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FÖRORD 
 
Jag vill börja med ett förtydligande över att denna uppsats baseras på 
den plan- och bygglag som kom att gälla den 2 maj år 2011 ( SFS 
2010:900).  Under uppsatsarbetets gång har ytterligare lagändringar 
skett i plan- och bygglagen. Dessa ändringar kom att träda ikraft den 1 
och den 2 juli 2014 och kommer inte att behandlas i denna uppsats. 
Således betyder detta att all referering som görs till den ”nya plan- och 
bygglagen” åsyftar 2011 års PBL utan de lagförändringar som under 
arbetets gång tillkommit.  
 
Ett stort tack riktas till de tjänstemän på Älvsbyns kommun, Sollentuna 
kommun och Olofströms kommun som varit i kontakt med mig och på 
olika sätt gett information om respektive kommuns översiktliga 
planering. Ett särskilt tack riktas till de tjänstemän som tagit sig tid att 
besvara mina frågeställningar. Jag vill också tacka min handledare Örjan 
Pettersson som under denna tid bistått med värdefulla tips och idéer.   
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REFERAT 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur den reviderade plan- och 
bygglagen (SFS 2010:900), kommit att påverka den kommunala 
översiktliga planeringen. Ett tydligt fokus riktas vid att undersöka hur 
den nya lagen numera reglerar ett ökat hänsynstagande rörande 
klimataspekten. Vidare är syftet att undersöka hur tillämpningen av 
denna aspekt uttrycks i svenska kommuners översiktsplaner.  
 
Uppsatsen är en fallstudie, som genom både kvantitativa och kvalitativa 
metoder, tar sin utgångspunkt i tre kommuners översiktsplaner. Utifrån 
kvantitativt material har tre kommuner valts ut. Dessa kommuner är 
Älvsbyn, Sollentuna och Olofström. Översiktsplanerna för dessa 
kommuner har sedan analyserats genom innehållsanalys och en 
jämförelse mellan de tre fallen görs. Vidare så förs en diskussion 
huruvida de tre fallen tycks överensstämma med tidigare studier och 
forskning inom valt område. 
 
Resultatet av studien visar att klimatfrågorna lyfts i samtliga 
översiktsplaner. Åtgärderna för att minska klimatpåverkan redovisas 
dock inte tydligt, däremot fastställs i planerna vissa åtgärder för 
anpassning till rådande klimatförändringar. 
 
Nyckelord: Plan- och bygglagen, klimatförändringar, 
förbyggandeåtgärder, anpassningsåtgärder, hållbar utveckling, 
allmänna intressen. 
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ABSTRACT 
 
The purpose of this paper is to examine how the revised Planning and 
Building Act (SFS 2010:900) have influenced the comprehensive 
planning in Swedish municipalities. A focus is directed at examining how 
the new law regulates a greater consideration to climate aspects and the 
what consequences this results in regarding the implementation of the 
law in Swedish municipalities comprehensive plans. 
 
The paper is a case study, containing both quantitative and qualitative 
methods. The case study is based on three municipal comprehensive 
plans. Based on quantitative material three municipalities have been 
selected to constitute the sample of this study. These municipalities are 
Älvsbyn, Sollentuna and Olofström. The comprehensive plans were 
analyzed through content analysis and a comparison between the three 
cases is made. Furthermore, there is a discussion whether the three cases 
appear to be consistent with previous studies in the chosen field. 
 
The result of the study indicates that climate issues are presented in the 
studied comprehensive plans. The mitigation efforts to reduce the 
climate impact is not clearly specified in any of the studied cases, 
however, certain measures for adaptation to current climate change do 
occur in the studied cases. 
 
Keywords: Planning and Building Act, climate change, mitigation, 
adaptation, sustainable development, public interest.
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1. INLEDNING 
 
Det är ett faktum att mänskliga aktiviteter påverkar vår omgivning. 
Påverkan är nutida och framtida. De aktiviteter som sker i dagens 
samhälle skapar morgondagens fysiska strukturer (Lenntorp, 2005, 22). 
Något som idag har stort genomslag på den globala agendan är de 
rådande klimatförändringarna och hur våra mänskliga aktiviteter tydligt 
påverkar dessa (Naturvårdsverket, 2013a, 4). Koldioxidutsläppen 
fortsätter att öka och bidrar till att den globala medeltemperaturen 
stiger. För att minska den mänskliga påverkan på klimatet krävs tydliga 
insatser på global, nationell, regional och lokal nivå.  (Naturvårdsverket, 
2014).  Arbetet för att minska människans negativa påverkan på 
klimatsystemet sker således på flera nivåer. Sverige har för exempelvis 
anslutit sig till ett 40-tal miljökonventioner (Naturvårdsverket, 2013b) 
och EU:s direktiv gällande klimatarbete måste efterföljas 
(Miljödepartementet, 2008). Förenta Nationernas klimatpanel, 
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) har i uppgift att ge 
en vetenskaplig bild av de klimatförändringar som sker och komma med 
förslag till möjliga åtgärder. De slutsatser som genereras i panelen riktar 
sig främst till världens beslutfattare och syftar till att främja 
klimatarbetet på internationell och nationell nivå (Naturvårdsverket, 
2013a, 3) 
 
