifika naturmiljöer i olika skala. Ekosystemens egenskaper bestäms av deras 
uppbyggnad, vilka arter de inrymmer samt av de processer och funktioner som styr de 
olika organismernas tillvaro, således påverkar och påverkas ett ekosystem av organismer 
både utanför sin omgivning och inom det [18]. Varje ekosystem är unikt, även om en 
art existerar i en annan del av landet eller världen är den inte anpassad till livsmiljön på 
någon annan plats än där den just existerar. Den specifika platsen ger arten genetiska 
särdrag vilket gör den oersättlig. När en art försvinner mister vi den för all framtid, en 
utslagen art kan göra att ett helt ekosystem kollapsar. En stor biologisk mångfald bland 
levande organismer ger ekosystemen bra återhämtningsförmåga och flexibilitet inför 
nya villkor efter eventuella störningar eller förändringar. Biologisk mångfald eller 
biodiversitet betyder variationsrikedom bland arter och genetisk variation inom varje 
enskild art [19]. 
 
Mångfald är inte statisk, det är inte heller dit vi ska sträva. Den fortgående evolutionen 
frambringar nya arter, idag bedöms det totala antalet existerande arter vara mellan 5 och 
30 miljoner. Arter dör också ut, det naturliga sättet är en otillräcklig konkurrensförmåga 
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eller bristande anpassningsförmåga till förändrade livsvillkor. En annan anledning till 
att arter dör ut är att de trängs undan av att människan förändrat eller förstört dess 
livsmiljö genom uppodling, skogsavverkning eller annan exploatering genom att 
folkmängden och resursförbrukningen ökar och blir mer omfattande. Den så kallade 
sjätte utdöendevågen är ingen naturkatastrof som de tidigare har varit. Utan denna gång 
är det en enda art som expanderar på övrigas bekostnad. Den mänskliga påverkan har 
under det senaste seklet gjort att 200 av 15000 däggdjur och fågelarter helt dött ut [19]. 
 
Biologisk mångfald ger en bra försäkring för ekosystemens förmåga att producera 
tjänster. Mångfalden ger, förutom estetiska kvaliteter som rekreationsvärden och 
trivselfunktioner, förutsättning för oss att nyttja biologiska resurser som mat, bränsle, 
läkemedel och kläder. De produkter och tjänster som levande organismer i naturens 
ekosystem tillhandahåller oss människor kallas ekosystemtjänster och är bidragande 
faktorer för vår välfärd och livskvalitet [19]. Ekosystemtjänster definieras som; 
ekosystemens direkta och indirekta bidrag till människors välbefinnande [6]. Med 
begreppet ekosystemtjänster synliggörs samband och processer i ekosystemen som 
skapar de tjänster som bidrar till människors välbefinnande [7]. En vedertagen 
internationell indelning av ekosystemtjänster är indelningen i de fyra grupperna; 
försörjande, reglerande, kulturella och stödjande tjänster. 
 

- Försörjande ger varor och produkter, som till exempel spannmål, dricksvatten, 
trävirke och bioenergi. 

- Reglerande påverkar eller styr ekosystemens naturliga processer, det kan bland 
annat vara luftrening, pollinering och klimatreglering. 

- Kulturella ger upplevelsevärden som friluftsliv, hälsa, naturarv och turism. 
- Stödjande är underliggande förutsättningar till att övriga tjänster ska fungera, till 

exempel fotosyntes och bildning av jordmån [8]. 
 
För att ekosystem ska kunna leverera tjänster under en lång period är en hög biologisk 
mångfald en grundförutsättning. Genom att bibehålla en hög biologisk mångfald kan 
många ekosystemtjänster säkerställas [20]. Människan och även naturen själv är kapabel 
till att förändra ekosystemens dynamik. Detta kan resultera i negativa konsekvenser som 
att ekosystemens förmåga att producera livsnödvändiga tjänster minskar eller upphör 
helt. I vissa fall kan det vara omöjligt att återställa dessa. För att undvika en sådan 
situation måste människans samlade negativa påverkan avta. Det innebär att vi måste 
anpassa vårt nyttjande av naturresurser efter dess kapacitet. Ekosystemtjänster är en bas 
för samhällsekonomin och välfärden, ett hållbart nyttjande av ekosystemtjänster är en 
investering i välstånd. En hög produktion av ekosystemtjänster är en samhällsvinst 
eftersom behovet av att investera i tekniska lösningar eventuellt kan minska, samtidigt 
som det ger förutsättningar för att hantera framtida klimatförändringar med varmare 
klimat och större regnmängder [21, p. 17]. 
 
I tider när påfrestningar på miljön ökar genom förändrade befolkning- och 
konsumtionsmönster blir värdena av den biologiska mångfalden och 
ekosystemtjänsterna allt mer viktiga. Nya ingrepp av exploatering medför alltid en risk 
att förlora befintliga naturvärden och det råder ofta en motsättning mellan naturvård- 
och exploateringsintressen eftersom det många gånger står ekonomiska värden på spel. 
Däremot behöver inte exploatering alltid bringa negativa konsekvenser för den 
biologiska mångfalden. Stadsmiljöer och exploatering kan ge både växter och djur nya 
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hem då vissa arter har en god anpassningsförmåga och finner de nya miljöerna 
tillfredställande. Idag är vi bättre på att uppmärksamma växter och djur i högre grad vid 
planering än tidigare men trots ökad kunskap och medvetenhet sker en fortsatt negativ 
trend för den biologiska mångfalden [19, pp. 246-257]. Det är viktigt att biologisk 
mångfald beaktas i samhällsutvecklingen eftersom en hög biologisk mångfald resulterar 
i tåligare ekosystem och ekosystem med en hög resiliens minskar samhällets sårbarhet 
[21, p. 18]. 
 
Idag har 85 % av landets befolkning tätorter som sin vardagliga livsmiljö och sedan 
1960 har invånarantalet i tätorterna ökat med 40 % och arealen med 55 %. Tätorternas 
areal uppgår till 540 000 hektar, det är ca 1 % av hela Sveriges hela areal. Geografiskt 
sett är det Stockholm och västra Skåne som i högst grad består av ett urbaniserat 
landskap. I de tätorterna med fler än 10 000 invånare är i genomsnitt 20 % av arealen 
skogsmiljöer, det är följderna av att det förr var ekonomiskt ofördelaktigt att bygga på 
de områdena, det har idag gett oss områden med stora rekreations- och 
naturvårdsvärden. Det är i allmänhet i äldre parker och på centrala kyrkogårdar som 
den högsta koncentrationen av biologisk mångfald finns i den byggda miljön. Det finns 
dock en antagonism mellan de konventionella estetiska värderingarna, där det i regel 
fokuseras på flora och fauna som möjligheten till rekreation, gentemot den biologiska 
mångfaldens intressen och bevarandet av hotade arter. Såsom de arter som är beroende 
av äldre träd och död ved. De får svårt att överleva när gamla träd och grenar av 
estetiska skäl rensas bort från parkerna, likväl kan omfattande gräsklippning göra 
markvegetationen artfattigare och således hota mångfalden i parkerna. En sänkt 
skötselambition kan således öka artrikedomen [19].  
 
Genom rödlistor kan arbete med att minska den negativa trenden för biologisk 
mångfald synliggöras. Internationella naturvårdsunionen, IUCN, har sedan 1970 
beskrivit hotbilden för världens flora och fauna med rödlistor. Listorna klassificerar 
arters risk att inom en närliggande framtid dö ut. Av 21 600 bedömda arter i Sverige 
finns det 4273 rödlistade arter. I den bebyggda miljön förekommer det omkring 860 
rödlistade arter. Det är närmare 60 rödlistade arter som påverkas kraftigt negativt av 
exploatering av mark. För de arter som återfinns i gruppen akut hotade är kriterierna 
att beståndet reducerats med 80 % under de senaste tio åren eller att antalet individer 
deltagande i fortplantning är färre än 50 stycken. År 2010 fanns det 212 arter i gruppen 
akut hotade. Att se hur förekomsten av de rödlistade arterna förändras med tiden ger 
ett visst värde som miljökvalitetsindikator [22].  

3.2 Internationellt  

År 1992 höll FN konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro. Där 
undertecknades konventionen om biologisk mångfald (Convention on Biological 
Diversity, CBD) och handlingsprogrammet Agenda 21 antogs. Världens ledare var 
överens om att en övergripande strategi inom hållbar utveckling var nödvändig och att 
respektive nations ekonomiska utveckling inte ska förstöra eller försvåra bevarandet av 
den biologiska mångfalden. I konventionen om biologisk mångfald fastställdes tre 
huvudmål: Bevarande av biologisk mångfald, hållbart nyttjande av dess beståndsdelar 
och en rättvis fördelning av de vinster som uppstår vid nyttjande av genetiska resurser 
[23]. År 2010 i Nagoya, Japan utvecklades FN-konventionen om biologisk mångfald. 
Där antogs en strategisk plan som gäller fram till år 2020. Den innehåller sex strategiska 
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mål och 20 delmål, de så kallade Aichimålen. Syftet med den strategiska planen är att 
stoppa förlusten av biologisk mångfald så att ekosystemen är motståndskraftiga och kan 
återhämta sig effektivt efter eventuella oförutsedda händelser, vilket skapar 
förutsättning för ekosystemen att fortsätta leverera tjänster. Planen nås genom att 
samtliga länder sätter upp egna effektiva mål anpassade efter respektive nations 
förutsättningar. Visionen för den strategiska planen är en värld som är i harmoni med 
naturen där biologisk mångfald senast år 2050 värderas, bevaras, återställs och nyttjas 
på ett klokt sätt och som upprätthåller ekosystemtjänster, bidrar till en välmående planet 
och är till väsentlig nytta för alla människor [5, p. 20]. Sveriges etappmål om den 
biologiska mångfaldens och ekosystemtjänsternas värde, som beskrivs i avsnitt 3.3.1, 
berörs av åtta Aichimål som är kopplade till tre (A, D, E) av totalt sex strategiska mål. 
 
Strategiskt mål A: Hantera de bakomliggande orsakerna till förlust av biologisk 
mångfald genom att integrera frågan om biologisk mångfald i hela samhället.  
Aichimål 1: Senast 2020 är människor medvetna om värdet av den biologiska 
mångfalden och vad de kan göra för att bevara och använda den på ett hållbart sätt.  
Aichimål 2: Senast 2020 är den biologiska mångfaldens värden integrerade i nationella 
och lokala strategier och planeringsprocesser för utveckling och fattigdomsbekämpning 
samt på lämpligt sätt införlivade i nationella räkenskaps- och rapporteringssystem.  
Aichimål 3: Senast 2020 är incitament, inklusive subventioner, som är skadliga för 
biologisk mångfald avskaffade, utfasade eller förändrade så att deras negativa 
konsekvenser minimeras eller undviks. Positiva incitament för bevarande och hållbart 
utnyttjande av biologisk mångfald utvecklas och tillämpas i enlighet med konventionen 
och andra relevanta internationella åtaganden, utifrån nationella socioekonomiska 
förutsättningar. 
 
Strategiskt mål D: Öka nyttan av biologisk mångfald och ekosystemtjänster för alla 
människor.  
Aichimål 14: År 2020 återställs och bevaras ekosystem som tillhandahåller väsentliga 
tjänster, inklusive tjänster som rör vattenförsörjning och som bidrar till hälsa, 
försörjningsmöjligheter och välbefinnande, med beaktande av kvinnors, ursprungliga 
och lokala samhällens behov samt fattigas och särskilt utsattas behov.  
Aichimål 15: År 2020 har ekosystemens resiliens och den biologiska mångfaldens 
betydelse för världens kollagring stärkts genom bevarande 37 och återställning, 
inklusive återställning av minst 15 procent av degraderade ekosystem, för att därigenom 
bidra till begränsning av och anpassning till klimatförändringarna och för att motverka 
ökenspridning. 
 
Strategiskt mål E: Förbättra genomförandet genom planering i samråd, 
kunskapsförsörjning och kapacitetsuppbyggnad.  
Aichimål 18: År 2020 är ursprungliga och lokala samhällens traditionella kunskap, 
innovationer och sedvänjor som är relevanta för bevarande och hållbart nyttjande av 
biologisk mångfald och deras sedvanliga nyttjande av biologiska resurser, respekterade 
med förbehåll för nationell lagstiftning och relevanta internationella åtaganden och 
integrerade och fullt ut återspeglade i tillämpningen av konventionen, under fullständigt 
och effektivt deltagande av ursprungliga och lokala samhällen på alla relevanta nivåer.  
Aichimål 19: År 2020 är kunskapen, den vetenskapliga grunden och teknologier som 
rör biologisk mångfald och dess värden, funktioner, tillstånd och trender förbättrad, 
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allmänt spridd och tillämpad. Detta gäller även för konsekvenserna av förlorad 
biologisk mångfald.  
Aichimål 20: Senast år 2020 har uppbådandet av finansiella resurser från alla källor för 
att effektivt genomföra den strategiska planen för biologisk mångfald 2011–2020 ökat 
väsentligt jämfört med nuvarande nivåer i enlighet med den sammanställda och 
överenskomna processen i strategin för resursmobilisering. Detta Aichimål kommer att 
förändras utifrån de uppskattningar av resursbehoven som ska utvecklas och redovisas 
av parterna [5, pp. 35-37]. 
 
EU 
I december 2011 beslutade EU:s miljöministrar om en särskild strategi för biologisk 
mångfald, Concil of the European Union 18862/11. EU-strategin, som består av sex 
stycken mål, bidrar till genomförandet av de internationella målen för biologisk 
mångfald och ekosystemtjänster som beslutades i Nagoya 2010 inom konventionen för 
biologisk mångfald. Det svenska etappmålet om den biologiska mångfaldens och 
ekosystemtjänsternas värde kan härledas från EU-strategins mål nummer två och sex. 
 
Mål 2: Bevara och restaurera ekosystem och deras tjänster.  
EU har som mål att bevara och restaurera ekosystem och deras tjänster. I arbetet med 
detta mål läggs vikt vid att dels tydliggöra ekosystemens värde, dels att en strategi för 
grön infrastruktur ska utvecklas. 
 
Mål 6: Bidra till att avvärja förlusten av biologisk mångfald globalt.  
EU har som mål att bidra till att avvärja förlusten av biologisk mångfald globalt. Målet 
handlar om EU:s internationella arbete för biologisk mångfald främst inom 
konventionen för biologisk mångfald [5, pp. 33-34]. 
 
Agenda 2030 
I september 2015 antogs Agenda 2030 av FN. Agenda 2030 består av 17 globala mål 
för hållbar utveckling och en handlingsplan för människornas och planetens välstånd. 
De globala målen ersatte FN:s åtta milleniemål från 2000 med huvudfokus att förbättra 
livsvillkoren för världens fattiga. Våra nationella miljömål strävar mot att uppnå den 
ekologiska dimensionen av de globala målen och integreras således i vårt nationella 
arbete. För etappmålet om betydelsen av biologisk mångfald och värdet av 
ekosystemtjänster är det globala målet 15 och delmål 15.9 särskilt relevant [24]. 
 
Mål 15: Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, 
hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka 
markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald. 
 
Delmål 15.9: Senast 2020 integrera ekosystemens och den biologiska mångfaldens 
värden i nationella och lokala planerings- och utvecklingsprocesser, strategier för 
fattigdomsminskning samt räkenskaper [25]. 

3.3 Nationellt 

Inriktningen för arbetet med miljömässig hållbar utveckling sker i syfte att tillförsäkra 
den nuvarande generationen och kommande generationer möjlighet till en god 
livsmiljö, folkhälsa och välfärd. I april 1999 fastställde riksdagen det nationella 



Ekosystemtjänster i kommunal planering  

 13 

miljömålssystemet med 15 miljökvalitetsmål, i november 2005 fastställdes ett 16:e 
miljökvalitetsmål, ett rikt växt- och djurliv. Den senaste större förändringen skedde i 
juni 2010 när delmålen togs bort och delvis ersattes av etappmål. Sveriges 
miljömålssystem består idag av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål samt 31 
etappmål. Generationsmålet och miljökvalitetsmålen ska vara uppnådda år 2020. Det 
svenska miljömålssystemet ska vara tydligt och ha ett internationellt perspektiv samt 
underlätta för att tvärsektoriella frågor integreras i miljömålssystemet. 
Generationsmålet och miljökvalitetsmålen fastställs av riksdagen och etappmålen 
fastställs av regeringen [26].  De mål och åtaganden som beslutas i EU eller i 
internationella sammanhang som ska efterlevas av Sverige ska införlivas i vårt nationella 
samlade system. På så sätt kommer samtliga mål in i ett och samma system och blir en 
naturlig del av miljömålsarbetet [3, pp. 33-35]. Eftersom miljöproblem är 
gränsöverskridande sker önskvärda insatser både nationellt såväl som internationellt. 
Länder med en utsatt ekonomisk situation löper en större risk att utan hänsyn förstöra 
ekosystemtjänster [3, p. 81]. En förutsättning för att uppnå målen är att samtliga krafter 
i samhället drar åt samma håll och att såväl myndigheter, företag som enskilda visar ett 
starkt engagemang [27]. 
 
Generationsmål 
Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett 
samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och 
hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Generationsmålet är ett inriktningsmål för den 
svenska miljöpolitiken, de ska ge vägledning för miljöarbetet och visa på den inriktning 
som krävs för den samhällsomställning som behöver ske för att nå önskad miljökvalitet 
inom en generation [3, pp. 19-20]. Med generationsmålet lyfts den globala aspekten för 
miljömålssystemet. De rådande miljöproblemen utanför Sveriges gränser ingår även i 
vårt ansvarsområde, vi är följaktligen även ansvariga för att inte exportera 
miljöproblem. Det är det gemensamma arbetet i EU som sätter ramarna, den svenska 
miljöpolitiska lagstiftningen utformas i stor utsträckning därefter [3, p. 24]. 
 
Miljöpolitikens inriktning:  

 Ekosystemen har återhämtat sig, eller är på väg att återhämta sig, och att deras 
förmåga att långsiktigt generera ekosystemtjänster är säkrad. 

 Den biologiska mångfalden och natur- och kulturmiljön bevaras, främjas och 
nyttjas hållbart. 

 Människors hälsa utsätts för minimal negativ miljöpåverkan samtidigt som 
miljöns positiva inverkan på människors hälsa främjas. 

 Kretsloppen är resurseffektiva och så långt som möjligt fria från farliga ämnen. 

 En god hushållning sker med naturresurserna. 

 Andelen förnybar energi ökar och att energianvändningen är effektiv med 
minimal påverkan på miljön. 

 Konsumtionsmönstren av varor och tjänster orsakar så små miljö- och 
hälsoproblem som möjligt [3, p. 21]. 

En av de ovan nämnda miljöpolitiska inriktningarna är; Ekosystemen har återhämtat 
sig, eller är på väg att återhämta sig, och att deras förmåga att långsiktigt generera 
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ekosystemtjänster är säkrad. Centralt för denna inriktning är att arbeta förebyggande 
med ökad medvetenhet och kunskap om ekosystemtjänster och dess värden för 
människors välfärd. Genom att trygga ekosystemens förmåga att producera tjänster 
skapas möjlighet och förutsättning att nå flertalet av miljökvalitetsmålen. Inriktningarna 
kräver att alla i samhället har en hög ambition och tar sitt ansvar [3, p. 25]. 
 
Miljökvalitetsmål  
De 16 miljökvalitetsmålen anger de tillstånd som miljöarbetet i Sverige ska leda till inom 
en generation och konkretiserar miljöbalkens mål om att främja en hållbar utveckling 
[28, p. 16]. Bedömningen av möjligheten att nå miljökvalitetsmålen sker dels genom 
miljötillståndets utveckling och dels genom en prognos över möjligheterna att nå 
miljökvalitetsmålen inom en generation [3, pp. 28-32].  Ansvarsfördelningen av målen 
är fördelade på åtta olika myndigheter, varje myndighet ansvarar för uppföljning på sina 
miljökvalitetsmål. Naturvårdsverket har det samordnade ansvaret och har bland annat 
till uppgift att sammanställa uppföljningarna och överlämna en samlad redovisning till 
regeringen. För att nå fram till generationsmålet och miljökvalitetsmålen har regeringen 
satt upp 31 vägledande etappmål [27]. 
 
Etappmål 
Etappmålen preciserar miljökvalitetsmålen och anger steg på vägen för att tydliggöra 
vilka insatser som ska sättas in för att nå miljökvalitetsmålen och generationsmålet [3, 
p. 34]. Systemet med etappmålen har sin grund i kommittédirektivet – Översyn av 
miljömålssystemet från 2008 [29]. Regeringen hade gjort bedömningen att det tidigare 
systemet, med fem grundläggande värden, ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål och 
72 delmål, gav en oönskad otydlighet och brist på flexibilitet. Regeringen såg av den 
anledningen ett behov av en översyn av det befintliga miljömålssystemet med motivet 
att förenkla och effektivisera systemet samt att underlätta för att nå generations- och 
miljökvalitetsmålen. Delmålen, som idag delvis utgörs av etappmålen, var kopplade till 
enskilda miljökvalitetsmål. Dagens etappmål ses som mer effektiva genom att de är av 
en bredare karaktär och målövergripande, detta bidrar till att fler miljökvalitetsmål kan 
nås samtidigt. För att ytterligare skapa tydlighet och effektivitet ska det framgå vilken 
myndighet som ska ha uppföljningsansvaret vid beslut om nytt etappmål [3, p. 34]. 
 