Arbetet med klimatfrågan kan förefalla komplext och överväldigande. 
Ovan nämns internationella konventioner och direktiv, men faktum är 
att det lokala arbetet med klimatfrågan är en mycket viktig komponent i 
strävan efter att minska negativa klimatförändringarna (Langlais, 2007, 
13-13). I Sverige har kommunerna en betydande roll för klimatarbetet, då 
de enligt 1. kap. § 2 i plan-och bygglagen- PBL- (SFS 2010:900) har makt 
att ”planlägga användning av mark och vatten”. Det svenska 
planmonopolet ger kommunerna rätt till självbestämmande över mark- 
och vattenanvändningen, vilket betyder att den byggda miljön blir – och 
är-ett resultat av det planarbete som förts – och förs- inom Sveriges 
kommuner (Boverket, 2004, 55, 68).  Sveriges kommuner är enligt plan- 
och bygglagen ålagda att upprätta översiktsplaner och detaljplaner (SFS 
2010:900). Översiktsplanen är obligatorisk för Sveriges kommuner och 
ska innefatta grunddragen i markanvändningen och 
bebyggelseutvecklingen. Denna plan ska även utgöra grund för 
efterföljande planer och beslut, såsom exempelvis detaljplaner.  (Kalbro 
& Lindgren, 2010, 26-27).  Det är även i lag reglerat att varje kommun 
ska ha en aktuell översiktsplan för hela kommunens yta (SFS 2010:900).  
I översiktsplanen anges alltså grunden för den planerade 



 2 

markanvändningen och följaktligen blir detta ett verktyg som kan 
tillämpas för att styra utvecklingen i önskvärd riktning. Här kan således 
klimataspekten tas i beaktning och ett aktivt klimatarbete i den 
översiktliga planeringen kan komma att sätta tydliga spår i det 
efterföljande detaljplanarbetet (Dymén & Langlais, 2013, 112). 
Översiktsplanen, i sin helhet, kan ses som ett strategiskt dokument för 
att uppfylla lokala, regionala samt nationella mål (SFS 2010:900).  I 
Sverige finns 16 miljökvalitetsmål som ska efterföljas i bland annat 
planeringen Ett av dessa 16 mål är Begränsad klimatpåverkan. Målet 
innebär att halterna av växthusgaserna i atmosfären ska stabiliseras till 
en nivå där den mänskliga påverkan på klimatsystemet inte blir farligt. 
Målet inryms i klimatkonventionen som är ett ramverk upprättat för att 
förhindra klimatförändringarna (Naturvårdsverket, 2014). För att detta 
miljökvalitetsmål ska kunna uppfyllas krävs att klimatfrågan integreras i 
planeringen, samt att detta regleras i lagstiftningen. Vilket i Sverige sker 
genom bland annat plan- och bygglagen och miljöbalken (SFS 
2010:900).  
 
Den andra maj 2011 (Prop. 2009/10:170) reviderades den äldre plan- och 
bygglagen (SFS 1987:10) och ersätts med en ny plan- och bygglag (SFS 
2010:900). Den nya lagen lägger ett ökat fokus på klimatförändringarna 
och tydliggör att dessa bör beaktas i den kommunala planeringen. Detta 
bör ske genom både anpassningsåtgärder samt åtgärder som förebygger 
och begränsar klimatförändringarna (Dymén & Langlais, 2013, 112). Den 
nya lagen stärker kommunernas mandat att i deras översiktliga och 
detaljerade planering integrera klimatfrågorna (Ibid.).  
 
Som framgår av det ovan förda resonemanget är klimataspekten komplex 
och kräver åtgärder på global, nationell, regional och lokal nivå. I denna 
uppsats ligger tyngdpunkten på den lokala nivån och det kommunala 
planarbetet. Framförallt läggs ett fokus vid hur den nya plan- och 
bygglagen från 2011 kommit att påverka det kommunala planarbetet med 
klimatfrågan i beaktning.  