 Betydelsen av biologisk mångfald och värdet av 
ekosystemtjänster  

Etappmålet om betydelsen av den biologiska mångfalden och värdet av 
ekosystemtjänster innebär att senast 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 [4, p. 161]. 
 
Trots den befintliga utvecklingen av miljöarbetet försämras ekosystemens 
förutsättningar att producera för människan livsnödvändiga tjänster. Det kan bli 
kostsamt för både näringar och samhället eftersom ett överutnyttjande av 
ekosystemtjänster kan hota det mänskliga välbefinnandet. Ett överutnyttjande av 
jordens naturliga kapital, naturresurser, är inte hållbart. Det finns behov av att öka 
medvetenheten och kunskapen om att ekosystemtjänster ska nyttjas på de sätt som 
bevarar och stärker den biologiska mångfalden [3, pp. 76-78]. Möjligheten till att nyttja 
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ekosystemen på ett hållbart sätt, samt att på lång sikt öka deras kapacitet, kan ske om 
ekosystemtjänsternas ekonomiska värden definieras och integreras i samhällsbeslut. 
Utan pris är de osynliga i ekonomiska avvägningar. En prissättning på den biologiska 
mångfaldens förändringar, förluster eller återställning som vi människor medför, kan 
eventuellt leda till förändrade beteenden som skonar mångfalden [30, p. 29]. Det 
ekonomiska värdet för ekosystemtjänster är högt, men kunskapen om det är lågt. Det 
är internationellt prioriterat att skapa metoder för monetära värderingar eftersom det 
idag råder stor brist på prissättning av ekosystemtjänster. Ett uteblivet värde för 
ekosystemtjänster är en stor risk för att beslut och planering inte samstämmer med vad 
som är mest fördelaktigt för samhällets välfärd. Genom att prissätta 
ekosystemtjänsterna får de en mer rättvis bild i samhällsplaneringen [4, p. 162].  
 
Eftersom ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga är en förutsättning för liv och 
centralt för att nå de naturtypsanknutna miljökvalitetsmålen kommer ekosystemtjänster 
vara viktiga utgångspunkter i det fortsatta arbetet med miljömålssystemet och 
utveckling av etappmål [3, p. 78]. I kommittédirektivet -Synliggöra värdet av 
ekosystemtjänster, från 2013, beslutades att en särskild utredare ska analysera 
åtgärdsalternativ och föreslå kostnadseffektiva metoder och insatser för värdering av 
ekosystemtjänster samt hur kunskapsunderlaget kan förbättras och föreslå åtgärder som 
leder till att ekosystemtjänsternas värden integreras i samhällsviktiga beslut [31]. 
Önskvärt resultat av att synliggöra ekosystemtjänster i bland annat konsekvensanalyser 
och riskbedömningar är att tydliggöra vad som eventuellt går förlorat vid exploatering 
och vad som behöver ersättas [5, p. 19].  
 
I betänkandet -Synliggöra värdet av ekosystemtjänster kom utredningen fram till att det 
finns behov av en regelöversyn för att klargöra om rådande bestämmelser underlättar 
för en långsiktigt hållbart nyttjande av ekosystemtjänster. Översynen visade att det i 
plan- och bygglagens andra kapitel återfinns flertalet paragrafer med syftning till 
hänsynstagande av ekosystemtjänster. Det är möjligt att utifrån den befintliga 
lagstiftningen integrera värdet av ekosystemtjänster i planering och beslut för mark- och 
vattenanvändning. Det finns dock ett behov av att minska kunskapsunderskottet om 
tillämpning av befintliga bestämmelser i plan- och bygglagen gällande ekosystemtjänster 
i den fysiska planeringen. Ett sätt för att ytterligare förtydliga vad som avses med god 
hushållning i plan- och bygglagens 2 kap. 2 § är att lyfta in begreppet ekosystemtjänster. 
I fråga om miljöbalkens bestämmelser finns det ingen paragraf som motiverar att 
naturvärden ska skyddas med hänsyn till den nytta de ger i form av ekosystemtjänster, 
däremot tydliggörs det i miljöbalkens portalparagraf att naturvärden och biologisk 
mångfald är värda att skydda. Portalparagrafens betydelse anses tillräcklig och väl i linje 
med etappmålet om ekosystemtjänsters innebörd. Vidare bedömdes det i utredning att 
det finns behov av att Naturvårdsverket och Boverket utvecklar vägledning för 
Länsstyrelsen inom ramen för fysisk planering respektive utarbeta hur 
ekosystemtjänster ska tillämpas i plan- och bygglagen andra kapitel och miljöbalkens 
tredje och fjärde kapitel [32, pp. 65-73].  
 
Regeringen gav, i propositionen - En svensk strategi för biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster, Naturvårdsverket i uppdrag att kommunicera värdet av 
ekosystemtjänster under åren 2014–2017 samt att ta fram kunskapsunderlag och 
vägledning för statliga myndigheters arbete inom ekosystemtjänster [5, p. 53]. Boverket 
fick i uppdrag att ta fram vägledning om hur ekosystemtjänster kan beaktas i planering 
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och byggande enligt plan- och bygglagen. I maj 2015 startade projektet BEST (Boverket 
och Ekosystemtjänsterna) Det var ett nationellt utvecklingsprojekt om hur 
ekosystemtjänster ska involveras i beslut som har plan- och bygglagen som grund. Syftet 
med projektet var att svara på frågan om det går att genomföra ekosystemtjänster på 
detaljplanenivå. Resultatet från BEST-projektet visade att det fanns 
utvecklingsområden gällande riktlinjer för tillämpning av plan- och bygglagen och 
behov av ett enhetligt underlagsmaterial. Projektet synliggjorde, som även tidigare 
belysts, att det behövs en generell kunskapshöjning på både kommunal och regional 
nivå [33, p. 5]. Länsstyrelsen är ansvarig för vägledning och tillsyn i samband med 
kommunal och regional planering. Deras uppdrag är att ta fram regionala 
handlingsplaner för grön infrastruktur och tillhandahålla planeringsunderlag gällande 
statliga och allmänna intressen. Önskvärd effekt av handlingsplanerna är att det ska 
fungera som underlag för fysisk planering och prövning samt att ekosystemtjänsternas 
bidrag till att nå miljökvalitetsmålen synliggörs och att det sker en lokal och regional 
utveckling gällande integreringen av ekosystemtjänster i den kommunala planeringen 
[32, p. 75].  
 
Under de senaste åren har det pågått mycket arbete mot strävan att uppnå etappmålet, 
det återstår dock en hel del innan ekosystemtjänster är integrerade på önskvärd nivå. I 
Naturvårdsverkets uppföljningsrapport från mars 2018 framgår det att etappmålet inte 
är uppnått eller kommer kunna nås fullt ut, endast delar av målet kommer kunna nås 
inom uppsatt tid. Arbetet kommer fortsätta och det kommer ske i en lärandeprocess 
med utgångspunkt från en långsiktig kunskapsuppbyggnad [34, pp. 354-358]. 
 
Nytillkomna etappmål  
Den 12:e april 2018 beslutade regeringen om ytterligare två etappmål med syfte att 
förbättra integreringen av grönskans, ekosystemens och den biologiska mångfaldens 
värden vid planering, byggande och förvaltning.  
 

- Etappmål om metod för stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer: 
Kommunerna ska senast 2020 ha tillgång till en utvecklad metod för att ta 
tillvara och integrera stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer vid 
planering, byggande och förvaltning i städer och tätorter. 

 
- Etappmål om integrering av stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana 

miljöer:  
En majoritet av kommunerna ska senast 2025 ta tillvara och integrera 
stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer vid planering, byggande 
och förvaltning i städer och tätorter.  

 
I regeringens skrivelse till riksdagen, en strategi för en hållbar stadsutveckling, motiveras 
etappmålen med att regeringen vill stärka kommunernas förutsättningar att utveckla 
hållbara städer med en helhetssyn där människan är i fokus. Städerna blir tätare och 
konkurrensen om mark ökar. Etappmålen tydliggör vart insatser bör sättas in. 
Regeringen bedömer att grönska och stadsnära natur ska prioriteras i fysisk planering 
och förvaltning eftersom det är sådana områden som kan öka människans 
välbefinnande och folkhälsa. Boverket och Naturvårdsverket är ansvariga för 
etappmålen [35].  
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  Lagstiftning 

Plan och bygglagen är det regelverk som reglerar markanvändning och bebyggelse i 
Sverige, det betyder att plan- och bygglagen har en avgörande roll för att skapa goda 
utgångspunkter för grön infrastruktur och således ekosystemtjänster [36, p. 7]. 
Kommuner har både möjlighet och skyldighet att beakta ekosystemtjänster som en del 
av ett allmänt intresse och som den byggda miljön. Syftet vid all planläggning ska vara 
att använda området till de som det är mest lämpat för avseende beskaffenhet, läge och 
behov. Det som ur allmän synpunkt medför en god hushållning ska ges företräde. 
Lämpligheten avgörs genom avvägning mellan allmänna och enskilda intressen samt 
genom bedömning av markens förutsättningar och omgivning [36, p. 25]. 
  
Begreppet ekosystemtjänst existerar inte som ett definierat begrepp i plan- och 
bygglagen, tolkningar av paragrafer kan ge möjlighet för integrering av 
ekosystemtjänster i den fysiska planeringen, men problem kan uppstå eftersom det inte 
förekommer någon tydlig fördelning av ansvar eller möjlighet till uppföljning.  En 
annan svårighet är även att plan- och bygglagen är uppbyggd av geografiska 
begränsningar, till exempel kommungränser och planområden. Detta kan medföra 
problematik vid planering av ekosystemtjänster eftersom de inte innefattas av 
geografiska begränsningar på liknande sätt [36, p. 7].  
 
I plan- och bygglagens andra kapitel regleras de allmänna intressen som ska beaktas vid 
prövning. Begreppet ekosystemtjänst återfinns ej men kan anses innefattas i följande 
paragrafer; 1 § klarlägger att hänsyn ska tas till både enskilda och allmänna intressen, 
ekosystemtjänster är ett allmänt intresse. 2 § ger möjlighet för kommuner att bevara och 
beakta befintliga ekosystemtjänster i och med att paragrafen talar om att hänsyn ska tas 
till ekologiska förutsättningar. 3 § ger ett starkt stöd att beakta och skapa goda 
förutsättningar för, även här, befintliga ekosystemtjänster. 4 och 5 §§ kan ge kommuner 
stöd för att neka bebyggelse på den aktuella platsen om ekosystemtjänster som ett 
allmänt intresse väger tyngre. Bestämmelserna kan även ge möjlighet till samverkan 
mellan ekosystemtjänster och bebyggelse genom att just ekosystemtjänsterna skapar 
förutsättningar för att tillåta bebyggelse. 6 § är en lämplighetsbedömning utifrån 
byggnadens lokalisering på fastigheten och syftar bland annat till att befintliga 
naturvärden beaktas. Bestämmelsen kan ge kommunen stöd att ge byggnaden en annan 
plats inom fastigheten. 6a § syftar till att byggnader ska placeras och utformas så att 
påverkan av omgivningsbuller inte blir en olägenhet för människors hälsa. 
Bestämmelsen kan ge möjlighet till att anlägga bullerdämpande åtgärder, som indirekt 
kan vara en ekosystemtjänst. Det kan ge möjlighet till bevarande och även nyskapa 
ekosystemtjänster. 7 § tydliggör att grönområden ska vara en del av den byggda miljön. 
Bestämmelsen kan fungera som stöd för både beaktande och utveckling av befintliga 
ekosystemtjänster samt för nyskapande. 8 § syftar på att byggnader under markytan inte 
ska försvåra användningen ovan mark, den kan bli tillämplig på befintliga 
ekosystemtjänster. 10 § förtydligar att miljöbalkens miljökvalitetsnormer, som är 
föreskrifter som anger den lägsta godtagbara miljökvaliteten, ska följas vid alla ärenden 
i plan- och bygglagen. Om någon miljökvalitetsnorm inte uppnås kan det vara en 
indikator på att fler ekosystemtjänster behövs i området. Det kan ge kommunen stöd 
att på vissa platser beakta och utveckla ekosystemtjänster [36, pp. 9-20].  
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Översiktsplan 
I plan- och bygglagens tredje kapitel återfinns bestämmelserna för kommunala 
översiktsplaner. Översiktsplanen är obligatorisk för varje kommun och visar 
inriktningen för kommunens samhällsplanering och konturerna av den framtida fysiska 
strukturen, den vägleder kommande detaljplaner och bygglov. Översiktsplanen är inte 
juridiskt bindande utan ska ge ett övergripande helhetsperspektiv av samhällets 
inriktning gällande användning, utveckling och bevarande. Översiktsplanernas 
markanvändningskarta är ett viktigt vägledande underlag för kommunens kommande 
avvägningar och ställningstagande för detaljplaner, det kan innebära styrningar av ny 
exploatering till vissa områden och motverka etablering i andra.  Genom att belysa 
viktiga ekosystemtjänster och dess möjlighet till optimalt bevarande och utveckling 
finns goda möjligheter för en hållbar planering ur ett ekosystemtjänstperspektiv. Den 
gällande lagstiftning som reglerar översiktsplanering ger både skyldighet och möjlighet 
att beakta, utveckla och skapa ekosystemtjänster.  
 
I plan- och bygglagens 3 kap. 4 § regleras att i översiktsplanen ska det redovisas hur 
hänsyn till allmänna intressen ska tas vid användning av mark- och vattenområden [36, 
p. 23]. Enligt 3 kap. 5 § 4 ska det i översiktsplanen framgå hur kommunen i den fysiska 
planeringen avser att ta hänsyn till och samordna översiktsplanen med relevanta 
nationella och regionala mål, planer och program av betydelse för en hållbar utveckling 
inom kommunen. Ett sådant krav kan motivera att det genomförs inventeringar av 
ekosystemtjänster för att tydliggöra dess bidrag till allmänna och enskilda intressen [32, 
p. 74].  
 
De grundläggande bestämmelserna för landets hushållning av mark- och 
vattenområden återfinns i miljöbalkens tredje kapitel, dessa ska tas hänsyn till i 
översiktsplaneringen. Bestämmelserna syftar till att redovisa vilka intressen som ska ges 
företräde vid ändrad markanvändning. Det är utifrån en allmän synpunkt som god 
hushållning ska ges företräde vid ändrad markanvändning. De allmänna intressena för 
bevarande redovisas i miljöbalkens 3 kap. 2, 3 och 6 §§. I 2 § anges att stora mark- och 
vattenområden som är obetydligt påverkade av exploateringsföretag ska skyddas. I 3 § 
anges att mark- och vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt ska 
skyddas från skadliga åtgärder. Vidare i 6 § uppges att all mark som ur allmän synpunkt 
är av betydelse för friluftslivet, natur- eller kulturvärden och särskilt grönområden i 
tätorter ska skyddas mot åtgärder som kan skada dess värde [37]. 
 
Länsstyrelsen har i uppgift att särskilt bevaka riksintressen, miljökvalitetsnormer, 
säkerhet och hälsa vid bebyggelse och byggnadsverk, risk för olyckor, översvämning 
och erosion vid översiktsplaneringens samråd enligt plan- och bygglagen 3 kap. 10 §. 
Om riksintresset för naturvård får en större tyngd i framtida avvägningssituationer 
kommer de innebära att hänsynen av ekosystemtjänster ökar vid planering och beaktas 
vid granskningsyttrande [32, p. 74]. För att uppnå en effektiv och genomslagskraftig 
reglering krävs det att ekosystemtjänsterna finns med i alla steg från idé till verklighet. 
Vilket gör att översiktsplanen spelar en viktig roll med sin vägledning för detaljplanering 
och lovansökningar [32, p. 68]. 
 
Detaljplan 
En detaljplan består av en plankarta med planbestämmelser som är juridiskt bindande, 
tillhörande dokument är planbeskrivningen som ger information om förutsättningar, 
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syfte, genomförande och konsekvenser. Planbeskrivningen är inte juridiskt bindande. 
Med en detaljplan reglerar kommunen användningen av mark- och vattenområden och 
utformning för bebyggelsemiljön. I detaljplanen prövas mark- eller vattenområdets 
lämplighet och bedömningen som görs sätter ramarna för kommande 
bygglovsprövning. Detaljplanen avgör således vilka rättigheter och skyldigheter 
kommun och fastighetsägare kommer ges [38, p. 29]. Kommunen ska i detaljplanen 
ange gränser för vad som är allmän plats och kvartersmark. Allmän plats är de ytor som 
är avsedda för gemensamma behov, exempelvis gator, vägar och parkområden. Enligt 
plan- och bygglagens 4 kap. 7 § är grundprincipen att kommunen innehar 
huvudmannaskapet för den allmänna platsen. Kvartersmark är den mark som inte är 
allmän plats eller vattenområde. I plan- och bygglagen 4 kap 32 § regleras omfattningen 
av detaljplanen. Där framgår det att detaljplanen inte får omfatta ett större område än 
vad som behövs med hänsyn till syftet och genomförandetiden och att det som finns 
på plankartan ska vara tydligt och inte vara mer detaljerat än vad som behövs med 
hänsyn till planens syfte.  
 
I detaljplanen ska de allmänna intressena och riksintressena ha beaktats. Om det 
allmänna intresset för platsen är ekosystemtjänster finns det, som tidigare nämnt, 
utrymme i befintlig lagstiftning för planläggning att både skapa och bevara dessa. En 
svårighet är dock att gällande lagstiftning inte tydliggör eller ger möjligheten till 
uppföljning eller kontroll.  
 
Eftersom kommunen enligt plan- och bygglagen 4 kap. 5 § ska ange gränser för vad 
som ska vara till exempel park- och naturmark uppstår också möjlighet för kommunen 
att skapa förutsättningar för ekosystemtjänster. Kommunen har enligt 4 kap. 8 § 
möjlighet att i detaljplanen bestämma hur allmänna platser som är särskild värdefulla ur 
historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt ska skyddas. I 8 kap. 9 
§ tydliggörs även att naturvärden ska visas hänsyn och att naturförutsättningarna på 
platsen ska så långt som möjligt tas tillvara. Plan- och bygglagen tillåter ingen större 
möjlighet för kommunerna att reglera ekosystemtjänster på kvartersmark. 
Möjligheterna som finns idag är att reglera andelen hårdgjord yta enligt 4 kap. 10 § och 
att kräva marklov för trädfällning 4 kap. 15 §, samt att med 4 kap. 16 § 1 bestämma 
placering, utformning och utförande av tomter.  
 
Länsstyrelsen har likt processen för översiktsplaner även här möjlighet att överpröva 
detaljplaner enligt plan- och bygglagens 11 kap. 10 §. Överprövningen syftar till att 
kontrollera kommunens hantering av bland annat riksintressen och 
miljökvalitetsnormer, vilka ekosystemtjänster är involverade i [36]. 

 Genomförandeavtal 

Plan- och bygglagen reglerar många av de rättigheter och skyldigheter kommun och 
exploatör har gentemot varandra i exploateringsprocessen. För att forma 
rättsförhållandet mellan parter men även komplettera och i vissa fall förtydliga 
lagstiftningen används avtal. Utöver frågor om ekonomiska förhållanden kan avtalen 
innebära andra åtaganden. Gestaltningsprogram är en sådan sak. I avtalet kan 
exploatören binda sig till att utgå från gestaltningsprogram beträffande bebyggelsens 
och den allmänna platsens utformning [39, p. 157]. Genomförandeavtalen skiljer sig åt 
beroende på vem som är ägare till marken. När kommunen äger marken tecknas allt 
som oftast ett markanvisningsavtal med efterföljande marköverlåtelseavtal. När marken 
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inte ägs av kommunen tecknas ett exploateringsavtal. Till båda varianter av avtal ska 
kommunen ha antagit riktlinjer. Riktlinjer ska ange utgångspunkter och mål för avtalet 
och genomförandeprocessen. Syftet med riktlinjerna är att skapa tydlighet och 
transparens [38, pp. 133-140].  
 

Exploateringsavtal  
Ett exploateringsavtal är en överenskommelse mellan exploatör och kommun om hur 
exploateringen ska genomföras. Definitionen för exploateringsavtal finns i plan- och 
bygglagens 1 kap. 4 § och lyder enligt följande; avtal om genomförande av en detaljplan 
och om medfinansieringsersättning mellan en kommun och en byggherre eller en 
fastighetsägare avseende mark som inte ägs av kommunen, dock inte avtal mellan en 
kommun och staten om utbyggnad av statlig transportinfrastruktur. Avtalet upprättas 
före detaljplanens antagande med villkor att det blir giltigt när detaljplanen vinner laga 
kraft. Exploateringsavtalet är ett civilrättsligt avtal med offentligrättslig grund. I 
avtalslagen (1915:218) regleras i 3 kap. 29 § att avtalet inte får upprättas under tvång, 
vidare i 33 § regleras att det ska finnas balans i avtalet och i 36 § att det inte ska finnas 
oskäliga avtalsvillkor. Samtliga villkor i avtalet måste även ha stöd i den offentligrättsliga 
lagstiftningen eftersom parterna inte har likvärdiga förhandlingspositioner, kommunen 
innehar en myndighetsposition och således en starkare ställning än exploatören [40].  
 
Den offentligrättsliga lagstiftning som blir aktuell i upprättandet av ett 
exploateringsavtal är främst regeringsformens första kapitel där övergripande 
rättsprinciper återfinns. I 1 § finns bestämmelsen om legalitetsprincipen, som innebär 
att myndigheter ska följa den gällande lagstiftningen. I 9 § återfinns bestämmelsen om 
objektivitetsprincipen och likhetsprincipen. Objektivitetsprincipen innebär att 
myndigheter förväntas agera opartiskt och sakligt. Likhetsprincipen innebär att alla ska 
behandlas lika, vilket i avtalssammanhang i praktiken betyder att en kommun ska ha 
samma avtalsvillkor oavsett exploatör. I upprättandet av exploateringsavtal ska även 
kommunallagen beaktas [38, p. 137].  
 
I plan- och bygglagen 6 kap. 40 § finns bestämmelsen som ger utrymme till kommunen 
att ställa krav på exploatören i exploateringsavtalet att vidta åtgärder på allmän plats 
eller andra åtgärder som har betydelse för att genomföra detaljplanen. Åtgärderna kan 
vara utanför planområdet. Exploatören ska dock inte bekosta mer än vad det är rimligt 
i förhållande till den nytta som denne får av planen [41, p. 257]. Paragrafen öppnar upp 
för att kunna reglera frågor om ekosystemtjänster [36]. 
 
Markanvisningsavtal 
En markanvisning är, enligt plan- och bygglagen 1 kap. 4 §, ett avtal mellan en kommun 
och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under 
givna villkor förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst 
kommunägt markområde för bebyggande. Likt exploateringsavtal gäller även här ovan 
nämnda principer i regeringsformen [38, p. 138]. Kommunen kan således ställa krav 
även i markanvisningar för att tillgodose främjandet av ekosystemtjänster. Det finns 
möjlighet till att föra dialog kring hållbart planerande utan att detaljstyra och utrymme 
att inom befintlig lagstiftning ställa urvalskriterier om att ekosystemtjänster ska beaktas, 
utvecklas och skapas [36, p. 42]. 
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4 Ekosystemtjänster – en översikt 

I detta kapitel redovisas resultatet av studiens första frågeställning; hur väl integrerat är 
begreppet ekosystemtjänst i landets kommunala översiktsplaner. Resultatet visualiseras 
i tre stycken diagram. Kapitlet avslutas och sammanfattas i en resultatanalys.  

4.1 Förekomsten av begreppet ekosystemtjänst 

 

 
Diagram 1. Nämns ekosystemtjänst i översiktsplan eller i fördjupad översiktsplan? 

 
I Sveriges samtliga 290 översiktsplaner har ordet ekosystemtjänst eftersökts. I 
stapeldiagrammet ovan illustreras resultatet. Diagrammet visar att den i dag äldsta och 
gällande översiktsplanen som nämner begreppet är antagen 2007. I en fördjupad 
översiktsplan antagen 2006 finns även begreppet ekosystemtjänst med. Därpå har 
begreppet tagit plats i allt fler översiktsplaner med en markant ökning år 2014. 
Diagrammet visar även att de fördjupade översiktsplanerna följer samma uppåtstigande 
trendkurva. Resultatet för år 2014 visar att det är 18 stycken översiktsplaner som 
antagits som innehåller begreppet ekosystemtjänst och 19 stycken utan begreppet. Den 
stora ökningen som år 2014 visar kan vara en direkt följd av den tilltagande mängden 
publicitet ekosystemtjänster fått i samband med regeringens beslut om införandet av 
etappmålet; betydelsen av biologisk mångfald och värdet av ekosystemtjänster [4] samt 
propositionen – En svensk strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster [5]. 
 
År 2015 visar på ett undantag från den annars påtagliga ökningen av 
begreppsanvändningen. Det är totalt tio stycken översiktsplaner som antogs det året, i 
tre av dem finns begreppet ekosystemtjänst med. De efterföljande två åren, 2016 och 
2017, är det totalt 14 respektive 17 stycken översiktsplaner som har antagits där 
begreppet finns med. År 2016 är det första året som det är fler antagna översiktsplaner 
som har använt begreppet än översiktsplaner utan begreppet ekosystemtjänst. 
Resultatet för år 2017 visar att det inte var en engångsföreteelse. 
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År 2018 är det 48 stycken översiktsplaner som har antagits eller som är under 
antagandeprocess som har använt begreppet. Det är en färre än de tre tidigare toppåren 
(2014, 2016, 2017) tillsammans. Även det totala antalet översiktsplaner skiljer sig mot 
tidigare år. De översiktsplaner som ej ännu har antagits kommer eventuellt inte hinna 
bli antagna detta år, vilket skulle medföra att antalet för ”Ja” 2018 kommer bli färre till 
antal.    

 Länsvis skillnad 

I diagrammet nedan redovisas resultatet över antal kommuner med en översiktsplan 
där begreppet ekosystemtjänst återfinns för respektive län. Fördjupade översiktsplaner 
är inte medräknade. I Sveriges tre län med flest antal kommuner, Västra Götaland med 
49 kommuner, Skåne med 33 kommuner och Stockholm med 26 kommuner, är det 
Stockholms län som har högst andel kommuner med begreppet ekosystemtjänst i sin 
översiktsplan. Det är endast fem kommuner i Stockholm län som inte har använt 
begreppet i sin översiktsplan. I Västernorrlands sju kommuner är det ingen som har en 
översiktsplan där ekosystemtjänster har skrivits in. 
 
 
 

 
Diagram 2. Länsvis statistik. 
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4.2 Begreppets användning 

I den efterföljande undersökning analyserades hur begreppet har använts i 
översiktsplanerna. För samtliga 116 översiktsplaner där begreppet återfunnits skedde 
en kategorisering. De fyra kategorier kan ses i cirkeldiagrammet i figuren nedan. 
 
De fyra olika kategorierna avser att göra en uppdelning i hur väl begreppet 
ekosystemtjänst beskrivs och om det finns exempel på hänsynsåtgärder eller strategier 
i förhållande till beaktande eller utveckling av ekosystemtjänster i kommunen. 
Kategoriseringen som använts grundar sig på författarens egen tolkning av lämplig 
uppdelning för att tydliggöra skillnaderna i begreppsanvändningen. I de översiktsplaner 
där begreppet ekosystemtjänst påträffats har fyra huvuddrag kunnat urskiljas i 
användningen av begreppet. Dessa huvuddrag är de fyra kategorierna. 
 
I 47 % av de 116 kommunernas översiktsplaner har begreppet fått sökträff på antingen 
texten från den miljöpolitiska inriktningen som beskrevs i avsnitt 3.3 eller att begreppet 
har en enstaka träff men utan förklaring eller grundläggande beskrivning om vad 
ekosystemtjänst betyder eller innebär för kommunen.  
 
I teori- och bakgrundskapitlet beskrevs att det krävs en ökad kunskapsnivå om 
ekosystemtjänsternas betydelse för att kunna nå etappmålet. En översiktsplan där 
ekosystemtjänsternas betydelse förklaras och som dessutom visar på vad som behöver 
göras för att utveckla och stärka ekosystemtjänster i kommunen och visar vilka 
eventuella områden som har höga värden av ekosystemtjänster är en del av den 
pågående kunskapshöjningen och en del av arbetet mot ett hållbart samhälle. I 15 % av 
översiktsplanerna finns sådan information med mycket utförliga exempel och 
hänsynsåtgärder.  
 

 
Diagram 3. Kategorisering av användningen i översiktsplaner. 
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Ekosystemtjänster i översiktsplaner
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Grundläggnade förklaring av begreppet

Förklaring av begrepp och exempel på hänsynsåtgärder

Förklaring av begrepp med mycket utförliga exempel och hänsynsåtgärder
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Kategori: Begreppet finns med i text från miljöpolitisk inriktning eller nämns enstaka 
gång.  
Exempel från Herrljunga kommuns översiktsplan 2017-2035: 

- Inom kommunen finns flera större land- och vattenområden som har stor betydelse för 
människors rekreation och naturupplevelser samt för biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster.  

 
Kategori: Grundläggande förklaring av begreppet. 
Exempel från Piteå översiktsplan 2030: 

- Växter och djur samspelar med varandra i olika processer i ett ekologiskt system. Vi drar 
nytta av dessa processer i form av ekosystemtjänster för produktion av syre, rent vatten, energi, 
mat, virke och material, pollinerande insekter, tillgång till natur för rekreation, bildandet av 
bördig jord. Ekosystemtjänsterna upprätthåller eller förbättrar människors välmående och 
livsvillkor.  

 
Kategori: Förklaring av begrepp och exempel på hänsynsåtgärder.  
Exempel från Landskrona översiktsplan 2030: 

- Strategier för att uppnå en ekonomiskt hållbar utveckling: Utveckla och värdera 
ekosystemtjänster. 

- Strategier för att uppnå en ekologiskt hållbar utveckling i Landskrona stad: Kompensera för 
förluster av ekosystemtjänster till följd av exploatering. 

- Områden som är av vikt för djurliv och olika ekosystemtjänster behöver också värderas och 
skyddas. 
 

Kategori: Förklaring av begrepp med mycket utförliga exempel och hänsynsåtgärd. 
Exempel från Översiktsplan 2016 för Uppsala kommun: 

Ta tillvara naturen – lyft fram och använd ekosystemtjänster för en bättre miljö, för att berika 
människors upplevelser och för minskad klimatpåverkan. 

- Värna och utveckla Uppsalas identiteter. Uppsalas olika identiteter och unika värden värnas 
och utvecklas kontinuerligt i befintliga och tillkommande miljöer. Kultur- och naturvärden 
och ekosystemtjänster tas tillvara och utvecklas för att skapa och förstärka platsunika miljöer 
för människor och verksamheter. 

- Kretslopp, ekosystemtjänster och minimerat resursbehov. Kunskap om och förvaltning av 
biologisk mångfald och ekosystemtjänster ingår som en del i planeringen. Utformning och 
lokalisering av infrastruktur, bebyggelse och grönstruktur bidrar till att minimera 
resursbehoven och främjar god samhälls- och kommunalekonomisk hushållning. Material i 
byggnader och utemiljöer väljs utifrån ett livscykelperspektiv. 

- Säkerställ förutsättningar för att viktiga ekosystemtjänster tas tillvara, förstärks och 
integreras där så är möjligt i all mark-och bebyggelseutveckling. Kartlägg och analysera 
ekosystemtjänster för att motverka negativa effekter av bland annat klimatförändringar, 
minskad biodiversitet eller negativ påverkan av föroreningar. 

- Den gröna och blå strukturen är avgörande för ekosystemtjänster. En av de viktigaste 
ekosystemtjänsterna i kommunen är åsens förmåga att förse oss med rent dricksvatten. Det 
skulle kosta mycket pengar och innebära stora risker att ersätta denna funktion med en 
teknisk lösning. 

- Grönområden reserveras som befintliga eller framtida rekreationsresurser för stadens och 
tätorternas växande befolkningar. De ska utvecklas och nyttjas långsiktigt för att kunna 
upprätthålla ekosystemtjänster och i många fall även fungera som viktiga livsmiljöer och 
spridningssamband för växter och djur. 
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4.3 Resultatanalys 

Att begreppet ekosystemtjänst är på väg att ta plats i Sveriges översiktsplaner visar 
resultatet i diagram 1 tydligt. Det är totalt 116 översiktsplaner som har använt 
begreppet, för 10 år sedan var det en. Denna undersökning visar inte när kommunerna 
använde begreppet i sin översiktsplan för första gången. Det kan finnas kommuner som 
i en tidigare antagen översiktsplan har använt begreppet. Att göra en undersökning för 
att få fram när kommunerna för första gången använde sig av begreppet 
ekosystemtjänst i sin översiktsplan skulle eventuellt förändra statistiken och även ge 
svar på en annan frågeställning. Denna undersökning visar hur många av de 
översiktsplaner som är aktuella under våren 2018 som innehåller begreppet eller inte 
och hur fördelningen ser ut i respektive län. Undersökningen visar också hur begreppet 
har använts i förhållande till de fyra kategorierna som visar huvuddragen i 
begreppsanvändningen som har kunnat urskiljas. För de kommuner som inte har nämnt 
ekosystemtjänst i sin översiktsplan eller fördjupade översiktsplan betyder det inte att de 
inte jobbar med ekologisk hållbarhet. De kommunerna kan ha en mycket väl utarbetad 
strategi över hur deras samhällsutveckling ska fortgå med hänsyn till gröna värden och 
beskriver således ekosystemtjänster implicit. 
 
I diagram 1 synliggörs att ökningen i användningen av begreppet har pågått från år 2013 
och en större ökning skedde år 2014. Detta kan vara följderna av att begreppet 
ekosystemtjänster fick spridning i form av etappmålet som publicerades samt av 
propositionen – En svensk strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster [5]. 
Anledningen till den stora skillnaden i det totala antalet översiktsplaner för 2018 är att 
den stapeln innehåller både antagna översiktsplaner och de som är under 
antagandeprocess. Det kan innebära förändringar i statistiken eftersom det finns en viss 
tveksamhet i om samtliga översiktsplaner kommer hinna bli antagna under 2018. 
Orsaken till det stora antalet översiktsplaner kan bero på att byggandet har ökat de 
senaste åren i och med högkonjunkturen och inflyttningstrycket till städer från 
landsbygd. Kommunerna har då sett behov av nya översiktsplaner som visar 
inriktningen för kommunens samhällsplanering och konturerna för den framtida fysiska 
strukturen. För städerna med högt exploateringstryck kan det innebära strategier i var 
och hur nya bostadsområden ska formas samt hur de allmänna intressena ska värnas. 
För landsbygdskommuner kan det i motsats vara att forma strategier för hur 
kommunen ska bli så pass attraktiv att medborgarna väljer att stanna kvar.  
 
Diagram 2 visar att av de 116 kommuner som har använt sig av begreppet finns det en 
variation i begreppsanvändningen. I 47 % av översiktsplanerna som använder 
begreppet förekommer ekosystemtjänst enstaka gång utan förklaring eller som direkt 
avskrivning av text från miljöpolitikens inriktning. I 15 % av översiktsplanerna återfinns 
mycket väl tilltagna beskrivningar för bland annat arbetet med hänsynen till 
ekosystemtjänster. Detta visar på att det finns en stor bredd av hur mycket utrymme 
ekosystemtjänster får i översiktsplanerna, vilket dock inte går att översätta direkt i hur 
mycket utrymme de får i kommande detaljplanering eller i verkligheten. 
 
I teori- och bakgrundskapitlet beskrivs det vid flertalet gånger att både regeringen och 
myndigheter värnar om att öka kunskapen om ekosystemtjänsternas livsviktiga 
förmåga. Med kunskap finns också möjligheten att agera på ett sätt som gynnar 
ekosystemens långsiktiga producerande förmåga. I propositionen – en svensk strategi 
för biologisk mångfald och ekosystemtjänster [5] fick länsstyrelsen i uppdrag av 
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regeringen att ta fram regionala handlingsplaner för arbetet med grön infrastruktur, 
något som ska förverkligas senast den första oktober 2018. De regionala 
handlingsplanerna ska ge underlag för ökad hänsyn till landskapsekologiska samband, 
ekosystemtjänster och behov av klimatanpassning vid fysisk planering. De ska utformas 
så att de kan användas som underlag i den fysiska planeringen, i 
infrastrukturplaneringen och vid prövningar enligt miljöbalken [42]. En sådan 
handlingsplan kan eventuellt leda till att fler kommuner upptäcker begreppet och startar 
arbetet med att tillämpa det. 
 
I en rapport från Naturvårdsverket, som gjordes i samband med forskningssatsningen 
-Värdet av ekosystemtjänster, indikerade resultatet på att det finns behov av att öka 
förståelsen av begreppet i den kommunala verksamheten, men att begreppet är relativt 
välkänt och att det råder en positiv inställning bland politiker och tjänstemän till att 
arbeta med begreppet och den ekologiska dimensionen i den fysiska planeringen [43].  
 
Att översiktsplanen kan fungera som informationsbärare visar Uppsala kommun upp i 
exemplet ovan. I översiktsplanen beskrivs att Uppsalaåsen är en av de viktigaste 
ekosystemtjänsterna eftersom många av kommuninvånarna får sitt dricksvatten 
därifrån. Det finns även exempel på att värna och utveckla Uppsalas identitet genom 
att ta till vara på ekosystemtjänster och att kunskap och förvaltning om 
ekosystemtjänster ingår som en naturlig del i planeringen. Sådan information kan bidra 
till en ökad kunskap om ekosystemtjänster för medborgare och andra som använder 
översiktsplanen.  
 
Markanvändningsplanering är ett komplext nätverk av funktioner med 
samordningskrav där beslut kan få konsekvenser på både lokal och regional nivå. 
Samhällets intressen ska samordnas och ekonomiska intressen ska vägas mot varandra. 
Planering för och med ekosystemtjänster är på väg att ta plats i de kommunala 
översiktsplanerna, något som på sikt kan få positiva verkningar i form av ett mer 
hållbart samhälle där den biologiska mångfalden säkras och där vi människor kan 
uppleva både nöje och välbefinnande.  
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5 Från översikt till insikt  

Översiktsplaneringen har en nyckelroll för kommunens framtida utveckling. Om 
ekosystemtjänster finns väl beskrivet med exempel och hänsynsåtgärder bringar det en 
god potential att kommande detaljplanering inte kommer motarbeta ekosystemens 
långsiktiga producerande förmåga. Resultatet för studiens första del visade på att 
begreppet är på väg att ta plats i översiktsplanerna. Dock återstår mycket arbete innan 
samtliga 290 kommuner har en översiktsplan eller tillhörande program med väl 
utvecklade strategier för hur utvecklingen av ekosystemtjänster ska fortgå. Svårigheter 
i planeringen är att många intressen konkurrerar om både resurser och utrymme. 
Resurser för ekosystemtjänster kan vara att utföra grundliga inventeringar och utrymme 
i form av att ny exploatering behöver ta plats på bekostnad av naturvärden. I teori- och 
bakgrundskapitlet belystes att exploatering inte alltid behöver betyda negativa 
konsekvenser för den biologiska mångfalden eller ekosystemen. Medvetenhet och 
kunskap är grundläggande för att bygga ett ekologiskt hållbart samhälle och med en hög 
ambition finns potential att lyckas. 
 
I nästkommande resultatdel har tre kommuner studerats i deras arbete från 
översiktsplan till påbörjad utbyggnad, detta för att kunna få en djupare insikt i hur 
arbetet med ekosystemtjänster fortgår i aktuella bostadsbyggnadsprojekt. Studien avser 
att svara på den andra frågeställningen, hur ser arbetet för ekosystemtjänster ut i den 
kommunala planeringen. Tre projekt har valts ut i Stockholms län med den anledningen 
att de visar på att ekosystemtjänster är en del av respektive kommuns fysiska planering. 
I de efterföljande tre kapitlen kommer resultatet presenteras för vilka samband som har 
påträffats i de utvalda projekten i kommunerna Täby, Nacka och Haninge gällande 
visioner för ekosystemtjänster i översiktsplanen och hur det har säkerställts i detaljplan 
och vad som säkras mot exploatören i genomförandeavtal. Resultatet i respektive del 
inleds med en mindre kommuninformation som sedan följs av presentation av den 
översiktsplan som är aktuell för projektet, därefter följer information om program som 
är kopplade till projektet, detaljplanen med plankarta och planbeskrivning och sedan 
hur och om ekosystemtjänster säkras i genomförandeavtalet med exploatör. Samtliga 
tre delar avslutas med en resultatanalys som tydliggör den insikt studien frambringat.  
 
Centralt för Stockholmskommunernas 
samhällsplanering är hänsynen till de gröna 
kilarna. De gröna kilarna är tio stycken 
sammanhängande, tätortsnära naturområden 
som sträcker sig från den omgivande 
landsbygden in mot regioncentrum. De 
gröna kilarna är nära integrerade med 
bebyggelse och infrastrukturen. De inre 
delarna av kilarna gränsar mot bebyggelsen 
och ansluter till den lokala grönstrukturen. 
Kilarnas yttre linjer följer ofta gränser för 
riksintressen för naturvård, kulturmiljö eller 
friluftsliv och de värden som dessa anger 
[44]. Beaktandet av de gröna kilarna berörs 
under respektive resultatdel. 

Figur 3. Stockholms gröna kilar. 
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6 Täby kommun – Detaljplan för fastigheten Hästen 
2 m.fl. 

 

 

Figur 4. Täby kommun ligger norr om Stockholm.   

 

Täby kommun är belägen i Stockholms läns norra del och är med sina drygt 70 000 
invånare och yta om ca 7 100 ha en medelstor kommun i länet [45]. Täby kommun hade 
en nedåtgående befolkningstrend i flertalet år men har numer en befolkningsökning likt 
många andra Stockholmskommuner, vilket innebär att behovet av bostäder ökar. 
Samtidigt som behovet ska tillgodoses finns kommunens ambition att bevara halva 
Täby grönt.  
 
Området som valts till studien är en av de totalt fyra detaljplaner i utbyggnaden av Täby 
Park som utgör det gamla galoppfältsområdet med tillhörande parkering och 
träningsbanor. Täby Park planeras för 4000 nya bostäder med plats för ca 10 000 
boende och närmare 5000 arbetsplatser i en stadsmiljö där miljömässig, social och 
ekonomisk hållbarhet är i fokus. Planområdet som studerats omfattar ett 12 ha stort 
område och ska utöver 1 600 lägenheter även inhysa ca 5 000 kvm verksamhetslokaler 
såväl som skola, idrottshall samt vård- och omsorgsboende.  