1.1 Problemformulering 
 
Den reviderade plan- och bygglagen har skapat debatt och dess 
intentioner att förenkla plan-och byggprocessen har starkt ifrågasatts 
(Hansson, 2013). Även frågan om huruvida kommunernas resurser 
räcker till för att införliva den nya lagstiftningen har debatterats. Fokus 
tenderar att riktas mot bostadsbyggande och en tydlig effektivisering 
gällande lov-processerna (Boverket, 2013a, 9-12). Vid sidan av de 
omdiskuterande förändringarna gällande effektivare bygglovshantering, 
medförde nya PBL också ett ökat hänsynstagande rörande miljö- och 
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klimataspekten (Boverket, 2014a). Diskussioner kring lagens intentioner, 
implementering och praktiska genomförande gällande denna aspekt, 
tycks föras i betydligt mindre utsträckning (Dymén & Langlais, 2013, 
110-113).  Med anledning av detta är det av intresse att studera hur den 
nya lagens tillämpning gällande klimataspekten uttrycks på den 
kommunala nivån. 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka om nya PBL kommit att 
påverka implementeringen av klimatfrågor i kommunernas översiktliga 
planering.  Vidare är syftet att analysera hur denna påverkan i sådana fall 
ges uttryck i översiktsplanerna, samt att studera om ett ökat 
hänsynstagande med avseende till klimataspekten i den översiktliga 
planeringen, får konsekvenser för den efterföljande detaljplaneringen.   
 
Studien är genomförd på ett begränsat material i form av innehållsanalys 
utförd på tre kommuners översiktsplaner. Ett tydligt fokus har riktats 
mot hur dessa planer behandlar klimataspekterna. De nedan preciserade 
frågeställningarna, tar sin utgångspunkt i lagens implementering och 
praxis gällande den kommunala översiktsplaneringen. Med anledning av 
detta bör denna studie ses som en pilotstudie som kan utgöra del av 
framtida forskning inom området. 
 
(I) Vilka är de förändringar i lagstiftningen som preciserar ett ökat 
hänsynstagande kring klimataspekten?  
 
(II) Hur uttrycks detta specifika hänsynstagande i kommunernas 
översiktliga planeringsarbete? 
 
(III) Har hänsynstagandet kring klimataspekten i praktiken ökat sedan 
den nya plan- och bygglagen vann laga kraft? 

 

 

 
 
 
 



 4 

2. METOD OCH MATERIAL 
 
Nedan presenteras det material och de metoder som används vid arbetet 
med denna uppsats. Empiriinsamlingen startade med bearbetning av 
statistik från det statliga organet Boverket (SFS 2012:546). Statistiken 
består av Sveriges länsstyrelsers svar på Boverkets byggenkät från år 
2013 (Boverket, 2014b). Enkäten, Plan- och byggenkäten öppen data 
avseende översiktsplanering 2013 (Ibid.), behandlar länsstyrelsernas 
svar angående Sveriges 290 kommuners översiktsplaner. Fokus har varit 
att finna uppgifter som påvisar ett kommunalt klimatarbete i den 
översiktliga planeringen gjord efter att den nya PBL vann laga kraft år 
2011. De kvantitativa uppgifterna har fört analysen framåt och lett fram 
till den information som krävts för att påbörja arbetet med den 
kvalitativa metoden. Detta är vanligt förekommande inom forskningen 
och en kombination av ett kvalitativt och ett kvantitativt 
tillvägagångssätt, kan komplettera de svagheter som användningen av 
endast ett tillvägagångssätt, eventuellt genererar (Denscombe, 2009, 
154). Utifrån det bearbetade materialet från Boverkets byggenkät, har tre 
kommuner valts ut för vidare kvalitativa studier. Tonvikt har lagts vid 
hur översiktsplaneringen beaktar ett ökat hänsynstagande berörande 
klimataspekten.  För att uppnå syftet med denna uppsats har således 
både kvantitativ och kvalitativ data nyttjas. Detta ämnar ge en mer 
allomfattande bild av det studerade ämnet (Denscombe, 2009, 152-153).  
 
Som presenteras i följande avsnitt 2.1 är denna uppsats en fallstudie som 
ämnar studera kommunernas tillämpning av den reviderade lagen i den 
översiktliga planeringen. Ett fokus har riktats mot det ökade 
hänsynstagandet berörande klimataspekten. Genom det valda 
arbetssättet är förhoppningen att uppnå en ökad förståelse för hur det 
kommunala planeringsarbetet tar lagstiftningen i beaktning. Fallstudiens 
starkaste sida är att den tillåter användning av olika källor som grund i 
undersökningen. Frågeformulär, olika typer av dokument och intervjuer 
används med fördel inom en fallstudie(Denscombe, 2009, 61).   