6.1 Det nya Täby – Översiktsplan 2010-2030 

Den aktuella översiktsplanen i Täby kommun Det nya Täby 2010-2030 som vann laga 
kraft i januari 2010 är framtagen med visionen om en grön stad där hänsyn ska tas till 
både miljön, människorna, klimatet och arkitekturen i samband med utbyggnaden av 
staden. Täbys vision och långsiktiga mål är att invånarantalet ska ha nått 80 000 år 2030 
samtidigt som halva kommunen ska vara grön. Kommunens verksamhetsidé är att 
erbjuda valfrihet och trygghet i en väl utvecklad stadsmiljö i nära kontakt med naturen. 
Närheten till parker och grönytor är av stor vikt för invånarnas hälsa och livskvalitet 
och ska därför utvecklas och bevaras. Flera av stockholmskommunernas grönstrukturer 
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präglas av de tio större sammanhängande tätortsnära grönområden, de så kallade gröna 
kilarna, som sträcker sig från utkanterna in mot Stockholms stadskärna. Tre av de gröna 
kilarna berör Täby kommun och dess utbredning behöver beaktas i kommande 
stadsutveckling. Kommunen ska skydda särskilt värdefulla naturområden, områdenas 
storlek och utformning ska bero på 
syftet med bevarandet. Om det är för 
att bevara biologisk mångfald, vårda 
och bevara värdefulla naturmiljöer eller 
för att tillgodose behovet av områden 
för friluftsliv.  
 
Området för Täby Park redovisas som 
ett större förändringsområde med 
blandad bebyggelse i översiktsplanen. 
Förslag till mark och vattenanvändning 
för det före detta galoppfältsområdet 
innebär ca 4000 nya bostäder samt 
bland annat service, kontor och skolor. 
Grönområden och parker lyfts som ett 
viktigt inslag i en attraktiv stadsstruktur.  
 
I mitten av juni 2014 antogs en aktualitetsprövning till översiktsplanen. Det gjordes en 
bedömning av översiktsplanen och förslag till fortsatt arbete. Förslagen till fortsatt 
arbete inkluderar kompletteringar till översiktsplanen samt förslag till underlag och 
fördjupade översiktsplaner, dessa kompletterar och ersätter i vissa fall översiktsplanens 
ställningstagande för området. I förslag till fortsatt arbete lyfts bland annat arbetet med 
att utveckla och tillämpa ekosystemtjänster. I underlagsrapporten till 
aktualitetsprövningen belyser Täby kommun att det inom den fysiska planeringen finns 
möjligheter att utveckla ett konkret arbete för hållbar utveckling och detta med stöd av 
ekosystemtjänster. Vidare beskrivs att ekosystemtjänster bidrar till att begränsa den 
klimatpåverkan som delar av samhället skapar och att ekosystemtjänster behöver 
tillämpas i planering där så är möjligt. Grönplanen är kommunens styrande dokument 
för hur parker, natur och andra grönområden ska utvecklas. Den togs fram 2005 och 
anses fortsatt aktuell men det anses finnas behov av att komplettera den med en 
strategisk del om hur ekosystemtjänster ska tillämpas i planeringen. En heltäckande 
kommunkarta för biotoper och naturmiljöer ska utgöra basen för detta. 

6.2 Planprogram 

Med beslut om att galoppverksamheten som varit etablerad i Täby sedan 1960 ska flytta 
till Uppland-Bro kommun startade arbete med att utveckla den nya stadsdelen Täby 
Park. I augusti 2015 godkände kommunfullmäktige planprogrammet. Planområdet är 
70 ha stort och avgränsas i norr av Roslagsbanan och i söder av E18. Visionen är att 
skapa en stadsdel med attraktiva boendemiljöer med människan i centrum. Stadsdelen 
ska planeras efter kommunens vision om att halva Täby ska vara grönt. De fyra målen 
som beskriver programmets karaktär och identitet är levande stad, sammanhållen stad, 
park i stad och hållbar stad.  
 

Figur 5. Strategier för Täby kommun. 
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I planprogrammet lyfts betydelsen av 
att parkerna i stadsdelen har stor 
inverkan för skapandet av områdets 
identitet. Stadspark och 
grannskapsparker ska vara väl 
integrerade i strukturen som ett 
sammanhängande grönt nät. Stadsdelen 
ska planeras med stor hänsyn till miljön 
vilket är gynnsamt för såväl den 
biologiska mångfalden som 
mikroklimatet. Grön struktur i form av 
naturmark, grannskapsparker och stadspark ska kopplas samman genom en grön slinga. 
Den gröna slingan gynnar ekosystemtjänster och ger en boendenära grönska inne i 
områdets olika delar. I grannskapsparker ska det finnas utrymme för lek och social 
samvaro samt plats för planteringar, träd och dagvattenhantering.  

6.3 Detaljplan för fastigheten Hästen 2 m.fl.  

Denna detaljplan avser den första av totalt fyra detaljplaner av utbyggnaden på Täby 
Park och följer de planprogram som beslutades 2015. Detaljplanen vann laga kraft i 
januari 2018. Planområdet är ca 12 ha stort och ligger 700 meter sydöst om Täby 
centrum. Planen genomförs med ett standardförfarande enligt plan- och bygglagen 
2010:900. Planområdet innefattar två fastigheter, Hästen 2 som ägs av Täby kommun 
och del av Hästen 3 där Täby Park exploatering AB är ägare. Till detaljplanen hör ett 
kvalitetsprogram som har till avsikt att fastlägga den kvalitetsnivå som kommunen och 
exploatörerna gemensamt enats om. Ett hållbarhetsprogram och grönytefaktor är bilagt 
till detaljplanen och förtydligar Täby Parks vision om en hållbar stadsdel. 
Hållbarhetsprogrammet formulerar mål som bedömts vara särskilt viktiga för att uppnå 
en såväl ekologisk som social och ekonomiskt hållbar stadsdel. Dokumentet 
Grönytefaktor konkretiserar hållbarhetsprogrammets fokusområde hållbar attraktiv 
grönska och vatten.   

 Planbeskrivning 

Förutsättningarna för det aktuella planområdet är att den södra och östra delen utgörs 
av naturmark där skogsområden med värden knutna till barrskog och sumpskog finns. 
Den sydvästra delen utgörs av stallbyggnader och öppna grusplaner. Inom området 
finns fyra stycken alléer som är biotopsskyddade. Planförslaget medför tät 
kvartersbebyggelse som i norr och öst ramas in av den gröna slingan. Inom planområdet 
ryms två stycken grannskapsparker. I planbeskrivningen lyfts vikten av trygga gröna 
länkar, det ska finnas gång- och cykelstråk till omgivande natur. Gaturummet i Täby 
Park ska kantas av träd, det bidrar till en karaktärsfull miljö, förtydligar stråk och är 
gynnsamt för den biologiska mångfalden. Stadsträden är mycket viktiga inslag och 
bidrar och stödjer ekosystemtjänster. En stadsmiljö med höga sociala och ekologiska 
värden utifrån ett fokus på ekosystemtjänster ska skapas. Vid utformning av offentliga 
platser ska träd väljas utifrån att de ska kunna vara hållbara under de livsbetingelser som 
kan skapas i gatumiljön, det är även av vikt att välja trädarter som förstärker naturligt 
förekommande arter inom området. 
 

Figur 6. Planprogrammet belyser grönområdenas 
viktiga funktion. 
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Två torg ska anordnas med gröna rum som ger skydd, lä och skugga. De ska finnas 
både mindre och större planteringar som utgör en grön karaktär och har funktion att 
omhänderta dagvatten. I de två grannskapsparkerna som finns i planområdets västra 
och östra del ska möjlighet till öppna gräsytor för lek och bollspel finnas samt skuggiga 
sittplatser med blomsterplanteringar. Den östra grannskapsparkens bestod tidigare av 
äldre lövträd och tallar. De naturvärden som försvinner i och med exploateringen bör i 
möjligaste mån kompenseras. Den gröna slingan är en långsträckt park som ska 
utformas för att bära ekosystemtjänster. Den går genom hela stadsdelen och knyter 
samman parkerna och är premierad i korsningar med gator. I hela slingan ska ett 
längsgående krossdike med gräs och inslag av fukthållande vegetation och sten finnas 
för reglering av dagvatten. Bostadsgårdarna inom kvartersmarken ska utformas med en 
stor andel grönska och träd som bör fungera för fördröjning av dagvatten såväl som 
bra ytor för social samvaro och lek. Gårdarna inom stadsdelen är en viktig del av den 
helhet som utgör den gröna strukturen i Täby Park. 
 
Tallskogen inom planområdets södra del bedöms vara av kommunalt och lokalt 
naturvärde och viktig för spridningssambanden för de arter som lever i barrskog. 
Träden ska skyddas genom att byggnaderna placeras utmed gatorna och träden ska 
omfattas av förbud mot fällning. De fyra alléerna inom planområdet bedöms inte ha 

Figur 7.  Första etappen för utbyggnaden av Täby Park. 
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några höga biotopsvärden eller viktiga ur spridningssynpunkt. Alléerna kan 
kompenseras om de tas bort. Kommunen har sökt dispens hos länsstyrelsen för att fälla 
de träd där biotopsvärden inte anses höga. 

 Plankarta 

Den allmänna platsmarken PARK omger planområdets norra och östra del. Två mycket 
små områden regleras med användningen NATUR. Området genomskärs i öst-västlig 
riktning av huvudgatan som ska kantas med träd för att skapa karaktär samt bidra med 
ekosystemtjänster. Det större området för PARK i den östra långsträckta gröna slingan 
ska utgöra en av de två grannskapsparkerna. Den andra grannskapsparken kan ses i 
plankartans västra del.  
 
Egenskapsbestämmelserna för kvartersmark reglerar att växthus får anordnas på 
takterrass utöver största tillåtna bruttoarea. Bestämmelsen b1 reglerar att mark får 
bebyggas med planterbart bjälklag och n1 reglerar att skyddsvärda tallar ska bevaras med 
stöd av plan- och bygglagen 4 kap. 10 § och 13 §. Den administrativa bestämmelsen a1 
reglerar att marklov krävs för att fälla tallar med en stamdiameter över 40 cm inom 
angivet område. 

 

 

 

 

 

 

 

6.4 Tillhörande dokument 

Till detaljplan Fastigheten Hästen 2 m.fl. hör ett kvalitetsprogram som avser att 
fastställa grundläggande gemensamma kriterier för utemiljö och bebyggelse. Ett 
hållbarhetsprogram med fokus på framförallt ekologisk och social hållbarhet har tagits 
fram för hela den nya stadsdelen Täby Park. Dokumentet grönytefaktor har tagits fram 
som ett verktyg för att konkretisera fokusområdet hållbar attraktiv grönska och vatten 
i Täby Parks hållbarhetsprogram.  

 Kvalitetsprogram 

Kvalitetsprogrammet som antogs 2017 är en del av planhandlingarna och avser den 
första detaljplanen som omfattas av 12 bostadskvarter, del av boulevarden, stadsgator, 
kvartersgator, del av gröna slingan samt en tomt för skola, förskola och vårdboende. 
Med kvalitetsprogrammet är avsikten att vissa grundläggande gemensamma kriterier för 
utemiljö och bebyggelse ska fastslås. Målet är att säkra en kvalitetsnivå för det offentliga 
rummet och för kvaliteten på bebyggelse inom kvartersmark samt att skapa en 
gemensam bild av kvalitetskraven vad gäller mark och byggnader. Att i tidigt skede 
klargöra gemensamma ambitioner från exploatör och kommun ökar möjligheten att 
säkerställa kvalitéerna vid genomförandet.  

Figur 9. Tallar ska bevaras. 

Figur 10. Det krävs marklov för fällning av tallar. 

Figur 8. Områden med 
skyddsvärda tallar. 
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I kvalitetsprogrammet beskrivs utformningen av gator och kvarter. Bland annat nämns 
stadsträdens viktiga funktion för en attraktiv stadsdel med gott klimat, 
ekosystemtjänster och biologisk mångfald. Fördröjning av dagvatten ska ske med 
vegetationsbaserade lösningar som ska inbringa ett tilltalande estetiskt intryck i 
gaturummet. I den västra grannskapsparken ska det finnas en hög biologisk mångfald. 
En större öppen yta ska genom sin multifunktionalitet bidra till både möjlighet för lek 
och fördröja dagvatten Den östra grannskapsparken hade tidigare ett stort inslag av 
lövträd och död ved vilket var gynnsamt för insekter och fåglar. Önskvärt är att 
återskapa naturvärdena i gestaltad form.  
 

 
Den gröna slingan ska utformas för att bära ekosystemtjänster. Arterna i den gröna 
slingan ska blandas till tre olika växtkaraktärer; tätare sammansatt barrskog, luftigare 
halvöppen lövskog och ljus öppen äng. På huvudgatan, även kallad boulevarden som 
löper i planområdets öst västliga riktning ska stora gatuträd planteras med en sluthöjd 
på ca 15 meter, det ges exempel på Ungersk ek och flikbladig gråal. 

 Hållbarhetsprogram 

Hållbarhetsprogrammet som är framtaget 2017 är en del av detaljplanen med fokus på 
hållbarhet ur framförallt ekologiska och sociala aspekter men även de ekonomiska. Den 
nya stadsdelen Täby Park ska bli en omtänksam kvartersstad där hållbarhet är en 
naturlig del av livet. I stadsdelen ska möten mellan människor, gröna miljöer och 
hållbara transporter prioriteras. Hållbarhetsprogrammet är ett sätt att samla 
markägarnas visioner för en hållbar stadsutveckling av Täby Park. 
 
Programmet beskriver fyra stycken målområden inom hållbarhet för Täby Park, ett av 
målområdena är fokuserat mot hållbar attraktiv grönska och vatten. Ekosystemtjänster 
beskrivs som en del i förutsättningen för att klara de framtida klimatförändringarna. 
Målområdet har brutits ned i sex stycken mål med tillhörande beskrivning av vem som 
är ansvarig, vilka dess indikatorer är samt riktlinjer och aktiviteter. Målområdets riktade 
fokus är åt sammanhängande klimatanpassade grönområden med balans mellan 
biologiska och sociala värden. Det ska finnas estetiska tilltalande mångfunktionella 
översvämningsytor där dagvatten kan fördröjas och renas. 

 Grönytefaktor 

Grönytefaktor för Täby Park beslutades 2017 och syftar till att genom grönska och 
vatten arbeta mot en klimatanpassad och grönskande utomhusmiljö. Dokumentet avser 
grönytefaktorn för kvartersmark och är ett verktyg för att konkretisera och mäta 
uppnådda resultat inom fokusområdet hållbar attraktiv grönska och vatten i Täby Parks 
hållbarhetsprogram. Genom att tillämpa arbetet med grönytefaktorn kan stadsmiljön 
byggas upp för att både erbjuda och gynna ett flertal olika ekosystemtjänster såsom 

Figur 11. Norra delen av gröna slingan. 
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skugga, rekreation, livsmiljöer för djur samt upptag av koldioxid och luftföroreningar. 
En tålig grönstruktur som kan utföra många ekosystemtjänster är ett av de övergripande 
målen. Det kommer att krävas en tät mosaik av parker och natur med stor artrikedom. 
De regionala gröna och blå kilarnas värde ska beaktas vid förtätning av staden. Att lokalt 
öka biodiversitet och skapa attraktiva stråk och miljöer med blommande växter för 
pollinerande insekter är positivt. 
 
Beträffande uppföljning av grönytefaktorn i Täby Park ska detta göras vid tre tillfällen 
varav två redovisas av exploatören. Uppföljning ska ske första gången i samband med 
redovisning av bygglov, andra gången i samband med redovisning av systemhandlingar 
och tredje och sista gången som en utvärdering fem år efter färdigställandet. 
Utvärderingen ska hanteras av kommunens tillsatta arbetsgrupp. 

6.5 Avtal 

Inför genomförandet av bostadsbebyggelsen inom fastigheten Hästen 3 och innan 
antagandet av detaljplanen togs ett exploateringsavtal fram mellan Täby kommun och 
Täby Park exploatering AB. Exploateringsavtalet reglerar marköverlåtelser, ekonomiska 
och tekniska frågor samt ansvar under genomförandet av detaljplanen.  
 
I exploateringsavtalet regleras att det gemensamt framtagna kvalitetsprogrammet och 
hållbarhetsprogrammet ska följas. Programmen utgör ett gemensamt underlag för både 
kommunen och Täby Park exploatering AB. Uppföljning ska ske för varje kvarter. 
Kommunen och exploatören ska tillsammans göra en bedömning om intentionerna och 
kvalitetsnivån avsedda i kvalitetsprogrammet och gestaltningsbilagan uppnåtts. 
 

 
Figur 12. Kvalitetsprogram med uppföljning. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 Figur 13. Kvalitets- och hållbarhetsprogram ska följas. 



Ekosystemtjänster i kommunal planering  

 35 

Kommunen har för avsikt att sälja tre kommunala kvarter inom detaljplanen. Ett 
marköverlåtelseavtal har tecknats mellan Täby kommun och Fast 10 Stockholm AB till 
följd av vinsten i en markanvisningstävling som pågick under hösten 2016. 
Marköverlåtelseavtalets syfte är att reglera marköverlåtelsen samt parternas åtaganden 
och skyldigheter i genomförandet av bostäder och lokaler inom ett av anbudsområdena. 
I punkten 3.6 Hållbarhet regleras att bolaget Fast 10 Stockholm AB förbinder sig att 
följa hållbarhetsprogrammet. Det ska ske en uppföljning efter varje kvarter. Varje 
byggherre ska beskriva hur hållbarhetsprogrammets mål ska uppnås. 

 
 

6.6 Platsbesök 

Platsbesök gjordes på eftermiddagen den 19:e april. Observation gjordes från 
planområdets norra gräns där den gröna slingan ska etableras. Området var tillgängligt 
för att besöka, det fanns inga staket eller avspärrningar som hindrade. Där det planerade 
området för bland annat skola ska byggas pågick förberedelse för markarbete. 
Platsbesöket gjordes tre månader efter laga kraftvunnen detaljplan, vilket resulterade i 
att uppstarten av den kommande helomvandlingen av området kunde skådas. De 
biotopsskyddade alléerna fanns längs med de stora grusplanerna som troligtvis använts 
som parkeringsplats till besökare för Täby galopp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 14. I marköverlåtelseavtalet förbinder sig exploatören till hållbarhetsprogrammet. 

Figur 15. Här ska den gröna slingan anläggas. 
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6.7 Resultatanalys 

Projektet ligger i startgroparna för utbyggnad, området kommer inom de närmsta åren 
omvandlas till en ny stadsdel, Täby Park. Utbyggnaden av Täby Park präglas av ett stort 
fokus riktat mot en grön och tät bebyggelse. I översiktsplanen finns tydligt uppsatta 
strategier för att utveckla kommunens gröna värden. I strategierna nämns att Täbyborna 
ska ha tillgång till parker och natur med gångavstånd från bostaden, förskolan, skolan 
och arbetsplatsen. Att vistas i naturen främjar livskvaliteten, det är något Täby kommun 
värnar om. I detaljplanen följs översiktsplanens strategi upp om att det ska vara 
gångavstånd till parkområden. Även den kommunala visionen om halva Täby grönt 
återspeglas i planeringen. Översiktsplanen antogs 2010, till den finns en 
aktualitetsförklaring från 2014. I underlagsrapporten till aktualitetsförklaringen beskrivs 
ekosystemtjänster och att de ska tillämpas i planeringen där så är möjligt. I detta projekt 
har det ansetts vara möjligt på flertalet ställen. Bland annat så nämns att den gröna 
slingan ska bära flera ekosystemtjänster. 
 
I planprogrammet från augusti 2015 beskrivs områdets fyra mål och ledord, ett av de 
är; park i stad. Detta tyder på att grönstrukturen från början varit en mycket viktig del i 
planeringen. Stadsdelen kommer bestå av tät kvartersbyggnad, vilket gör grönstrukturen 
än mer betydelsefull för att få en tilltalande helhet för området, det är gynnsamt för 
både den ekologisk och sociala hållbarheten. I planprogrammet lyfts den gröna slingan 
och grannskapsparkerna. De återfinns i såväl plankartan och de tillhörande 

Figur 17. Här kommer bostadskvarter växa fram. 

Figur 16. Norra delen av planområdet. 
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programmen. Utöver inriktningen på att få in multifunktionella gröna områden ska de 
dessutom anläggas med en god gestaltning. Området ska bli vackert och estetiskt 
tilltalande, vilket även kan beskrivas som en kulturell ekosystemtjänst.  
 
I översiktsplanen beskrivs att alléer skapar karakteristiska miljöer och förtydligar stråk. 
I planområdet finns fyra stycken alléer, dock i blandat skick, vilket har medfört att 
kommunen ansökt om att ta bort avsnitt av alléerna. För att återskapa denna 
karaktärsfulla miljö ska huvudgatan, även kallad boulevarden kantas av träd. Hur träden 
ska placeras och vilka träd som ska planteras finns vidare beskrivet i 
kvalitetsprogrammet. Det kommunala huvudmannaskapet medför att all utbyggnad av 
allmän plats, vilket inkluderar parkområdena är kommunens ansvar. På området där 
bland annat skola ska möjliggöras har kommunen använt bestämmelser i plankartan för 
att bevara skyddsvärda tallar.  
 
Planbeskrivningen sammanfattar kvalitetsprogrammets målbild med utbyggnaden av 
området. I kvalitetsprogrammet finns det mycket utförliga och detaljrika beskrivningar. 
Programmet går igenom gata för gata och beskriver bland annat avstånd mellan träd, 
vilken typ av belysning, utformning av entréer, fasadmaterial och färgsättning. I både 
exploateringsavtalet och marköverlåtelseavtalet har exploatörerna förbundit sig till att 
följa kvalitetsprogrammet och hållbarhetsprogrammet. Hållbarhetsprogrammet visar 
tydligt de mål som ska arbetas mot och vilka som är ansvariga. Exempelvis så är både 
exploatör och kommun ansvariga för att ordna mångfunktionella översvämningsytor 
som bidrar med ekosystemtjänster. Detta ska bland annat återskapas i den västra 
grannskapsparken där den nedsänkta gräsytan ska användas till lek som såväl 
fördröjning av dagvatten. Ett annat mål som beskrivs i hållbarhetsprogrammet är att 
kommunen ska ansvara för sammanhängande grönstruktur, vilket kännetecknas av hela 
områdets planering.  
 
Det finns en tydlig sammanhängande planering för att möjliggöra en hållbar 
grönstruktur i den täta kvartersbebyggelsen. Från översiktsplanenens strategier för 
gröna värden till underlagsrapportens som tydliggör att ekosystemtjänster ska ta plats i 
planeringen. Vidare i planprogrammets vision om sammanhängande grönstrukturer 
och parker för lek och rekreation som återspeglas i de tillhörande programmen som 
förtydligar och sätter upp mål. I plankartan som är juridiska bindande återfinns stora 
områden för allmän plats som möjliggör förverkligandet av visionerna. I 
genomförandeavtalen förbinds exploatörerna att följa de tillhörande programmen som 
tagits fram för detaljplanen och planprogrammet, därutöver tydliggör kommunen sin 
höga ambition med att det ska ske löpande uppföljning.  
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7 Nacka kommun – Detaljplan för Nya gatan, 
Stadshusområdet  

 

Nacka kommun är beläget öster om Stockholm. Med en befolkningsmängd uppemot 
100 000 är Nacka en av länets största kommuner sett till antalet invånare. Kommunens 
areal uppgår till ca 12 900 ha [45]. Närheten till såväl stads- som skärgårdsmiljöer och 
naturområden präglar Nacka som kommun. Kommunikationerna till centrala 
Stockholm och skärgården är goda och bidrar till kommunens ökade attraktivitet för 
inflyttning. 

Detaljplan för Nya gatan, Stadshusområdet är en del i Nacka kommuns 
utbyggnadsområde där 14 000 bostäder och 10 000 arbetsplatser skapas i ett nytt 
blandat tätbebyggt område. Detaljplanen för Nya gatan, Stadshusområdet möjliggör för 
ca 600 av de 14 000 tänkta bostäderna samt 8 000 kvm verksamhet. Nya gatan består 
av fyra kvarter och byggs på ett område om ca 3 ha som består av ett kuperat 
naturområde. Detaljplanen är uppdelad i sju delområden, vilka samtliga har blivit 
markanvisade av kommunen och kommer bebyggas av fyra byggaktörer. 

7.1 Hållbar framtid i Nacka – Översiktsplan för Nacka 
kommun 

Översiktsplanen antogs 2012 och syftar till att Nacka ska utvecklas till en attraktiv och 
långsiktigt hållbar kommun som bidrar till en positiv utveckling i Stockholmsregionen. 
I översiktsplanen presenteras utmaningar och mål för kommunens utveckling samt de 
strategier kommunen har för att möta utmaningarna och uppnå målen. Det betonas att 
kommunen ska växa med hållbar utveckling som ledord. Den ekologiska hållbarheten 
anses utgöra grunden för all annan utveckling och den ger ramarna för att kommunen 
ska utvecklas hållbart. Ekosystemtjänster lyfts fram och ska bevaras och utvecklas i 
samband med samhällets utveckling.   

I översiktsplanen beskrivs att grönstrukturen är betydelsefull för stadsbilden och den 
kulturella identiteten som orten förmedlar till sina invånare, vidare beskrivs värdet av 

Figur 18. I Stockholm läns östra del hittar vi Nacka kommun. 
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att ta tillvara på de stora naturvärden som finns i kommunen samt vikten av att bevara 
äldre skog, ängsmarker, betesmarker såväl som parker och grönområden. Exploatering 
och förtätning lyfts som de största hoten mot dessa värden. Ett av kommunens många 
mål är att öka medvetenheten om naturmiljöernas biologiska, sociala, kulturella, 
hälsofrämjande och estetiska värden. 

Vidare i översiktsplanen presenteras de strategier kommunen har för att uppnå sina mål. 
Att förtäta och utveckla befintliga områden ska bidra till att värna om natur och 
vattenområden så till vida att de mindre grönområden med natur- och 
rekreationsvärden som finns i staden inte byggs bort. Att förvalta och utveckla de gröna 
och blåa strukturerna i området anses vara av stor vikt. Att skapa gröna korridorer och 
rekreativa samband är en del av 
den fortsatta utvecklingen av 
Nacka. Genom att tillämpa 
grönytefaktor vid utbyggnad ges 
incitament att bevara och nyskapa 
grönytor i planering och 
utbyggnation.  
 
Två av de tio gröna kilarna i Stockholmsregionen går genom Nacka och är en stor del 
av det regionala sambandet. De områden som kilarna berör är av stor vikt för 
kommunen både i form av rekreativa områden samt variationsrikedom i växt och 
djurliv. Genom att binda samman och förstärka kopplingen mellan de gröna kilarnas 
större oexploaterade grönområden bevaras miljöer som är av stor betydelse för boende 
i såväl Nacka som övriga kommuner i närområdet.  
 
Parker och grönområden bör vara på 
kort gångavstånd från bostäderna och 
genom en strategisk planering ska en 
sammanhängande grönstruktur 
skapas. Stadsparker kan vävas in i tät 
bebyggelse. Markanvändningen för 
området Nya gatan, Stadshusområdet 
är utpekat för en tät och blandad 
stadsbebyggelse.   

7.2 Planprogram 

Med detaljplaneprogrammet över centrala Nacka som antogs i april 2015 vill 
kommunen skapa en levande och attraktiv stadskärna i Nackas centrala delar. Det är en 
del av översiktsplanens strategi för en tätare och mer blandad stad på västra Sicklaön. 
Planprogrammet anses ta ett helhetsgrepp om den framtida stadsutvecklingen och 
underlättar för arbetet med kommande detaljplaner. I programförslaget visas 
förverkligandet av visionen om att stärka sambanden med omgivande stadsdelar. Nacka 
kommun vill bygga en tät och grön stad med ett centralt parkstråk och byggnader med 
gröna tak. Huvudgatorna ska bli till stadsgator med trädplantering. 
 
Det råder stort fokus på ett effektivt markutnyttjande. Området byggs i tre etapper och 
planeras vara färdigställt år 2030. Hela programområdet beräknas inrymma 4600 
bostäder och upp mot 7000 arbetsplatser samt en stadspark med höga kvaliteter.  

Figur 19. Tillämpning av grönytefaktor.  

 
 
 
 
tor. 

 
 

Figur 20. Förtätning, en lösning för att tillgodose 
behovet av bostäder. 
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Parken blir ett viktigt inslag i stadsstrukturen, den ska bli en nyckelkomponent i staden. 
Parken kommer bidra till möjlighet för fysisk aktivitet, välbefinnande och pedagogisk 
utveckling. Andra värdefulla faktorer som parken ger är bättre luftkvalitet, 
bullerdämpande effekt och naturlig fördröjning av dagvatten. 
 
I planprogrammet lyfts projektet; Ekosystemtjänster i Nacka. Projektet genomfördes 
2013 till 2014 med syfte att säkerställa en strategiskt planerad grön- och blåstruktur i 
Nacka stad i förhållande till den fortsatta förtätningen på västra Sicklaön ur ett 
ekosystemtjänstperspektiv. Vidare beskrivs Fundamenta som är kommunens 
stadsbyggnadsstrategi för Nacka stad. Dokumentet Fundamenta ska utgöra ett redskap 
för analys och vägledning i planering och byggande av Nacka stad. Dokumentet belyser 
att stadens grönområden ska vara mångfunktionella, de ska ge förutsättning för 
biologisk mångfald, hantera dagvatten och skydda mot såväl vind som hetta. Det ska 
finnas grönområden för både rekreationsbehov och prydnad. Grönska kan finnas på 
byggnader och längs trädkantade gator.  

7.3 Detaljplan för Nya gatan, Stadshusområdet 

Detaljplanen för Nya gatan, Stadshusområdet vann laga kraft i januari 2018. 
Planområdet är beläget i centrala Nacka, mellan stadshuset och Nacka Forum, området 
omfattar ca 3 hektar och berör delar av Värmdövägen samt Vikdalsvägen. Detaljplanen 
är framtagen i enlighet med det antagna detaljplaneprogrammet. All mark inom 
planområdet ägs av Nacka kommun, huvudmannaskapet är kommunalt. 

 Planbeskrivning  

Planområdet beskrivs som obebyggt och består mestadels av naturmark med stora 
höjdskillnader och en grusyta.  Området domineras av äldre tallskog, den biologiska 
mångfalden är stor och många naturvärden har identifierats. Tallarnas höga ålder 
medför att de bedöms vara av ett högt biotopvärde. I det större sammanhanget med 
Nackas stad utveckling bedöms de negativa konsekvenserna för naturvärdena vara 
acceptabla. I planbeskrivningen förklaras att planområdets befintliga naturmark inte 
nyttjas i så stor utsträckning till varken motion eller rekreation. I framtiden kommer 
sådan aktivitet hänvisas till den planerade stadsparken. Där ska även biologiska värden 
tas tillvara och nyskapas som kompensationsåtgärder från naturmarken som tagits i 
anspråk. Det ska även utredas om till exempel torrakor ska sparas och placeras ut för 
att stärka den biologiska mångfalden. 
 
Planområdet angränsar i väst till Nackas stadshus och köpcentrumet Nacka forum finns 
direkt öster om planområdet. Det planeras för att uppföra fyra kvarter med 
flerbostadshus som ska omfatta ca 600 bostäder. Verksamhetslokaler ska finnas i 
markplan. Planområdet kommer ta naturmark i anspråk och eftersom det kommer ske 
stora markförändringar har inga befintliga träd på planområdet kunnat sparas. Detta 
bedöms innebära negativa konsekvenser för biologiska samband. Vegetationsinslag på 
gårdar och tak samt nyplantering av gatuträd på allmän plats ska minska de negativa 
konsekvenserna.  
 
I den sydvästra delen där användningen regleras av TORG, ska det finnas utrymme för 
trädplantering. En större park, stadsparken, planeras utanför planområdet. 
Bostadsgårdarna ska utgöra en grön karaktär och tillgodose en viss 
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dagvattenfördröjning, där ska finnas planteringar och större träd. Inom planområdet 
finns ingen allmän plats PARK eller NATUR. Rekreation och lek hänvisas till Nacka 
IP som ligger i närområdet. I den planerade stadsparken som ska anläggas i direkt 
anslutning till detta planområde kommer det möjliggöras för lek och rekreation samt 
förutsättningar för biologisk mångfald. Enligt en dagvattenutredning kan 
föroreningsbelastningen från dagvattnet minskas om planteringar och grönytor anläggs 
på gårdarna och växtbäddar infiltrerar dagvatten från gator och torg. Det finns dock 
behov av att rena vattnet ytterligare varpå det planeras för en damm utanför 
planområdet. Utöver planbestämmelser för höjdsättning och planterade gårdar ska 
omhändertagandet av dagvatten inom kvartersmark regleras i genomförandeavtal med 
respektive exploatör. 

 Plankarta 

Plankartan för detaljplan för Nya Gatan, Stadshusområdet inrymmer fyra kvarter. Det 
finns inga områden för allmän plats NATUR eller PARK inom planen.  
 

 

Figur 21. Plankartan över Nya gatan, Stadshusområdet. 

 
För att regalera markanvändning på kvartersmark har planbestämmelsen b1 införts, den 
reglerar att jorddjupet ovanpå parkeringsgaragen ska vara minst 0.8 meter och att halva 
gårdens yta ska i huvudsak planteras. Detta med stöd av plan- och bygglagen 4 kap. 16 
§.  

Figur 22. Bestämmelse för bostadsgårdarna. 
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7.4 Tillhörande dokument 

Grönytefaktor och Nackas miljöprogram är särskilt relevanta för den ekologiska 
hållbarheten och beaktandet av ekosystemtjänster i samhällsplaneringen.  Nacka 
kommun har ett övergripande mål om att uppnå attraktiva livsmiljöer i hela Nacka. 
Dokumenten hjälper till att styra mot målet. Grönytefaktor Nacka stad 2016 är ett 
planeringsverktyg för hur exploatörer på kvartersmark i stadsbyggnadsprojekt ska 
tillförsäkra området nödvändiga gröna värden. Dokumentet förankras i markanvisning 
eller exploateringsavtal. I Nackas miljöprogram redogörs för sex stycken miljömål som 
är av högt värde för att uppnå attraktiva livsmiljöer i hela Nacka.  

 Grönytefaktor Nacka stad 2016 

Med planeringsverktyget Grönytefaktor vill Nacka skapa förutsättningar för att främja 
ekosystemtjänster och skapa mångfunktionella ytor på kvartersmark. Målsättningen är 
att skapa rekreationsvärde i attraktiva gröna rum, fördröja dagvatten, åstadkomma ett 
behagligt lokalklimat och ett rikt växt- och djurliv. 
 
Grönytefaktorn styr mot kommunens 
övergripande mål; att det i hela Nacka ska 
finnas attraktiva livsmiljöer. 
Grönytefaktor ska premiera 
ekosystemtjänster som sociala värden, 
dagvattenhantering, biologisk mångfald, 
lokalklimat, luftrening.  
 
Som exempel för sociala värden lyfts 
möjlighet till odling på bostadsgårdar. I 
strävan mot en rik biologisk mångfald 
ges exempel på att anlägga gröna tak och 
plantera träd. Träden ska även bidra till 
ett bättre lokalklimat och renare luft.  

 

 Nackas miljöprogram 2016-2030 

Nacka kommun har identifierat sex stycken miljömål som är särskilt relevanta för att 
uppnå kommunens övergripande mål om attraktiva livsmiljöer i hela Nacka. Miljömålen 
som identifierats är; Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Giftfri miljö, Rent vatten, 
God bebyggd miljö samt Ett rikt växt- och djurliv.  
 
Till varje mål har Nacka kommun satt upp strategiska mål.  Ett strategiskt mål för God 
bebyggd miljö är att tillgängligheten till parker och natur ska vara god i alla 
kommundelar, ett annat exempel på strategiskt mål för Ett rikt växt- och djurliv är en 
hög grad av ekosystemtjänster. Till de strategiska målen hör indikatorerna som används 
för att följa upp arbetet mot miljömålen. Två av indikatorerna för Ett rikt växt- och 
djurliv är; andel yta av kommunen som är naturmark med höga naturvärden och andel 
skyddad naturyta av kommunytan. Målåret är 2030 och andelen för att uppnå målet är 
10 % respektive 25 %.  

Figur 23. GYF = grönytefaktor. 
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7.5 Avtal  

Kommunen är ägare till all mark inom planområdet. Markanvisningsavtal med 
efterföljande markgenomförandeavtal har erhållits från område 7, det sydöstra hörnet. 
Mellan december 2016 och februari 2017 pågick markanvisningstävling för de området. 
I mitten av oktober 2017 tecknades markanvisningsavtal mellan Nacka kommun och 
Vikdalsvägen Fastighets AB, efterföljande markgenomförandeavtal tecknades i mitten 
av mars 2018. I markanvisningsavtalet regleras exploatörens förutsättningar. En av 
förutsättningarna är att exploatören ska följa dokumentet Grönytefaktor, detta för att 
främja ekosystemtjänster på kvartersmark.  

Exploatören ska även följa villkoren i kommunens program för markanvändning med 
riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal. Där hänsyn till ekosystemtjänster 
ingår. I programmet regleras att kommunen alltid ska ställa krav vid bebyggelse på 
särskilda gröna värden på kvartersmark för att främja ekosystemtjänster. Detta bidrar 
till att uppfylla kommunens övergripande miljömål i miljöprogrammet. Inom 
kvartersmarken i Nacka stad ska bland annat biologisk mångfald och lokalklimat 
prioriteras. 
 
I markgenomförandeavtalet förbinder sig exploatören att vid planering och projektering 
ta hänsyn till styrdokument som Fundamenta och Nackas miljöprogram 2016-2030. 
Vidare i markgenomförandeavtalet regleras att anläggningar på kvartersmark ska följa 
gestaltningsprogrammet samt att all utbyggnad ska uppfylla de krav som har angetts i 
dokumentet för miljöförutsättningar. I dokumentet Miljöförutsättningar för 
markanvisningstävling, Nya Gatan Etapp 3 – Sydöstra hörnet från oktober 2016 
tydliggörs att Nacka kommun vid bebyggelse ska ställa krav på särskilda gröna värden 
på kvartersmark för att främja ekosystemtjänster. Åtgärder enligt grönytefaktor och 
miljöförutsättningar kommer följas upp av kommunen i genomförandeskedet. 
Grönytefaktorn för Nacka stad är ett verktyg som medger utformning av kvartersmark 
genom ett antal valbara åtgärder inom fem kategorier av ekosystemtjänster. I det 
aktuella området regleras att ett jordlager på minst 0.8 meter finnas ovan garagets 
takbjälklag.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Figur 25. I gestaltningsprogrammet framgår att grönska ska prägla bostadsgårdarna. 

Figur 24. Ekosystemtjänster ska främjas. 
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7.6 Platsbesök 

Platsbesök gjordes på förmiddagen den 19:e april. Området var lättöverskådligt från 
planområdets högsta punkt och observation kunde göras över hela planområdet. Den 
före detta naturmarken var avskild med stängsel och ej tillgängligt. De stora 
höjdskillnaderna var märkbara. Samtliga träd var nedtagna och således har planområdet 
genomgått den första markförberedelsen för omvandling till en tät stadsbebyggelse. 

 

Figur 26. Samtliga träd är nedtagna. Nacka forum i bakgrunden. 

 

7.7 Resultatanalys 

Nacka kommun har ett högt invånarantal mot sin relativt lilla yta. Det är en attraktiv 
kommun med närhet till vatten, natur och stad. I det rådande höga exploateringstrycket 
sker utbyggnad och förtätning. En komplex uppgift när det finns många intressen som 
ska värnas om på samma område.  
 
I översiktsplanen beskrivs att den ekologiska hållbarheten är av mycket stor vikt för 
kommunens vidareutveckling. Där lyfts även ekosystemtjänsternas betydelse för ett 

Figur 27. Träden återanvänds till lekredskap. 
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hållbart samhälle. Kommunen visar att det är ett högt fokus på en hållbar grönstruktur 
genom att tydliggöra att den är mycket betydelsefull och ska integreras och beaktas i 
den fysiska planeringen. Exploatering och förtätning beskrivs som de största hoten mot 
de befintliga naturvärdena, men det är ett nödvändigt ont för att tillgå med bostäder för 
det ökade behovet. Förtätning beskrivs även som den lösning kommunen anser är mest 
lämplig för att värna om natur, vatten och den biologiska mångfalden eftersom större 
naturområden då kan bibehållas utanför de centrala områdena.  
 
Ett av kommunens övergripande mål som presenteras är att öka medvetenheten om 
naturmiljöns sociala, kulturella, hälsofrämjande och estetiska värden, vilket faller väl i 
linje med etappmålet om betydelsen av biologisk mångfald och värdet av 
ekosystemtjänster. Där en mycket stor del är just att öka medvetenheten och 
kunskapen.  
 
I detaljplaneprogrammet för centrala Nacka tydliggörs att kommunen vill bygga en tät 
och grön stad. Det beskrivs att stadsgator ska kantas av trädplanteringar och 
byggnaderna ska ha gröna tak. Stadsbyggnadsstrategin Fundamenta tas upp i såväl 
planprogrammet som markgenomförandeavtalet. I avtalen regleras att hänsyn ska tas 
till Fundamenta vid planering och projektering, vilket innebär att exploatören bland 
annat ska arbeta för mångfunktionella gröna ytor.  
 
Planområdet är endast 3 ha stort och ska inrymma fyra kvarter, inom planområdet 
möjliggörs det inte för varken allmän plats PARK eller NATUR. Kommunen har sett 
det nödvändigt och lämpligt att vissa funktioner förläggs utanför planområdet där så är 
möjligt. Både dagvattenhantering och aktiviteter förknippade med parkmark hänvisas 
till områden utanför planområdets gräns. Dagvattnet ska omhändertas i en damm som 
ska byggas och möjlighet till att vistas i parkmiljö hänvisas till den blivande stadsparken 
som ska anläggas strax utanför planområdet. I planbeskrivningen tydliggörs att 
genomförandet av planen kommer totalt sett medföra negativa konsekvenser för 
naturvärdena. Kompensationsåtgärder kommer göras i stadsparken. 
 
De tillhörande dokumenten som exploatören binds till i avtalen reglerar att 
bostadsgårdarna ska anläggas på ett markeffektivt sätt med en grön karaktär. Det ska 
bland annat inrymma cykelparkering, sittplatser, planteringar samt möjlighet för lek och 
dagvattenhantering. För att reglera planteringsmöjligheter på bostadsgårdarna har 
bestämmelsen b1 införts på plankartan. Den reglerar att det ska vara minst 0.8 meter 
jorddjup på minst halva gårdens yta och den ytan ska i huvudsak planteras. Hur 
bostadsgårdarna ska utformas och vad som ska rymmas finns mer utförligt beskrivet i 
gestaltningsprogram som exploatören i avtalet gått med på att arbeta efter. I avtalet har 
även exploatören bundit sig att arbeta efter dokumentet grönytefaktor, vilket också lyfts 
i översiktsplanen som något som ska tillämpas i planläggning på kvartersmark. 
 