2.1 Fallstudie och urval 
 
En fallstudie riktas ofta in på endast en undersökningsenhet, fokus riktas 
följaktligen mot enskilda enheter istället för flera (Denscombe, 2009, 
59).  I denna studie presenteras dock inte bara ett fall, utan tre. Denna 
avvägning har gjorts för att studera eventuella likheter och olikheter i 
översiktsplanerna hos kommuner med geografiska och demografiska 
skillnader. En medvetenhet finns kring att studiens begränsade omfång 
genererar ett resultat som bör tolkas med viss försiktighet. I Sverige finns 
idag 290 kommuner (SKL, 2009). Enligt Boverket har 41 kommuner, det 
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vill säga 14 % av dessa kommuner, antagit en ny översiktsplan mellan år 
2011 till år 2012 (Boverket, 2014a). Från år 2011 till år 2013 har totalt 67 
kommuner, det vill säga 23 %, tagit fram nya översiktsplaner (Ibid.)- se 
figur 1. 
 
  
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      År	  1990-‐1999	  	  	  	  	  	  	  	  	  År	  2000-‐2005	  	  	  	  	  	  	  År	  2006-‐2010	  	  	  	  	  	  	  	  	  År	  2011-‐2012	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  År	  2013 
 

Figur 1: Åldersfördelningen av Sveriges kommuners 
översiktsplaner.  
Källa: Egen bearbetning av uppgifter från Boverket. 

 
Detta betyder att en stor andel, 77 % av Sveriges kommuner, har 
översiktsplaner som inte ersatts sedan den nya PBL vann laga kraft 
(Boverket, 2014a). Eftersom majoriteten av kommunernas 
översiktsplaner är antagen innan år 2011 begränsas urvalet för denna 
uppsats. Av de 67 kommuner, med översiktsplan giltig efter att nya PBL 
vann laga kraft, har tre valts ut för fördjupad analys. Här bör nämnas att 
det kommunala arbetet med framtagandet av de studerade planerna 
startade innan 2011 års lagstiftning vunnit laga kraft. En mer detaljerad 
redovisning av när de olika planarbetena startade samt datum för 
respektive antagande återfinns i avsnitt 6.1, 6.2 och 6.3. Uppfattningen är 
dock att detta inte påverkar fallstudiens resultat då de gällande planerna 
alla successivt har anpassats till den nya plan-och bygglagen (SFS 
2010:900) samt att antagandet av planerna har skett efter den andra maj 
år 2011. 
 
Att tre fall valts för analys går att härleda till att en jämförelse mellan 
kommunernas översiktsplaner möjliggörs och att tendenser i dessa kan 
överensstämma med tidigare studier, vilka presenteras i kapitel 4 
(Denscombe, 2009, 68-69).  I denna uppsats är det således av betydande 



 6 

vikt att identifiera kännetecken som kan ligga till grund för en jämförelse 
(Ibid.) mellan fallen.  Eftersom en betydande del av denna studie läggs 
vid analys av tre översiktsplaner, är förhoppningen att kännetecken 
kommer kunna identifieras. 
 
Eftersom ett tydligt fokus med uppsatsen är att hitta aspekter i 
översiktsplanerna som pekar på att ett ökat hänsynstagande till 
klimataspekten har -eller inte har- tagits i och med den nya 
lagstiftningen (SFS 2010:900), kommer en innehållsanalys att 
genomföras på översiktsplanerna och tillhörande granskningsyttrande. 
Förhoppningen att utläsa huruvida planerna uppfyller de krav som ställs 
enligt plan- och bygglagen. I översiktsplaneringen är dialogen mellan 
kommun och stat en viktig del. Länsstyrelsen ska i planeringsprocessen 
företräda staten och bevaka statens intressen (SFS 2010:900 3.kap), 
exempelvis vad gäller klimatfrågan. Länsstyrelserna ska avlägga ett 
granskningsyttrande där de framgår om statens intressen och allmänna 
intressen tagits i beaktning i översiktsplanen (2010:900 3.kap). 
 
Genom bearbetning av Boverkets data (Boverket, 2014b) tydliggjordes 
vilka av Sveriges kommuner som antagit en översiktsplan efter den andra 
maj 2011. En avgränsning gjorde således, men urvalet var fortfarande för 
stor för att inrymmas i denna studie. Ytterligare avgränsningar krävdes. 
För att möjliggöra detta arbetades fler aspekter fram, dessa var av 
intresse för vidare analys: 

• Att välja kommuner med en geografisk spridning. 
• Att finna kommuner med olika förutsättningar berörande 

befolkningsutveckling. 
• Att finna kommuner med olika geografiska förutsättningar med 

avseende till landskapsbild. 
Motiveringen bakom dessa aspekter är att de kan ligga till grund för att 
det översiktliga planarbetet skiljer sig i de olika kommunerna. Olika 
geografiska och demografiska förutsättningar kräver olika strategier för 
att uppnå önskvärda resultat. Avvikande och liknande tendenser kan 
urskiljas och en jämförelse mellan kommunerna möjliggörs (Denscombe, 
2009, 68-69). 
 
Utifrån ovanstående kriterium valdes Älvsbyns kommuns översiktsplan 
(2011), Sollentunas översiktsplan(2012) och Olofströms översiktsplan 
(2012).  I avsnitt 3.1 följer en kortfattad presentation av kommunerna 
med avseende till ovanstående kriterium. En närmare presentation av 
kommunernas översiktsplaner återfinns i kapitel 6.  
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2.3 Innehållsanalys 
 
Det är innehållet i planerna och respektive granskningsyttrande som 
varit av intresse för analys, vid sidan av de kvantitativa data från 
Boverket och den rådande plan- och bygglagstiftningen.  
 
Innehållsanalys är ofta en logisk och relativt enkel procedur som 
möjliggör kvantifiering av dokumentens innehåll. Vilket i sin tur gör att 
resultatet av innehållsanalysen för ett dokument, lättare kan jämföras 
med innehållsanalysen av ett annat (Denscombe, 2009, 307-308). 
Jämförelsen mellan de tre kommunernas översiktsplaner utgör en viktig 
del av denna studie. En analys som medför kvantifiering är därför ett bra 
verktyg (ibid.). En annan styrka hos denna analys är att den förenklar 
möjligheterna för andra forskare att upprepa analysen (Ibid.).  
 
Genom att tolka innehållet i plandokumenten och dess 
granskningsyttranden har en ökad förståelse för innehållet i dokumenten 
uppstått. Förståelsen för innehållet kan dock, mellan olika forskare, 
variera då olika perspektiv, frågeställningar och teorier kan användas vid 
tolkningen (Langemar, 2008, 103).  
 
Ett första led i innehållsanalysen var att noggrant studera de tre 
plandokumenten med tillhörande granskningsyttrande. Vidare 
fastställdes väsentliga kategorier i det materialet. Genom att koda 
kategorierna blev det möjligt att räkna förekomsten av dessa och därefter 
genom innehållsanalys, länka ihop de olika kategorierna och försöka 
förklara varför det förekommer som de gör (Denscombe, 2009, 308). 
Enligt Langemar (2008) är komprimering det sista steget av en 
innehållsanalys. Det är ett sätt att minska volymen av materialet, utan att 
relevant information sållas bort (Langemar, 2008, 103-104). 
Komprimering innebär oftast att materialet sammanfattas till en egen 
text eller att olika konkreta detaljer generaliseras till samma företeelse 
(Ibid.104).  Denna komprimering har genomförts i uppsatsen och den 
empiri som presenteras i uppsatsen är en komprimering av de kategorier 
som utkristalliserats genom innehållsanalysen.  
 
De valda kategorierna har varit förekommande i samtliga dokument. 
Kategorierna är inte slumpmässigt utvald ur empirin utan har istället 
eftersökts med denna uppsats syfte i beaktning. Följaktligen har ett 
deduktivt förhållningssätt används. Kategorierna är teoristyrda snarare 
än empiristyrda(Langemar, 2008, 126-127).  De kategorier som arbetats 
fram är: Klimat och Hållbar utveckling. 
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2.4 Informationssökning 
 
En viktig grundpelare i denna uppsats utgörs av plan- och 
bygglagstiftningen, både den äldre plan- och bygglagen och den nya plan- 
och bygglagen. Lagstiftningen och dess bakgrund presenteras närmare i 
avsnitt 5. De studerade översiktsplanerna och länsstyrelsernas 
granskningsyttrande över dessa presenteras närmare i avsnitt 6.  
 
För att fördjupa studiens ämnesmässiga och teoretiska grund har 
litteratursökningar med kopplingar till planering och klimatfrågor 
genomförts. De sökord som använts är framförallt planning, climate 
change, actions, local development och municipality. När sökningar på 
termer såsom Planning for climate change, climate change actions och 
climate change in Swedish planning genomfördes hittades relevant 
litteratur. Genom dessa litteratursökningar återfanns artiklar och 
rapporter som utgör grunden för den tidigare forskningen som 
presenteras i kapitel 4. Genom sökning på termen Climate Change in 
Swedish planning hittades bland annat en artikel skriven av Dymén och 
Langlais (2013) som presenteras närmare i avsnitt 4.2 och 4.3. I den 
ovanstående vetenskapliga artikelns referenslista hittades ytterligare två 
artiklar som behandlar de centrala begreppen adaptation och 
mitigation, en definition av dessa begrepp återfinns i avsnitt 4.1. De två 
artiklarna behandlas i avsnitt 4.2 och är skrivna av Howard (2009) 
respektive Biesbroek, Swart och Van der Knaap (2009). 
 