De tillhörande dokumenten Grönytefaktor och Miljöprogram för 2016-2030 visar på 
kommunens fokusområden för att nå de övergripande målet om att det i hela Nacka 
ska finnas attraktiva livsmiljöer. Dokumenten styr utbygganden mot en ekologiskt 
hållbar kommun som visar på kunskap om ekosystemtjänsternas värden. 
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8 Haninge kommun - Stadsdel Vega, detaljplan 4  

 

Figur 28. I södra Stockholm ligger Haninge kommun. 

 

Haninge kommun är till ytan en av Stockholms största kranskommuner och har med 
sina 88 000 invånare den femte största befolkningsmängden i länet [45]. Haninge 
kommun präglas av sin varierande miljö med skärgården, med dess öar och inland med 
skog och åkermark. Haninge kommun liksom hela Stockholmsregionen växer och 
befolkningen ökar. Haninges befolkning förväntas öka från nuvarande 88 000 till drygt 
105 000 invånare år 2030. Mål har tagits fram för att utveckla och bevara en hållbar 
kommun där ambitionen är en långsiktigt hållbar utveckling såväl socialt som 
ekonomiskt och ekologiskt. [46]. 
 
Stadsdelen Vega är ett område beläget i Haninge kommuns norra del med god 
kommunikation och nära till såväl service som naturområden. Stadsdelen byggs för ca 
10 000 invånare och expansionen innebär att utöver 3 300 bostäder kommer även en 
ny pendeltågsstation och trafikplats anläggas. Utbyggnaden av Stadsdelen Vega sker 
etappvis i fem detaljplaner. Vikten av hållbarhet i stadsdelens utbyggnad och framtid är 
stark och det hållbara samhället ska vara ett ideal i stadelen Vega. Projektet som 
redovisas i denna studie är detaljplan fyra och en del i utbyggnaden av stadsdelen Vega 
med ett planområde som är närmare 24 ha stort. Detaljplan fyra möjliggör för 
uppförandet av ca 730 bostäder samt verksamheter, förskola och skola. Området är 
obebyggt och består främst av ängs- och kuperad skogsmark och innefattar ett 
naturreservat. Kolartorps naturreservat bildades 2001 och är beläget inom 
planområdets sydvästra del. Naturreservatet syftar främst till att bevara de femtiotal 
jättegrytor som bildades i berget under istiden [47]. 

8.1 Översiktsplan 2004 Haninge kommun 

Den aktuella översiktsplanen för Haninge kommun, Haninge 2030 med utblick 2050, 
är antagen 2016. Utbyggnadsprojektet i Stadsdelen Vega hänvisar till den tidigare 
översiktsplanen från 2004. Den översiktsplanen nämner ej ekosystemtjänster ordagrant 
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men visar på en hög ambition att värna om de befintliga naturvärdena. Kommunens 
övergripande mål är en långsiktig hållbar utveckling för ekonomiska, ekologiska, sociala 
och kulturella intressen. För såväl miljön, trevnad och rekreation lyfts strategiska mål 
för kommunen fram där ett av de strategiska målen visar på att den biologiska 
mångfalden ska upprätthålls och att parker, vatten, natur- och kulturvärden ska skyddas 
och vårdas. 
 
Kommunens natur- och grönstruktur lyfts fram som en tillgång för både kommunen 
och regionen. Närheten till grönområden bedöms göra bostadsorterna attraktiva. Två 
av Stockholms gröna kilar går genom Haninge kommun och bedöms vara av stor 
betydelse för den biologiska mångfalden och friluftslivet. Naturområdena är mycket 
viktiga för växter och djurs reproduktion. Haninge vill säkerställa och utveckla gröna 
stråk och tillgången till ströv- och rekreationsområden vid planläggning och 
exploatering i anslutning till Vegastaden. I översiktsplanen nämns den utmaning som 
finns i att utveckla bostadsområden som exempelvis Vegastaden samtidigt som unika 
kultur- och naturmiljöer ska bevaras och utvecklas till kommande generationer. 
 
För att uppnå en hållbar stadsbyggnad ger översiktsplanen förslag att nya parker ska 
anläggas och naturområden ska bevaras vid planläggning. Dessutom vill kommunen 
ställa kvalitetskrav på kvartersmarken, exempelvis att hälften av den ursprungliga 
tomtytan ska vara grön vid ny exploatering. 

 
 

 
 
 
 
 
 

8.2 Detaljplan för Stadsdel Vega - detaljplan 4 

År 2006 antogs ett planprogram för Stadsdel Vega som ligger till grund för de sex 
detaljplanerna som området är uppdelat i. Detaljplan 4 för Stadsdel Vega vann laga kraft 
i oktober 2015 och genomförs med ett normalt planförfarande. Syftet med detaljplanen 
är att skapa förutsättningar för ny hållbar stadsbebyggelse om ca 730 bostäder, 
verksamhetslokaler, förskola och en skola med aktivitetshus. Planen syfte är även att 
fastlägga placeringen och omfattningen av en stadsdelspark. Haninge kommun är 
huvudman för den allmänna platsmarken. 

 Planbeskrivning 

Haninge kommun beskriver i planbeskrivningen att de strävar efter en långsiktigt 
hållbar utveckling där ett av målen för stadsbyggandet är att öka den biologiska 
mångfalden. I denna plan ska bebyggelse- och gatustrukturen utformas med beaktande 
av befintlig terräng, värdefull vegetation och angränsande bebyggelse. I kommunens 
grönplan från 1989 har det aktuella planområdet klassats som ett promenad- och 
strövområde. 
 

Figur 29. Kvalitetskrav på kvartersmark. 
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I planbeskrivningen beskrivs att kommunfullmäktige har antagit reglerna för en 
ekokommun och har som uthållig kommun i uppgift att sänka sina utsläpp av koldioxid. 
Ett ekologiskt hållbarhetsprogram togs fram för Stadsdel Vega i april 2011. 
Hållbarhetsprogrammet ska utgöra stöd för kommande exploateringsavtal, byggande 
och drift. Hållbarhetsprogrammet fokusera bland annat på att det ska vara en god 
vattenstatus i Stadsdel Vega och att föroreningsbelastningen som dagvattnet medför 
ska minska. Beträffande grönska är inriktningen att naturen ska vävas in i den bebyggda 
miljön och bebyggelsen ska berikas med växtlighet i form av exempelvis gröna tak. En 
ambition med planen är att områdets unika natur ska tas tillvara så långt som möjligt 
dessutom ska två områden med parkmiljöer skapas. 
 
Inom detaljplanen har ca 10 ha avsatts som allmän plats, NATUR och ca 1,5 ha för 
allmän platsmark, PARK. Den bostadsnära naturen överskrider de riktvärden som 
kommunen har satt upp. Större delen av planområdet består av kuperad skogsmark 
med träd av varierande ålder. Den omväxlande terrängen och relativt stora förekomst 
av död ved skapar förutsättningar för en variationsrikedom i biotoper. Den 
naturinventerings som gjordes i november 2010 visar på att ett antal områden med 
kraftiga branter ska föreslås att undantas från exploatering. Genom att bygga tätt utmed 
de nya gatorna kan branta partier med värdefull natur utmed områdets kanter till stor 
del bevaras.  
 
En del av kvartersmarken som ligger i nära anslutningen till naturreservatet kommer att 
utgöra en buffertzon mot omgivande allmän naturmark. Naturen ska bevaras i så 
ursprungligt skick som det går. Naturreservatet planläggs som allmän platsmark 
NATUR, vilket gör att området skyddas från bebyggelse. Inom kvartersmark föreslås 
mindre ytor för lek och rekreation i direkt närhet till bostäderna. Gångstråk och 
parkbänkar ska göra naturmarken mer tillgänglig. Odlingsmöjligheter ska erbjudas inom 
mark för radhus, kedjehus och parhus. För flerbostadshusen ska möjlighet till odling 
tas tillvara på vid projektering av bland annat gemensamma gårdar. På skoltomterna 
föreslås att odlingslotter kan utgöra en del av den allmänna platsmarken. 

 Plankarta 

I plankartan tydliggörs vilka områden som är planlagda som allmän plats NATUR, 
PARK samt kvartersmark. Enligt planbestämmelserna får naturmarken iordningställas 
för rekreation samt att parkvägar får anläggas. Huvudgatan ska planteras med träd på 
var sida.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 30. Naturmark får anläggas med 
gångväg. 

Figur 31. Allé längs med 
huvudgatan. 
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Figur 32. Buffertzon på kvartersmark. 

 
 
 
 
 
 
 
För kedjehus, parhus och radhus får byggnadsarean utgöra högst 45 % respektive 60 % 
för flerbostadshus. På kvartersmark finns bestämmelsen n1 som klargör att det ska 
finnas utrymme för lek, dagvattenhantering, cykelparkering och parkeringsplatser. 
Vidare ska kvartersmarken utformas så att den ansluter väl till naturmarken, detta enligt 
bestämmelsen n2. Värdefull naturmark ska om möjligt sparas och inlemmas i kvarterens 
friytor. 
 
Vidare är det reglerat att bebyggelsen ska samordnas kvartersvis och bebyggelsetyp och 
utformning ska väljas utifrån platsens terräng och vegetation för att bland annat bevara 
värdefull vegetation. Marklov krävs för all schaktning och fyllning samt för 
skogsplantering och fällning av träd med större stamdiameter än 20 cm mätt 1 meter 
över mark.  

8.3 Tillhörande dokument 

Två dokument är särskilt relevanta för den ekologiska hållbarheten och beaktandet av 
ekosystemtjänster.  Till den nya stadsdelen Vega har Haninges kommunstyrelse beslutat 
om ett ekologiskt hållbarhetsprogram samt ett gestaltningsprogram för detaljplan fyra. 

 Ekologiskt hållbarhetsprogram  

År 2011 antog kommunfullmäktige ett hållbarhetsprogram för Stadsdel Vega. 
Programmet har fokus på den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling. Meningen 
med programmet är att minimera en negativ påverkan på ekosystemen genom att skapa 
systemförståelse och göra aktiva val. Haninge kommun tar under sju punkter upp ett 
antal frågor, totalt 33 stycken som kommunen anser ska beaktas vid byggnationen. 
Rubrikerna dagvatten och grönska är de som behandlar ekosystemtjänster till största 
del. Dagvattnet ska enligt Haninge kommun behandlas som en resurs och genom att 

Figur 33. Naturmark ska bevaras. 
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omhänderta dagvattnet i form av öppna vattenrännor och vattenspeglar försköna 
stadsbilden. Detta bidrar till både en ekologisk och en social vinning. För att öka 
reningen och kvarhållandet av dagvattnet förespråkas användningen av svackdiken och 
infiltrationsstråk. Gröna tak främjas och ska vara ett huvudalternativ där solceller eller 
växthusodling inte är möjligt. Vid parkeringar bör gröna öar bevaras eller anordnas. 
Fruktträd och bärbuskar ska gärna användas i offentliga planteringar. Anläggning av 
skolträdgård föreslås i anslutning till nya förskolor. Att uppföra någon fasad som grön 
vägg ska övervägas. 

 Gestaltningsprogram 

Ett gestaltningsprogram togs fram i samband med detaljplan fyra. 
Gestaltningsprogrammets syfte är att ge riktlinjer och kvalitetsnivå för gestaltning ur ett 
arkitektoniskt hållbart perspektiv. 

I gestaltningsprogrammet beskrivs att den unika naturen i området ska tillvaratas så 
långt som möjligt, byggnation ska ske med varsamhet mot naturen. Områdets gröna 
karaktär förstärks av lättillgängliga naturområden. Ambitionen är att bebyggelse ska 
placeras med stor hänsyn till befintliga natur- och vegetationsförhållanden för att ta 
tillvara och förädla stadsdelens naturliga kvaliteter i utemiljön. Som komplement skapas 
parkmiljöer med varierande karaktär. Sol- och vindskydd ska kunna nyttjas genom att 
befintliga träd och nivåskillnader bevaras. Viss bebyggelse ska förses med gröna tak. Till 
parkeringsytor och lekplatser ska naturlig markbeläggning och genomsläppliga 
markmaterial väljas. Detta för strävan mot en långsiktig hållbar dagvattenhantering som 
samtidigt ger estetiskt tilltalande markytor. Släppen mellan par- och radhuskvarteren 
ska ge möjlighet till naturlig dagvattenavrinning från omgivande naturmark och skapar 
även möjlighet till stigar för att ta sig ut i naturen. Bostadsgårdarna skall bestå av en 
grönskande karaktär som är gynnsam för växtligheten. Tomtmarken i par- och 
radhusområdena ska hållas genomsläpplig för dagvatten och domineras av gröna ytor. 
För att utveckla de sociala hållbarhetsaspekterna ska fokus riktas åt att skapa utemiljöer 
med varierande karaktär. Det ska finnas promenadstråk och lugna sittplatser som är 
lättillgängliga och trivsamma. God belysning lyfts som ett viktigt instrument för att 
bidra till en ökad trygghet.  

8.4 Exploateringsavtal 

Mellan Haninge kommun och exploatören, Kasagi Fastighets AB, har det tecknats ett 
exploateringsavtal samt ett ramavtal med tilläggsavtal. Exploateringsavtalet 
undertecknades i slutet av juni 2015. Exploateringsavtalet reglerar de villkor parterna 
har kommit överens om för exploateringen. I ramavtalet och tilläggsavtalet regleras 
parternas rättigheter och skyldigheter rörande exploateringen. 
 
I exploateringsavtalet berörs de ekologiska förutsättningarna för området på två 
punkter. Exploatören förbinder sig att bebyggelsen i huvudsak ska utföras i 
överenstämmelse med detaljplanen och tillhörande handlingar: detaljplanekarta, 
bestämmelser, beskrivning, illustrationsplan samt gestaltningsprogram. Exploatören 
förbinder sig även till att inte förorena dagvatten samt att omhänderta detta inom 
kvartersmarken i den mån det är möjligt och lämpligt. Genom tecknande av 
exploateringsavtalet förbinder sig exploatören även att tillämpa Haninge kommuns 
ekologiska hållbarhetsprogram för Vega och antagna regler för Haninge som 
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ekokommun. Målsättningen med underlagen är att utveckla en ekologisk, ekonomisk, 
socialt och fysiskt hållbar stadsdel. 

8.5 Platsbesök 

Platsbesök gjordes på förmiddagen den 19:e april. Observation gjordes från 
planområdesgränsens södra del där lokalgatan ansluter till befintlig väg. Samt vid 
lokalgatans anslutning till befintligt nybyggt område i nordvästra delen. Järnväg och 
terräng gjorde områdets tillgänglighet begränsad. Området omgavs även av staket och 
skyltar som gjorde att observation fick ske på håll. Det som kunde ses var att 
utbyggnaden av området var igång. Träd har tagits bort för att göra plats åt 
vägutbyggnad och kommande bostadsbebyggelse.  

 

Figur 35. Pågående utbyggnad. 

 

 
Figur 36. Ny pendeltågsstation ska byggas. 

8.6 Resultatanalys 

Det finns ett sammanhängande ekologiskt perspektiv i det studerade projektet. 
Översiktsplanens övergripande stora helhetssyn och ekologiska hållbarhetsambition tar 
sig uttryck i de underliggande dokumenten som varit aktuella för denna studie. Det har 
påträffats samband mellan översiktsplanens hållbarhetsmål i såväl plankartan, 
planbeskrivningen, exploateringsavtalet, gestaltnings- och hållbarhetsprogrammet. 
Ekosystemtjänster nämns inte vid ord i något av dokumenten men redogörs med 
beskrivande exempel. 
 
I översiktsplanen riktas mycket fokus åt den befintliga grönstrukturen som anses vara 
en mycket betydelsefull tillgång i kommunen. Grönområdena bedöms göra 
bostadsorterna såväl attraktiva som hållbara. I plankartan har detta tillvaratagits och 

Figur 34. Området ej 
tillgängligt. 



Ekosystemtjänster i kommunal planering  

 52 

återspeglas genom att stora ytor ska bevaras som naturmark. I översiktsplanen lyfts även 
vikten av att göra naturområden mer tillgängliga. I plankartan och planbeskrivningen 
återfinns bestämmelse för att anlägga parkväg i naturmark vilket möjliggör för 
promenad- och rekreationsområde. I gestaltningsprogrammet återfinns beskrivande 
exempel på hur parkbänkar ska anordnas för att göra naturområdena än mer 
användarvänliga.  
 
I både planbeskrivning och översiktsplan uttrycks att den biologiska mångfalden är en 
viktig del i en hållbar stadsbyggnad och att den ska upprätthållas genom att bland annat 
vatten- och naturområden ska vårdas och skyddas. Även detta säkras till viss del genom 
planbestämmelserna NATUR och PARK. Naturinventeringen som skett visade på att 
de kraftiga branterna ska undantas från exploatering, vilket också beskrivs i 
planbeskrivningen. Gestaltningsprogrammets vision genomsyras av att det är terrängen 
och vegetationen som avgör var exploatering ska ske, vilket har repeterats i nästintill 
samtliga dokument för projektet. Beträffande kvartersmarken återfinns en idé i 
översiktsplanen om att ställa kvalitetskrav att hälften av tomtytan ska vara grön. I 
gestaltningsprogrammet tydliggörs att tomtmarken i par- och radhusområden ska 
domineras av grön yta och exploateringsgraden på 45 % och 60 % i plankartan reglerar 
största tillåtna byggnadsarea.  
 
I exploateringsavtalet tryggas de ekologiska förutsättningarna genom att exploatören 
förbinder sig att arbeta utefter detaljplanen och tillhörande handlingar; detaljplanekarta, 
bestämmelser, beskrivning, illustrationsplan samt gestaltningsprogram. Exploatören 
förbinder sig även att tillämpa Haninge kommuns ekologiska hållbarhetsprogram för 
Vega och antagna regler för Haninge som ekokommun. Däremot återfinns ingen 
reglering angående hur arbetet ska följas upp eller kontrolleras. Det ekologiska 
hållbarhetsprogrammet innebär för exploatörens del att ett helhetstänk krävs för stora 
delar av anläggandet av området. Utgångspunkten i hållbarhetsprogrammet för 
stadsdelen Vega är att minska negativ påverkan på ekosystemet. Vilket kan härledas från 
översiktsplanens mål att upprätthålla den biologiska mångfalden.  
 
Detaljplanen är utformad med stora naturområden vilka är sammankopplade med 
passager mellan kvartersmark. I planen säkerställs entréerna till natur- och parkområden 
inom detaljplanen med allmän plats för NATUR och PARK. Kommunen är huvudman 
för allmän platsmark och ska således ansvara för uppförandet och underhåll för de 
åtgärder som krävs. I såväl översiktsplanen som gestaltningsprogrammet och 
planbeskrivningen betonas vikten av attraktiva utemiljöer och mötesplatser för 
invånarna att vistas i. De sociala värden som finns i tillgången till grönområden ska 
enligt översiktsplanen som såväl gestaltningsprogram, plankarta och planbeskrivning 
bevaras.   
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9 Diskussion 

Detta kapitel inleds med författarens egna tankar och slutsatser i förhållande till teori 
och bakgrund för studien. Därefter följer diskussion med egna reflektioner kring det 
resultat som studien har visat.  
 
Teoridiskussion 
Genom att planera för markanvändning kan samhällets olika intressen samordnas och 
den samhällsekonomiska effektiviteten i resursutnyttjandet främjas. 
Markanvändningsplanering är ett komplext nätverk av funktioner med 
samordningskrav där beslut kan få konsekvenser på både lokal och regional nivå. En 
huvudfråga i planeringen är, vad är målet med planeringen? Är det att producera så 
många lägenheter som möjligt på kort tid eller är målsättningen en balanserad 
samhällsbyggnad med trivsel och välbefinnande där kvalitet utifrån de boendes 
perspektiv prioriteras. Om det är det sistnämnda så bör ekosystemtjänster vara en stor 
del utav planeringen. 
 
Att hänsyn till ekosystemtjänster är av mycket stor betydelse tydliggörs i samtliga 
dokument som har varit till grund för denna studie. Det sätt som vi människor hitintills 
utnyttjat ekosystemtjänsterna är inte hållbart. Människans påverkan har gjort stora 
skador på ekosystemen. Det positiva i denna situation är att det idag uppmärksammas 
på flertalet fronter, både internationellt och nationellt. Medvetenheten om 
ekosystemtjänster och kunskapen om dess innebörd ökar, vi blir också mer medvetna 
om att vår livsstil och våra handlingar skapar problem för naturen och kommande 
generationer. Det är möjligtvis just de negativa konsekvenser som får oss att reagera 
och uppmärksamma problemet. När något får en prislapp på sig, då påbörjas 
åtgärdsarbete. 
 
Friktion i arbetet mot ett hållbart samhälle kan förekomma när det finns motstående 
ekonomiska intressen. En viktig åtgärdspunkt är att kunskapen om 
ekosystemtjänsternas betydelse når ut till exploatörer och att regleringar som 
exempelvis naturreservat och grönytefaktor framstår som något värdehöjande i stället 
för restriktioner och hinder mot utveckling och problem för exploatering. När 
exploatören själv har en hög miljöhänsyn finns mycket god potential för ett grönt 
byggande. Centralt för att lyckas med ett hållbart samhällsbyggande är att som både 
politiker och tjänstemän i kommunen och som exploatör samarbeta och fokusera på en 
helhetssyn. Genom att sprida kunskap och belysa att ekosystemtjänster är livsviktigt 
finns förhoppning om att ekosystemtjänster ska få ta den plats de behöver i framtida 
exploateringar där visioner om täta och gröna städer ökar. Det är också där i den täta 
staden som samspelet mellan ekosystemtjänsterna och exploatering blir allt mer viktigt. 
För att lyckas krävs ett systemtänkande och tillfällen att lära av varandras goda exempel.  
 