Genom sökningar på Climate Change hittades bland annat en rapport 
från Nordregio, det internationella Nordiska forskningsinstitutet för 
regional forskning (Nordregio, 2014). Rapporten presenteras i avsnitt 
4.3. Ytterligare rapporter och vetenskapliga artiklar har sökts upp och 
studerats för att utgöra en faktagrund till det syfte som preciseras i 
avsnitt 1.2. Även dessa beskrivs i kapitel 4. Viktigt att lyfta fram är att en 
del av de vetenskapliga artiklar som utgör grunden för de tidigare studier 
som presenteras i denna uppsats, tar sin utgångspunkt i det lokala 
klimatarbetet inom planeringen generellt och inte inom Sveriges 
kommuner specifikt. Vissa av de presenterade studierna behandlar dock 
specifikt de svenska kommunerna och hur deras arbete med 
klimatfrågorna i planeringen ser ut. De olika materialen från Boverket, 
Nordregio och de nämnda artikelförfattarna, anses komplettera den 
studerade lagstiftningen och analysen av kommunernas översiktsplaner.  

2.5 Empiriinsamling 
 
I denna studie har empiriinsamlingen bestått av bearbetning av 
statistiskt data från Boverket samt innehållsanalys av de tidigare 
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presenterade plandokumenten med tillhörande granskningsyttranden. I 
tillägg till detta har mail korrespondens med de valda kommunerna 
genomförts. Detta för att få en uppfattning om hur deras arbete med 
klimataspekterna i den översiktliga planeringen får konsekvenser för den 
efterföljande detaljplaneringen. Efter att översiktsplanerna noggrant 
studerats, kontaktades utvalda informanter vid de enskilda 
kommunerna, med en förfrågan att via mail svara på frågor berörande 
kommunens översiktliga planering med fokus på klimatfrågorna.  
Frågeställningarna och mottagna svar återfinns i Bilaga 1 och 2. 
Här bör dock lyftas fram att en av de tre valda kommunerna, Sollentuna 
kommun, valt att inte ge kommentarer om hur klimataspekterna beaktas 
i kommunens översiktsplan. I övrigt har dock Sollentunas översiktsplan 
analyserats på samma sätt som de andra kommunerna. 
 
Det bör också lyftas fram att en betydande del av den empirisamling som 
genomförts består av den svenska lagstiftningen, främst den nya Plan- 
och bygglagen (SFS 2010: 900).  

2.6 Avgränsningar 
 
För att kunna genomföra denna analys på ett bra sätt har mycket tid 
förfogats just analysering av översiktsplanerna och tillhörande 
granskningsyttranden. De skrivna orden i dessa dokument har varit det 
som tillägnats störst vikt i denna uppsats. Med det sagt finns dock en 
förståelse för att intervjuer med tjänstemän i Olofströms, Sollentunas 
och Älvsbyns kommun kunnat genomföras och att detta troligen kunnat 
försett uppsatsen med ytterligare intressanta infallsvinklar.  
 
I denna uppsats finns ytterligare tydliga avgränsningar. Den svenska 
lagstiftningen berörande samhällsbyggnad regleras i fler lagar än PBL, 
främst miljöbalken. Överstatliga direktiv och konventioner påverkar även 
dessa det svenska ramverket för samhällsbyggnad och klimatfrågorna. 
Även om vissa kopplingar görs till dessa är det primära fokus inriktat på 
PBL och dess inverkan på den kommunala översiktligaplaneringen med 
avseende till klimatfrågorna.   
 
En annan tydlig avgränsning är att det är översiktsplanerna som utgör 
fokus, andra planinstrument såsom områdesbestämmelser och 
detaljplaner har inte analyserats. Att denna avgränsning gjordes kan 
härledas till de förändringar som skett i och med den reviderade PBL 
gällande översiktsplanering.  
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2.7 Validitet och reliabilitet 
 
Inom den kvalitativa forskningen finns inget absolut sätt att visa att 
forskningsprocessen lett till något som är absolut rätt (Denscombe, 
2009, 380). Resultatet av denna uppsats innehållsanalys kan följaktligen 
inte ses som den absoluta sanningen. För att öka validiteten i denna 
uppsats resultat har därför en kombination av kvalitativt data och 
kvantitativt data genomförts. Genom att utnyttja kontrasterande källor 
för data kan en högre grad av tillit och träffsäkerhet tillföras studien 
(Ibid.) De kvantitativa data från Boverket har lett forskningsprocessen 
fram till de tre fall som presenteras i avsnitt 2.1. 

2.8 Källkritik 
 
Boverkets enkät baseras på de svar som länsstyrelserna angivit år 2013 
(Boverket, 2014b.), vilket betyder att statistiken kan ha förändrats sedan 
svararen uppgavs. Det förekommer en viss osäkerhet kring de svar som 
inkommit genom enkäten och på vissa frågor saknas svar. Statistiken 
anses dock indikera utvecklingen berörande de svenska kommunernas 
översiktsplanering (Ibid.).  
 
Det bör poängteras att urvalet i denna fallstudie kan ses som intressanta 
exempel på kommuner som, med olika geografiska och demografiska 
förutsättningar, arbetat med den nya lagstiftningen i sin översiktliga 
planering.  Med anledning av detta vill jag framhålla att denna uppsats 
bör ses som ett komplement till framtida forskning inom liknande 
områden eller som en inspiration för andra kommuner i sitt 
översiktplanarbete med fokus på klimatfrågorna.  En medvetenhet finns 
kring att resultatet inte är generellt för alla Sveriges kommuner, utan 
snarare specifikt för urvalet.  
 
Genom innehållsanalys kan det vara svårt att hantera underförstådda 
meningar i de studerade texterna och en risk finns att lyfta ut 
kategorierna ur sin ursprungliga kontext (Denscombe, 2009, 308). Med 
anledning av detta är denna typ av analys bäst lämpad för dokument vars 
kommunikationsaspekter är direkta, enkla och påtagliga (Ibid. 308-309). 
De studerade dokumenten som inryms i denna uppsats anses uppfylla 
dessa kriterier och följaktligen har risken för att kategorierna lyfts ur sin 
ursprungliga kontext begränsats.  
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3. BAKGRUND 
 
Den byggda miljön är ständigt föränderlig och de förändringar som sker 
kan komma att bestå under en ovis framtid. Samhällsbyggnaden är en 
komplex process vars konsekvenser för den byggda miljön ibland är svår 
att förutse. Värderingar och ekonomiska förutsättningar är stark 
sammanbundna med sin samtid och är, även dessa, ständigt under 
förändring (Hagander, 2011, 17).  I Sverige är det politiska 
beslutsinstanser och myndigheter som lägger grunden för hur samhället 
ska utformas. I en av Sveriges grundlagar Regeringsreformen (SFS 
1974:152) framgår att ”All offentlig makt i Sverige utgår från folket”. Det 
framgår också av regeringsreformen att ett parlamentariskt statsskick 
och kommunalt självstyre råder. Det framgår även att den offentliga 
makten regleras av den svenska lagstiftningen (Hagander, 2011, 18-19). 
Riksdagen har, med stöd av regeringsreformen, utfärdat plan- och 
bygglagen, som utgör en betydande del av de lagar som skapar 
regelverket för den svenska planeringen. Det ska dock poängteras att 
annan svensk lagstiftning också reglerar planeringen och att Sveriges 
medlemskap i EU medför att vissa EU-direktiv måste efterföljas (Ibid.). 
 
De senaste decennierna har debatten kring den svårtolkade plan- och 
bygglagstiftningen varit högst aktuell. PBL ska reglera mängder av olika 
frågor som berör den fysiska miljön, alltifrån bästa tekniska alternativ till 
mer känsloladdade värderingar. Att förenkla denna lagstiftning är inte 
lätt, men den andra maj 2011 reviderades den äldre lagstiftningen från 
1987, i syfte att uppnå en förenklad lagstiftning för planering och 
samhällsbyggnad (Hagander, 2011, 19).  En viktig aspekt att ha i 
beaktning är att det inte endast är lagtextens formulering som avgör hur 
väl den fungerar utan också den praktiska tillämpningen av lagen. I 
Sverige faller stor del av den praktiska tillämpningen på kommunerna 
och av betydande vikt är att tjänstemännen har den kunskap och 
kompetens om PBL, som krävs för att på rätt sätt kunna tillämpa lagen. 
Den byggda miljön ska förvaltas, förnyas och möta framtida 
förändringar. Hur detta sker och förverkligas har stor betydelse för 
skapandet av ett hållbart samhälle (Ibid.) och med klimataspekten i 
beaktning ter det sig aktuellt att granska hur tillämpningen av lagen ges 
uttryck i den kommunala översiktsplaneringen.  

3.1 Områdesbeskrivningar 
 
I tabell 1 presenteras de tre kommunerna samt deras befolkningsantal 
och landareal i kvadratkilometer (km2) för år 2013 (SCB, 2014a). Detta 
ämnar ge en uppfattning om kommunernas befolkningsantal och deras 
geografiska storlek. 
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Tabell 1. Kommunernas befolkning samt land- och 
vattenareal år 2013. 
Källa: Egen bearbetning av uppgifter från SCB. 
 