När ekosystemtjänster förstörs går det vid vissa tillfällen att ersätta dessa med 
kompensationsåtgärder. Även som kompensation sker är det inte alltid en fullvärdig 
ersättning eftersom allt inte är möjligt att ersätta. Specifika platser kan ha unika värden 
av olika slag. Jag fann exempel från projektet i Nacka där samtliga träd i planområdet 
har tagits bort i och med ett omfattande schaktningsarbete. I planbeskrivningen 
beskrivs att det är en hög biologisk mångfald i det befintliga planområdet och att de 
gamla tallarna bedöms vara av stort biotopvärde. Intill planområdet planeras en park, 
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där ska de borttagna värdena kompenseras, exempelvis ska det utredas om död ved ska 
placeras ut. Just i detta projekt är de negativa konsekvenserna för naturvärden större än 
vad som kommer kunna kompenseras. Helheten av utbyggnadsprojektet motiverar att 
exploatering ska ske. Genom att förtäta centrumnära områden kan större 
sammanhängande naturområden i utkanterna bevaras. Dock kommer det bli mycket 
viktigt att planera för gröna värden i den mån det är möjligt i förtätningsprojekten för 
att värna om kvalitén ur boendens perspektiv I projektet i Nacka har stor vikt lagts på 
att forma de fyra kvarterens bostadsgårdar med grön karaktär. Det har säkerställts med 
planbestämmelse om jorddjup och avtal som binder exploatör till kommunens 
strategier avseende ekosystemtjänster på kvartersmark.  
 
Etappmålet, den biologiska mångfaldens och ekosystemtjänsternas värden, belyser att 
värdet av ekosystemtjänster ska integreras i ekonomiska ställningstaganden, politiska 
avväganden och andra beslut i samhället, vilket tydligt motiverar att ekosystemtjänster 
bör hanteras inom planeringsprocessen. Det är av stor vikt att det finns en tydlig 
struktur och mening i lagtexten när det kommer till beaktandet av ekosystemtjänster. 
Även en väl utarbetad och lättförstådd kommunal strategi eller vägledning minskar 
missförstånd och risken att tära mer på ekosystem och biologisk mångfald.  
 
Översiktsplanens nyckelroll 
I översiktsplanen har kommunen möjlighet att belysa viktiga områden där hänsyn till 
ekosystemtjänster bör vara extra stor samt skapa strategier och planera för hur 
exploateringen kan bidra till att förstärka och utveckla ekosystemtjänster. Eftersom 
översiktsplanen visar konturerna för kommande samhällsutveckling kan inventeringar 
och bedömningar av ekosystemtjänster ge bra underlag för kommande detaljplaner och 
skapa bra förutsättningar för en långsiktig god planering. Inventeringar av kommunens 
ekosystemtjänster i tidigt skede och en hög ambition kan spara både tid och pengar.  
 
Översiktsplanen har också en viktig uppgift att förmedla kunskap. En översiktsplan 
som tydligt presenterar vad ekosystemtjänster är och varför det är viktigt att vi lägger 
resurser på det kan medföra en ökad kunskapsspridning och således leda oss i rätt 
riktning. Vi har inte råd att förstöra fler ekosystem eller utnyttja dess tjänster så pass 
hårt att de upphör. Den nedåtgående trenden måste vända och det krävs att samtliga 
tar sitt ansvar. Översiktsplanen kan belysa detta.  
 
Detaljplanenens möjligheter och svårigheter. 
Som tidigare nämnt är natur- och kulturvärden allmänna intressen och återfinns i plan- 
och bygglagens andra kapitel och som riksintresse i miljöbalkens tredje kapitel. Dessa 
bestämmelser bjuder kommunen på goda möjligheter att arbeta med visioner och 
riktlinjer för ekosystemtjänster i översiktsplaneringen. På detaljplanenivå finns det dock 
begräsningar. Det uppstår svårigheter för kommunerna att förverkliga sina ambitioner 
eftersom lagstiftningen inte ger någon tydlig planbestämmelse som kan tillämpas för att 
antingen bevara befintliga eller utveckla nya ekosystemtjänster eller ger möjlighet att 
reglera ekosystemtjänster på kvartersmark. Det kommunen har möjlighet att reglera är 
andelen hårdgjord yta enligt plan- och bygglagen 4 kap. 10 §, samt kräva marklov för 
trädfällning enligt plan- och bygglagen 4 kap. 15 §. I plan- och bygglagen 8 kap. 9 § 
tydliggörs även att hänsyn ska tas till befintliga naturvärden vid byggande. För att 
komplettera lagstiftningen kan kommunerna säkerställs ekosystemtjänster på 
kvartersmark genom krav i civilrättsliga avtal. Inom gränsen för vad som är nödvändigt 
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för planens genomförande och rimlighet i förhållande till nytta för exploatören. Viktigt 
att kommunerna ställer likartade villkor till samtliga exploatörer för att hålla sig inom 
ramen för likhetsprincipen i regeringsformen.  
 
I teori- och bakgrundskapitlet redogjordes för vilka paragrafer i plan- och bygglagens 
andra kapitel som ekosystemtjänster skulle kunna innefattas i. Rapporten som ligger till 
grund för denna information är gjord på uppdrag av Boverket. Rapporten visar på att 
befintliga ekosystemtjänster har ett relativt gott stöd i den befintliga lagstiftningen. 
Svårigheterna ligger i att hitta stöd för att utveckla nya ekosystemtjänster och att reglera 
dessa på kvartersmark. Att tillföra bestämmelser som reglerar utveckling av nya 
ekosystemtjänster och möjlighet att reglera ekosystemtjänster på kvartersmark kan 
resultera i att översiktsplanernas vision blir förverkligad på detaljplanenivå. Alternativet 
är att exploatören själv har en hög miljöambition och ser sin del i det gemensamma 
ansvaret. 
 
När kunskapen om ekosystemtjänsternas betydelse för samhället har nått en bredare 
front och vetskapen om de befintliga bestämmelsernas innebörd i plan- och bygglagen 
ökat anar jag att integreringen och hänsynen också kommer öka. Det är i rådande stund 
mycket som är under arbete. Begreppet ekosystemtjänster är på väg in i kommunernas 
översiktsplaner, den 12:e april tillkom två nya etappmål som belyser ekosystemtjänster 
och Länsstyrelsen är i arbete med att ta fram kommunala handlingsplaner för grön 
infrastruktur.  
 
Bostadsbyggnadsprojekten  
I de tre kommunerna som har granskats i denna studie framkommer det relativt tydligt 
att ekosystemtjänster får genomslag i hela processen, kanske med anledningen av att 
ämnet väckts med de direktiv och propositioner som publicerats. Att aktivt arbeta för 
en god miljö tillsammans med ett strategiskt arbete för bevarande och nyskapande av 
ekosystemtjänster bidrar till en hållbar ekologisk helhet. 
 
Samarbetet mellan kommunerna i Stockholmsområdet är av stor vikt för en strategisk 
utbyggnad och expansion av storstadsregionen. Intressen så som infrastrukturen i form 
av vägar, järnvägar och andra transportleder samt Stockholms gröna kilars vikt för 
grönstrukturen i området är bara några av de gemensamma planeringsförutsättningar 
som kommunerna i regionen har. De regionövergripande samarbeten som finns i länet 
ger samtliga kommuner bra underlag för fortsatt arbete som inte enbart gynnar en 
enskild kommun eller ställer till det för en annan. Det handlar om att skapa 
förutsättningar som gynnar regionen i stort såväl inom miljön som ekonomin.  
 
I Stockholmsområdet där de områden som har granskats i denna studie är belägna råder 
en hög utbyggnadstakt. Genom gemensamma drivkrafter och mål och att vara en del 
av en stor helhet skapas en drivkraft för kommunerna att arbeta med ekosystemtjänster 
och miljöfrågor i organisationen. En större medvetenhet inom den kommunala 
verksamheten leder till att planeringen görs med miljö, ekosystemtjänster och framtid i 
åtanke.  
 
Att kommunen tar fram program tillsammans med exploatörer spelar till båda parters 
fördel. Det ger med största sannolikhet större framgång i genomförandet eftersom 
exploatören i tidigt skede kan förbereda sig och förhålla sig till kommunens mål med 
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utbyggnaden, samtidigt kan exploatören vara med och påverka för att utbyggnaden ska 
efterleva deras egna visioner och strategier.  
 
De tre projekten som undersökts visar på att om kunskapen och ambitionen finns så 
implementeras det i utbyggnaden och förtätningen av städerna. Genom att lyfta fram 
och arbeta med ekosystemtjänster i dokument som anger riktlinjer för kommunens 
generella arbete kommer ekosystemtjänster få en del och i vissa fall en avgörande 
position i planeringen. När arbetet med miljö, ekologi och ekosystemtjänster vävs in i 
den kommunala och även nationella planeringsprocessen finns goda förutsättningar till 
att samhällsbyggandet sker på villkor som är gynnsamma för den biologiska mångfalden 
och ekosystemens producerande förmåga.  
 
Projektens varierande storlek, karaktär och utgångsläge ger olika förutsättningar och 
därmed skiftande resultat. I projekten i Täby och Haninge kan områden för natur och 
park lösas inom planområdet, i Nacka får det däremot lösas i en angränsande plan och 
till viss mån inom bostadsgårdarna. Gemensamt för de tre projekten är att kommunerna 
binder exploatörerna i avtalen till olika typer av projektspecifika program eller 
kommunala arbetsmodeller för att säkerställa arbetet med ekosystemtjänster. Det 
framgår alltså inte ordagrant i avtalen att ekosystemtjänster ska beaktas eller utvecklas, 
utan det beskrivs i de dokument som exploatören förbinder sig genom undertecknandet 
av avtalet. Dokumenten skapar förutsättningar för områdesvis anpassade lösningar. 
Gällande projektet i Täby kommun är kvalitetsprogram och hållbarhetsprogram 
gemensamt framtagna av kommun och exploatör, där avser även Täby kommun att 
göra uppföljning allt eftersom kvarteren färdigställs. Vilket jag tolkar som att 
kommunen är mycket benägna med att utbyggnad sker på de villkor som är 
framarbetade.  
 
Bland kommuner och exploatörer där kunskap och viljan att gemensamt arbeta mot ett 
ekologisk hållbart samhälle finns, där finns också möjligheten vid exploatering att stärka 
ekosystemtjänsternas långsiktiga producerande förmåga.  
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10 Slutsatser 

Syfte med studien var att undersöka hur väl begreppet ekosystemtjänst är integrerat i 
landets översiktsplaner samt att studera hur arbetet med ekosystemtjänster beskrivs och 
tillämpas i tre Stockholmskommuners översiktsplaner, detaljplaner och 
genomförandeavtal.  
 
Med frågeställningen, hur väl integrerat är begreppet ekosystemtjänst i landets 
kommunala översiktsplaner, dras den slutsats att begreppet är på mycket god väg att 
integreras. Av landets 290 kommuner återfinns begreppet ekosystemtjänst i 116 
översiktsplaner och i 33 fördjupade översiktsplaner. Stapeldiagrammet, diagram 1, visar 
att det har skett en markant ökning de senaste åren. I översiktsplanerna från 2018 
återfinns begreppet i en övervägande andel, resultatet från 2018 innefattar både antagna 
översiktsplaner och översiktsplaner under antagandeprocess. Cirkeldiagrammet i 
diagram 3 visar på att det är 53 % av översiktsplanerna som använder begreppet i vidare 
avseende än enbart nämna det vid enstaka tillfälle eller kopierat texten från 
miljöpolitikens inriktning. För att bedöma om det som skrivits i översiktsplanerna får 
genomslag i verkligheten kommer ett par år behöva passera för att utbyggnad av nya 
byggprojekt ska hinna färdigställas.  
 
Med frågeställningen, på vilket sätt arbetar Täby, Nacka och Haninge kommun för 
ekosystemtjänster i den kommunala planeringen är slutsatsen av studien att det 
förekommer strategisk planering från översiktsplan till detaljplan och avtal. 
Gestaltningsprogram, kvalitets- och hålbarhetsprogram av olika slag förtydligar visioner 
från översiktsplaner och kommunala miljömål. Planbeskrivningar förmedlar de 
visionära och övergripande inslagen från översiktsplanen och plankartans realistiska 
utbyggnadsmöjligheter. I avtalen säkerställs de ekologiska visionerna genom att 
exploatören förbinds att följa de handlingar och program som tagits fram för projektet.   
 
Genom denna studie går det inte att dra någon generell slutsats om hur väl kommuner 
har en sammanhängande planering för ekosystemtjänster eller hur arbetet med 
ekosystemtjänster i detaljplaner och i genomförandeavtal ser ut i allmänhet. För att göra 
det krävs det en mer omfattande granskning av flera till antalet projekt och detaljplaner 
med tillhörande genomförandeavtal. Det som denna studie kan dra en slutsats om är 
att begreppet har ökat i användning och att det i de bostadsbyggnadsprojekten som 
varit en del av studien pågår arbete med att beakta och utveckla ekosystemtjänster. 

10.1  Framtida studier 

Under arbetets gång har många nya idéer väckts och intressanta frågeställningar har 
diskuterats. Nedan följer förslag på kommande områden att undersöka:  
 

- Studera fler projekt runt om i Sverige och granska dess avtal för att få en bättre 
bild av hur ekosystemtjänster hanteras. 

- Undersöka om det finns någon skillnad i resultat för de kommuner som 
genomför uppföljning av exploatörernas arbete med ekosystemtjänster och de 
kommuner som inte avser att göra det.   
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- Undersöka om den fysiska planeringen har ändrats eller utvecklats i de 
kommuner med översiktsplaner där ekosystemtjänster beskrivs i riklig 
omfattning. 

- Undersöka Länsstyrelsens arbete mot kommunerna gällande handledning för 
arbetet med ekosystemtjänster. Finns det någon skillnad i olika län, avspeglar 
det sig i kommunernas planering?  

- Kartlägga och undersöka i vilken utsträckning kommunerna själva besitter 
kompetens för implementering av ekosystemtjänster eller om det krävs extern 
expertkunskap för ett bra underlag och tillämpning. 

- Vilken kunskap och ambitionsnivå har exploatörer, hur väl medvetna är de om 
ekosystemtjänster och har de någon egen policy? 

- Eventuella kommande lagändringar, vilken betydelse kan en legaldefinition av 
ekosystemtjänster innebära? 

- Två nya etappmål publicerades 12:e april 2018, vad kommer de innebära för 
kommunernas arbete? 

- Hur arbetar andra länder för att hantera ekosystemtjänster, vad kan vi i Sverige 
lära av andra och vad kan vi lära ut?  
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A. Ekosystemtjänst i översiktsplan och fördjupad 
översiktsplan 

 

Kommun ÖP år  JA EST  Nej ja i FÖP, år 

Dorotea kommun 1990   1  

Tidaholms kommun 1990   1  

Skellefteå kommun 1991   1 2016 

Surahammars kommun 1991   1  

Töreboda kommun 1992   1  

Svenljunga kommun 1994   1  

Gagnefs kommun 1998   1  

Hagfors kommun 2000   1  

Vilhelmina kommun 2000   1  

Malå kommun 2001   1  

Bollebygds kommun 2002   1  

Borgholms kommun 2002   1  

Höganäs kommun 2002   1 2012 

Mönsterås kommun 2002   1  

Sala kommun 2002   1  

Bräcke kommun 2003   1  

Dals-Eds kommun 2003   1  

Härjedalens kommun 2004   1  

Kinda kommun 2004   1 2018 

Ånge kommun 2004   1  

Habo kommun 2005   1  

Nordanstigs kommun 2005   1  

Skara kommun 2005   1  

Ystads kommun 2005   1 2016 

Bjuvs kommun 2006   1  

Danderyds kommun 2006   1  

Kungsbacka kommun 2006   1  

Ljungby kommun 2006   1  

Lycksele kommun 2006   1  

Mora kommun 2006   1  

Motala kommun 2006   1  

Mölndals kommun 2006   1  

Ragunda kommun 2006   1  

Vårgårda kommun 2006   1  

Ale kommun 2007   1 2017 

Arvika kommun 2007   1  

Avesta kommun 2007   1  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Ale_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4stra_G%C3%B6talands_l%C3%A4n
https://sv.wikipedia.org/wiki/Eda_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tierps_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Skinnskattebergs_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sval%C3%B6vs_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Uddevalla_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/S%C3%A4ffle_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Gislaveds_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hallsbergs_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Vimmerby_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mariestads_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bolln%C3%A4s_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Borl%C3%A4nge_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6gsby_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/M%C3%B6rbyl%C3%A5nga_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Salems_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Burl%C3%B6vs_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Danderyds_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4rn%C3%B6sands_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kiruna_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%85re_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hagfors_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nordmalings_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Skellefte%C3%A5_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%85m%C3%A5ls_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bodens_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Degerfors_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kungs%C3%B6rs_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ljusdals_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lysekils_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Motala_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mullsj%C3%B6_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/M%C3%B6nster%C3%A5s_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Robertsfors_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4nersborgs_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Alings%C3%A5s_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Askersunds_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bengtsfors_kommun
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Fagersta kommun 2007   1 2017 

Hässleholms kommun 2007   1  

Lindesbergs kommun 2007   1 2014 

Nybro kommun 2007   1  

Vimmerby kommun 2007  1   

Alvesta kommun 2008   1  

Båstads kommun 2008   1  

Falköpings kommun 2008   1  

Hudiksvalls kommun 2008   1 2015 

Lerums kommun 2008   1  

Örkelljunga kommun 2008   1  

Överkalix kommun 2008   1  

Göteborgs kommun 2009  1   

Kalix kommun 2009   1  

Malung-Sälens kommun 2009   1  

Orusts kommun 2009   1  

Sjöbo kommun 2009   1 2013 

Skurups kommun 2009   1  

Staffanstorps kommun 2009   1  

Älvkarleby kommun 2009   1  

Forshaga kommun 2010   1  

Gotlands kommun 2010   1 2013 

Grums kommun 2010   1  

Götene kommun 2010   1 2014 

Helsingborgs kommun 2010  1  2017 

Hjo kommun 2010   1  

Hofors kommun 2010   1  

Hultsfreds kommun 2010   1  

Karlskrona kommun 2010   1  

Kävlinge kommun 2010   1  

Linköpings kommun 2010   1  

Ljusdals kommun 2010   1 2014 

Markaryds kommun 2010   1  

Melleruds kommun 2010   1  

Norsjö kommun 2010   1  

Osby kommun 2010   1  

Pajala kommun 2010   1  

Sotenäs kommun 2010   1 2014 

Tranemo kommun 2010  1   

Uddevalla kommun 2010   1 2017 

Upplands-Bro kommun 2010   1  

Varbergs kommun 2010   1  

Vetlanda kommun 2010   1 2018 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Falkenbergs_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6gan%C3%A4s_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Link%C3%B6pings_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nykvarns_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Vindelns_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4sterbottens_l%C3%A4n
https://sv.wikipedia.org/wiki/Aneby_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Dals-Eds_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Falu_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hultsfreds_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lessebo_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%96rnsk%C3%B6ldsviks_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%96vertorne%C3%A5_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6tene_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4stra_G%C3%B6talands_l%C3%A4n
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kalmar_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mal%C3%A5_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Osby_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Skara_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sk%C3%B6vde_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Stenungsunds_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%84lvsbyns_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%A4rgelanda_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Grums_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A4storps_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Habo_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Herrljunga_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4stra_G%C3%B6talands_l%C3%A4n
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hofors_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Huddinge_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hylte_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Karlstads_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6pings_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ljungby_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ljusnarsbergs_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Markaryds_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mj%C3%B6lby_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nybro_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Oskarshamns_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Partille_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Staffanstorps_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tran%C3%A5s_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/J%C3%B6nk%C3%B6pings_l%C3%A4n
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ulricehamns_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Uppsala_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Vaxholms_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Vilhelmina_kommun
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Vingåkers kommun 2010   1  

Ödeshögs kommun 2010   1  

Finspångs kommun 2011   1  

Gullspångs kommun 2011   1  

Hallstahammars kommun 2011   1  

Härnösands kommun 2011   1  

Jokkmokks kommun 2011   1  

Karlskoga kommun 2011   1  

Kumla kommun 2011   1  

Lomma kommun 2011  1   

Mjölby kommun 2011   1  

Norbergs kommun 2011   1  

Storumans kommun 2011   1  

Tierps kommun 2011  1   

Torsby kommun 2011   1  

Torsås kommun 2011   1  

Tranås kommun 2011   1  

Uppvidinge kommun 2011   1  

Vansbro kommun 2011   1  

Bjurholms kommun 2012   1  

Boxholms kommun 2012   1  

Emmaboda kommun 2012   1  

Härryda kommun 2012   1  

Högsby kommun 2012   1  

Karlstads kommun 2012   1  

Kungälvs kommun 2012   1  

Köpings kommun 2012   1  

Lidingö kommun 2012  1   

Lilla Edets kommun 2012   1  

Nynäshamns kommun 2012  1  2017 

Nässjö kommun 2012  1   

Ockelbo kommun 2012   1  

Olofströms kommun 2012   1  

Skövde kommun 2012   1  

Sollentuna kommun 2012   1  

Sävsjö kommun 2012   1  

Tibro kommun 2012   1  

Värmdö kommun 2012   1  

Växjö kommun 2012   1  

Åstorps kommun 2012   1  

Örnsköldsviks kommun 2012   1  

Östra Göinge kommun 2012   1 2017 

Aneby kommun 2013   1  

https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A5rg%C3%A5rda_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%96rebro_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Flens_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/G%C3%A4llivare_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Halmstads_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4rryda_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/J%C3%A4rf%C3%A4lla_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Karlskrona_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kungsbacka_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ludvika_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Dalarnas_l%C3%A4n
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mora_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nordanstigs_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Str%C3%A4ngn%C3%A4s_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Timr%C3%A5_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4sternorrlands_l%C3%A4n
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tors%C3%A5s_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tranemo_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Trelleborgs_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Vadstena_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Vara_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bjuvs_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Brom%C3%B6lla_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Enk%C3%B6pings_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4ssleholms_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6rby_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Katrineholms_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/K%C3%A4vlinge_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Laholms_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lidk%C3%B6pings_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4stra_G%C3%B6talands_l%C3%A4n
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lindesbergs_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/N%C3%A4ssj%C3%B6_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/J%C3%B6nk%C3%B6pings_l%C3%A4n
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ockelbo_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/G%C3%A4vleborgs_l%C3%A4n
https://sv.wikipedia.org/wiki/Olofstr%C3%B6ms_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Orsa_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Smedjebackens_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Solna_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/S%C3%B6derhamns_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tidaholms_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4rnamo_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ydre_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%85tvidabergs_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%96stersunds_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%96verkalix_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Arboga_kommun


Ekosystemtjänster i kommunal planering  

Bilaga A:4 

Bengtsfors kommun 2013  1   

Eksjö kommun 2013   1  

Eskilstuna kommun 2013   1  

Haparanda kommun 2013   1  

Heby kommun 2013   1  

Kalmar kommun 2013   1  

Klippans kommun 2013   1  

Kramfors kommun 2013   1  

Kristianstads kommun 2013  1   

Ludvika kommun 2013   1  

Luleå kommun 2013  1   

Munkfors kommun 2013   1  

Norrtälje kommun 2013   1  

Nyköpings kommun 2013  1  2013 

Storfors kommun 2013   1  

Strömstads kommun 2013   1 2018 

Sunne kommun 2013  1   

Säters kommun 2013   1  

Södertälje kommun 2013  1   

Trollhättans kommun 2013   1  

Vadstena kommun 2013   1  

Vara kommun 2013   1  

Vaxholms kommun 2013  1   

Vellinge kommun 2013   1  

Ydre kommun 2013   1  

Borlänge kommun 2014  1   

Botkyrka kommun 2014  1   

Bromölla kommun 2014  1   

Burlövs kommun 2014   1  

Eda kommun 2014   1  

Enköpings kommun 2014  1  2018 

Falkenbergs kommun 2014   1  

Falu kommun 2014  1   

Färgelanda kommun 2014  1   

Gällivare kommun 2014   1  

Halmstads kommun 2014  1   

Huddinge kommun 2014  1   

Järfälla kommun 2014  1   

Karlsborgs kommun 2014  1   

Katrineholms kommun 2014  1   

Kungsörs kommun 2014   1  

Laholms kommun 2014  1   

Lekebergs kommun 2014   1  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Bergs_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/J%C3%A4mtlands_l%C3%A4n
https://sv.wikipedia.org/wiki/Emmaboda_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Esl%C3%B6vs_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Heby_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hedemora_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Karlsborgs_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Knivsta_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kristianstads_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kristinehamns_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4rmlands_l%C3%A4n
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lule%C3%A5_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lunds_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sk%C3%A5ne_l%C3%A4n
https://sv.wikipedia.org/wiki/M%C3%B6lndals_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Norsj%C3%B6_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nyn%C3%A4shamns_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Stockholms_l%C3%A4n
https://sv.wikipedia.org/wiki/Storumans_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Str%C3%B6msunds_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Surahammars_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4stmanlands_l%C3%A4n
https://sv.wikipedia.org/wiki/S%C3%A4vsj%C3%B6_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/S%C3%B6lvesborgs_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Blekinge_l%C3%A4n
https://sv.wikipedia.org/wiki/Trosa_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Vaggeryds_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Varbergs_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Vellinge_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sk%C3%A5ne_l%C3%A4n
https://sv.wikipedia.org/wiki/Vetlanda_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ystads_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bor%C3%A5s_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4stra_G%C3%B6talands_l%C3%A4n
https://sv.wikipedia.org/wiki/Boxholms_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%96sterg%C3%B6tlands_l%C3%A4n
https://sv.wikipedia.org/wiki/Br%C3%A4cke_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/J%C3%A4mtlands_l%C3%A4n
https://sv.wikipedia.org/wiki/B%C3%A5stads_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Eker%C3%B6_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Eskilstuna_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/S%C3%B6dermanlands_l%C3%A4n
https://sv.wikipedia.org/wiki/Falk%C3%B6pings_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Filipstads_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4rmlands_l%C3%A4n
https://sv.wikipedia.org/wiki/Gagnefs_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Dalarnas_l%C3%A4n
https://sv.wikipedia.org/wiki/G%C3%A4vle_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hammar%C3%B6_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4rmlands_l%C3%A4n
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hudiksvalls_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/G%C3%A4vleborgs_l%C3%A4n
https://sv.wikipedia.org/wiki/J%C3%B6nk%C3%B6pings_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/J%C3%B6nk%C3%B6pings_l%C3%A4n
https://sv.wikipedia.org/wiki/Karlshamns_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Blekinge_l%C3%A4n
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kils_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4rmlands_l%C3%A4n
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kung%C3%A4lvs_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Landskrona_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sk%C3%A5ne_l%C3%A4n
https://sv.wikipedia.org/wiki/Leksands_kommun


Ekosystemtjänster i kommunal planering  

Bilaga A:5 

Leksands kommun 2014   1  

Malmö kommun 2014  1   

Munkedals kommun 2014   1  

Nykvarns kommun 2014  1   

Sigtuna kommun 2014  1   

Skinnskattebergs kommun 2014   1  

Strängnäs kommun 2014  1  2018 

Strömsunds kommun 2014   1  

Sundsvalls kommun 2014   1  

Säffle kommun 2014   1  

Tjörns kommun 2014   1  

Täby kommun 2014  1  2017 

Vaggeryds kommun 2014   1  

Vindelns kommun 2014   1  

Västerviks kommun 2014   1  

Åmåls kommun 2014  1   

Åsele kommun 2014   1  

Östersunds kommun 2014   1 2018 

Övertorneå kommun 2014  1  

Arvidsjaurs kommun 2015   1  

Bollnäs kommun 2015  1   

Gnosjö kommun 2015   1  

Karlshamns kommun 2015   1  

Krokoms kommun 2015   1  

Laxå kommun 2015   1  

Mörbylånga kommun 2015   1  

Söderköpings kommun 2015  1   

Trosa kommun 2015  1   

Ulricehamns kommun 2015   1  

Askersunds kommun 2016   1  

Degerfors kommun 2016   1  

Filipstads kommun 2016  1   

Gislaveds kommun 2016  1   

Grästorps kommun 2016   1  

Hallsbergs kommun 2016  1   

Haninge kommun 2016  1   

Hedemora kommun 2016   1  

Hörby kommun 2016  1   

Jönköpings kommun 2016  1   

Landskrona kommun 2016  1  2014 

Ljusnarsbergs kommun 2016  1   

Piteå kommun 2016  1   

Solna kommun 2016  1   

https://sv.wikipedia.org/wiki/Lerums_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Malung-S%C3%A4lens_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Dalarnas_l%C3%A4n
https://sv.wikipedia.org/wiki/Munkfors_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nyk%C3%B6pings_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/S%C3%B6dermanlands_l%C3%A4n
https://sv.wikipedia.org/wiki/Simrishamns_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sk%C3%A5ne_l%C3%A4n
https://sv.wikipedia.org/wiki/Skurups_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Str%C3%B6mstads_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4stra_G%C3%B6talands_l%C3%A4n
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sundbybergs_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sunne_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/S%C3%A4ters_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tomelilla_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/T%C3%B6reboda_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4stra_G%C3%B6talands_l%C3%A4n
https://sv.wikipedia.org/wiki/Valdemarsviks_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ving%C3%A5kers_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4ster%C3%A5s_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%85nge_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4sternorrlands_l%C3%A4n
https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%85storps_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%96ster%C3%A5kers_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Arvika_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Borgholms_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kalmar_l%C3%A4n
https://sv.wikipedia.org/wiki/Gotlands_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Karlskoga_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kumla_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lekebergs_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nacka_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/S%C3%B6dert%C3%A4lje_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Stockholms_l%C3%A4n
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tyres%C3%B6_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Stockholms_l%C3%A4n
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ume%C3%A5_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Avesta_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Dorotea_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Finsp%C3%A5ngs_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%96sterg%C3%B6tlands_l%C3%A4n
https://sv.wikipedia.org/wiki/Gnesta_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/S%C3%B6dermanlands_l%C3%A4n
https://sv.wikipedia.org/wiki/Gullsp%C3%A5ngs_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hallstahammars_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4stmanlands_l%C3%A4n
https://sv.wikipedia.org/wiki/Haparanda_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Norrbottens_l%C3%A4n
https://sv.wikipedia.org/wiki/Helsingborgs_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6%C3%B6rs_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sk%C3%A5ne_l%C3%A4n
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kalix_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Norrbottens_l%C3%A4n
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lax%C3%A5_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%96rebro_l%C3%A4n
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lomma_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sk%C3%A5ne_l%C3%A4n
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ragunda_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/J%C3%A4mtlands_l%C3%A4n
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sorsele_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4sterbottens_l%C3%A4n


Ekosystemtjänster i kommunal planering  

Bilaga A:6 

Uppsala kommun 2016  1  2017 

Årjängs kommun 2016  1   

Älmhults kommun 2016  1   

Östhammars kommun 2016  1   

Arjeplogs kommun 2017  1   

Bodens kommun 2017   1  

Gävle kommun 2017  1   

Herrljunga kommun 2017  1   

Lessebo kommun 2017   1  

Marks kommun 2017  1   

Mullsjö kommun 2017  1   

Nora kommun 2017  1   

Norrköpings kommun 2017  1  2006 

Ovanåkers kommun 2017  1   

Partille kommun 2017  1   

Simrishamns kommun 2017  1   

Sollefteå kommun 2017   1  

Tanums kommun 2017  1   

Tyresö kommun 2017  1   

Vänersborgs kommun 2017  1   

Västerås kommun 2017  1  2018 

Åre kommun 2017  1   

Ängelholms kommun 2017  1   

Österåkers kommun 2017  1   

Alingsås kommun 2018   1  

Arboga kommun 2018  1   

Bergs kommun 2018  1   

Borås kommun 2018  1   

Ekerö kommun 2018  1   

Eslövs kommun 2018  1   

Essunga kommun 2018  1   

Flens kommun 2018  1   

Gnesta kommun 2018  1   

Hammarö kommun 2018  1   

Hylte kommun 2018  1   

Håbo kommun 2018  1   

Hällefors kommun 2018  1   

Höörs kommun 2018  1   

Kils kommun 2018  1  2018 

Kiruna kommun 2018  1  2014 

Knivsta kommun 2018  1   

Kristinehamns kommun 2018  1   

Lidköpings kommun 2018  1   

https://sv.wikipedia.org/wiki/Uppvidinge_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kronobergs_l%C3%A4n
https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%85sele_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4sterbottens_l%C3%A4n
https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%84lvdalens_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Dalarnas_l%C3%A4n
https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%96stra_G%C3%B6inge_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sk%C3%A5ne_l%C3%A4n
https://sv.wikipedia.org/wiki/Arvidsjaurs_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Norrbottens_l%C3%A4n
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bollebygds_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6teborgs_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4stra_G%C3%B6talands_l%C3%A4n
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hjo_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4stra_G%C3%B6talands_l%C3%A4n
https://sv.wikipedia.org/wiki/Liding%C3%B6_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Melleruds_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4stra_G%C3%B6talands_l%C3%A4n
https://sv.wikipedia.org/wiki/Munkedals_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4stra_G%C3%B6talands_l%C3%A4n
https://sv.wikipedia.org/wiki/Norbergs_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4stmanlands_l%C3%A4n
https://sv.wikipedia.org/wiki/Norrt%C3%A4lje_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Stockholms_l%C3%A4n
https://sv.wikipedia.org/wiki/Oxel%C3%B6sunds_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/S%C3%B6dermanlands_l%C3%A4n
https://sv.wikipedia.org/wiki/Perstorps_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sk%C3%A5ne_l%C3%A4n
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sj%C3%B6bo_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sk%C3%A5ne_l%C3%A4n
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sollentuna_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tibro_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4stra_G%C3%B6talands_l%C3%A4n
https://sv.wikipedia.org/wiki/T%C3%A4by_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Stockholms_l%C3%A4n
https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4nn%C3%A4s_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4sterbottens_l%C3%A4n
https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4xj%C3%B6_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kronobergs_l%C3%A4n
https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%85rj%C3%A4ngs_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4rmlands_l%C3%A4n
https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%96cker%C3%B6_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4stra_G%C3%B6talands_l%C3%A4n
https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%96sthammars_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Uppsala_l%C3%A4n
https://sv.wikipedia.org/wiki/Alvesta_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Arjeplogs_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Norrbottens_l%C3%A4n
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bjurholms_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4sterbottens_l%C3%A4n
https://sv.wikipedia.org/wiki/Botkyrka_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Stockholms_l%C3%A4n
https://sv.wikipedia.org/wiki/Eksj%C3%B6_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/J%C3%B6nk%C3%B6pings_l%C3%A4n
https://sv.wikipedia.org/wiki/Essunga_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4stra_G%C3%B6talands_l%C3%A4n
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fagersta_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4stmanlands_l%C3%A4n
https://sv.wikipedia.org/wiki/Forshaga_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4rmlands_l%C3%A4n
https://sv.wikipedia.org/wiki/Gnosj%C3%B6_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/J%C3%B6nk%C3%B6pings_l%C3%A4n
https://sv.wikipedia.org/wiki/Haninge_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Stockholms_l%C3%A4n
https://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%A5bo_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Uppsala_l%C3%A4n
https://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4llefors_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%96rebro_l%C3%A4n
https://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4rjedalens_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/J%C3%A4mtlands_l%C3%A4n
https://sv.wikipedia.org/wiki/Jokkmokks_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Norrbottens_l%C3%A4n
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kinda_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%96sterg%C3%B6tlands_l%C3%A4n
https://sv.wikipedia.org/wiki/Klippans_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sk%C3%A5ne_l%C3%A4n
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kramfors_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4sternorrlands_l%C3%A4n
https://sv.wikipedia.org/wiki/Krokoms_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/J%C3%A4mtlands_l%C3%A4n
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lilla_Edets_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4stra_G%C3%B6talands_l%C3%A4n


Ekosystemtjänster i kommunal planering  

Bilaga A:7 

Lunds kommun 2018  1  2017 

Lysekils kommun 2018  1   

Mariestads kommun 2018  1   

Nacka kommun 2018  1   

Nordmalings kommun 2018   1  

Orsa kommun 2018  1   

Oskarshamns kommun 2018  1   

Oxelösunds kommun 2018  1   

Perstorps kommun 2018  1   

Robertsfors kommun 2018  1   

Ronneby kommun 2018  1   

Rättviks kommun 2018  1   

Salems kommun 2018  1   

Sandvikens kommun 2018  1   

Smedjebackens kommun 2018  1   

Sorsele kommun 2018  1   

Stenungssund kommun 2018  1   

Stockholms kommun 2018  1   

Sundbybergs kommun 2018  1   

Svalövs kommun 2018  1   

Svedala kommun 2018  1   

Söderhamns kommun 2018  1   

Sölvesborgs kommun 2018   1  

Timrå kommun 2018   1  

Tingsryds kommun 2018   1  

Tomelilla kommun 2018  1   

Trelleborgs kommun 2018   1 2014 

Umeå kommun 2018  1   

Upplands Väsby kommun 2018  1   

Valdemarsviks kommun 2018  1   

Vallentuna kommun 2018  1   

Vännäs kommun 2018   1  

Värnamo kommun 2018  1   

Åtvidabergs kommun 2018   1  

Älvdalens kommun 2018   1  

Älvsbyns kommun 2018  1   

Öckerö kommun 2018  1   

Örebro kommun 2018  1  2016 

     

     

Totalt  116 174 33 
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B. Årsvis sammanställning  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÖP år Nej Ja Ja, i FÖP 

1990 2   

1991 2   

1992 1   

1994 1   

1998 1   

2000 2   

2001 1   

2002 5   

2003 2   

2004 3   

2005 4   

2006 10  1 

2007 7 1  
2008 7   

2009 7 1  
2010 23 2  
2011 15 2  
2012 20 3 1 

2013 19 7 3 

2014 19 18 7 

2015 7 3 1 

2016 4 14 3 

2017 3 17 9 

2018 9 48 8 

    

    

Totalt 174 116 33 
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C.  Kategorisering ekosystemtjänster 

 

Kommun med 
EST i ÖP Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4 

Älvsbyns  
 1   

Öckerö kommun 
  1  

Örebro kommun 
 1   

Tomelilla kommun 
   1 

Orsa kommun 
   1 

Oskarshamns 

kommun    1 
Oxelösunds 

kommun 1    
Perstorps kommun 1    
Robertsfors 

kommun 1    
Ronneby kommun 

   1 

Rättviks kommun 
 1   

Salems kommun 1    
Sandvikens 

kommun 1    
Smedjebackens 

kommun  1   
Sorsele kommun 1    
Stenungsunds 

kommun  1   
Stockholms 

kommun    1 
Sundbybergs 

kommun    1 

Svalövs kommun 1    
Svedala kommun 

   1 
Söderhamns 

kommun    1 

Arboga kommun 
  1  

Bergs kommun 1    
Borås kommun 

  1  
Ekerö kommun 

  1  
Eslövs kommun 

   1 

Essunga kommun 1    
Flens kommun 1    
Gnesta kommun 1    
Hammarö kommun 

  1  
Hylte kommun 

   1 

Håbo kommun 
  1  

Hällefors kommun 1    
Höörs kommun 

   1 

Kils kommun 1    
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Kiruna kommun 1    
Knivsta kommun 

  1  
Kristinehamns 

kommun 1    
Lidköpings kommun 

  1  
Lunds kommun 

   1 

Lysekils kommun 
   1 

Mariestads kommun 1    
Nacka kommun 1    
Tanums kommun 

  1  
Tyresö kommun 

  1  
Vänersborgs 

kommun   1  
Västerås kommun 

 1   
Åre kommun 

  1  
Ängelholms 

kommun   1  
Österåkers kommun 

  1  
Marks kommun 

  1  
Mullsjö kommun 1    
Nora kommun 1    
Norrköpings 

kommun    1 

Ovanåkers kommun 1    
Partille kommun 

  1  
Simrishamns 

kommun  1   
Gävle kommun 

  1  
Herrljunga kommun 1    
Hörby kommun 

 1   
Jönköpings 

kommun    1 
Landskrona 

kommun   1  
Ljusnarsbergs 

kommun 1    
Piteå kommun 

 1   
Solna kommun 1    
Uppsala kommun 

   1 

Årjängs kommun 1    
Älmhults kommun 1    
Östhammars 

kommun  1   
Arjeplogs kommun 

  1  
Hallsbergs kommun 1    
Haninge kommun 

  1  
Filipstads kommun 1    
Gislaveds kommun 1    
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Söderköpings 

kommun 1    
Trosa kommun 1    
Bollnäs kommun 

  1  
Åmåls kommun 1    
Täby kommun 

  1  
Strängnäs kommun 

  1  
Nykvarns kommun 

 1   
Sigtuna kommun 

  1  
Malmö kommun 

  1  
Laholms kommun 1    
Halmstads kommun 

 1   
Huddinge kommun 

 1   
Järfälla kommun 

   1 

Karlsborgs kommun 1    
Katrineholms 

kommun 1    
Falu kommun 1    
Färgelanda 

kommun 1    
Enköpings kommun 1    
Borlänge kommun 1    
Botkyrka kommun 1    
Bromölla kommun 

  1  
Vaxholms kommun 1    
Södertälje kommun 1    
Sunne kommun 1    
Nyköpings kommun 1    
Luleå kommun 

 1   
Vimmerby kommun 1    
Kristianstads 

kommun 1    
Bengtsfors kommun 1    
Nynäshamns 

kommun 1    
Nässjö kommun 1    
Lidingö kommun 

 1   
Tierps kommun 1    
Lomma kommun 

 1   
Tranemo kommun 1    
Helsingborgs 

kommun 1    
Göteborgs kommun 1    
Umeå kommun 

  1  
Upplands väsby 

kommun    1 
Valdemarsvik 

kommun 1    
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Vallentuna kommun 1    
Värnamo kommun 

  1  
Totalt 54 16 28 18 

     

     

 

Kategori 1: Begreppet finns med i text från 
miljöpolitisk inriktning eller nämns enstaka 
gång.  

 

Kategori 2: Grundläggande 
förklaring av begreppet.  

 

Kategori 3: Förklaring av begrepp och exempel 
på hänsynsåtgärder.  

 

Kategori 4: Förklaring av begrepp med mycket 
utförliga exempel och hänsynsåtgärd.  

 