Kommun Antal invånare Landareal (km2) 

Älvsbyn 8168 1698 
Sollentuna 68145 53 
Olofström 12909 390 
 
 
I Figur 2 presenteras 
en karta med 
kommunernas deras 
geografiska 
lokalisering. Den 
nordligaste kommunen 
är Älvsbyn kommun.  
Sollentuna kommun är 
belägen i Stockholms 
regionen och 
Olofström är den 
sydligaste kommunen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figur 2. De tre valda kommunernas  
geografiska lokalisering. 
 



 13 

3.1.1 Älvsbyns kommun 
 
Älvsbyns kommun ligger i Norrbottens läns södra del. Kommunen hade, 
enligt SCB, en landareal på cirka 1698 km2 samt en vattenareal på cirka 
97 km2 år 2013 (SCB, 2014a). Eftersom att Älvsbyns kommun är beläget 
cirka 30 kilometer från kusten (Älvsbyn kommun, 2011, 12) baseras 
vattenarealen på det befintliga inlandsvattnet inom kommunen. Detta 
gör Älvsbyn till länets, till ytan, näst minsta kommun. Den största 
centralorten i kommunen är Älvsbyn. Landskapsbilden i kommunen 
präglas av skogsklädda berg och dalgångar. Bebyggelsen och jordbruket 
inom kommunen går främst att återfinna i närhet till Piteälven och 
kommunens sjöar. Älvsbyns kommun är beläget cirka 30 kilometer från 
kusten (Älvsbyn kommun, 2011, 12). Befolkningsutvecklingen i Älvsbyns 
kommun har sedan år 1992 varit nedgående, det vill säga att antalet 
invånare minskat. Antalet invånare i kommunen var år 2013 lite drygt 
8ooo (SCB, 2014b). 

3.1.2 Sollentuna kommun  
 
Kommunen är belägen strax norr om Stockholm och är en integrerad del 
av Stockholmsregionen (Sollentuna kommun, 2012, 4). 
Befolkningssiffran uppgick år 2013 till cirka 68 000 invånare (SCB, 
2014b). Sollentuna är en expanderande kommun och antalet invånare 
har under de senaste åren varit positiv. Befolkningsprognoser visar på en 
fortsatt ökning fram till år 2021 (Sollentuna kommun, 2012, 6). 
 
Även om många frågor i en integrerad storstadsregion är gemensamma, 
menar Sollentuna kommun att det finns utmaningar för den enskilda 
kommunen. En tydlig utmaning är, enligt kommunen, att bygga centrala 
stadskärnor och skapa ett tätare Sollentuna, detta samtidigt som 
kommunen är en av de kommunerna i landet med störst andel skyddad 
natur. Tre naturreservat inom kommunen tar upp cirka 30% av 
kommunens yta (Sollentuna kommun, 2012, 9). Sollentuna har en 
landareal på cirka 53 km2 samt en vattenareal på cirka 5 km2, som utgörs 
av både havsvatten och inlandsvatten (SCB, 2014a). Landskapsbilden 
inom kommunens centrala delar präglas av bebyggelse och trafikleder, 
men som tidigare nämnts finns också tre naturreservat. Ett av dessa är 
Järvafältets naturreservat som är ett tätortsnära jordbrukslandskap 
(Sollentuna kommun, 2013).   

3.1.3 Olofströms kommun 
Olofströms kommun ligger i Blekinge Län och är en av fem kommuner 
inom länet. Centralorten i kommunen är Olofström (Olofström kommun, 
2013a). Befolkningsantalet inom kommunen var år 2013 nästan 13000 
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invånare (SCB, 2014b).  Befolkningsutvecklingen har sedan år 2011 varit 
uppgående, men från år 1985 fram till 2011 har de årliga 
befolkningssiffrorna varit nedåtgående (Olofströms kommun, 2013b). 
 
Kommunen har över 200 sjöar och landskapsbilden beskrivs som en 
sjörik skogsbygd (Olofströms kommun, 2013a). Den totala landarealen är 
cirka 390km2 och vattenarealen bestående av inlandsvatten beräknas till 
cirka 23km2 (SCB, 2014a). 

4. TIDIGARE FORSKNING  
 
Forskningen visar att mänsklig aktivitet i hög grad påverkar 
klimatförändringarna. På grund av detta riktas nu forskning mot hur vi 
bör anpassa oss till de rådande förändringarna, samt hur dessa kan 
förebyggas (Langlais, 2007, 9). Lika självklart att klimatförändringarna 
utgör ett stort problem i dagens samhälle, är att samhällsplaneringen 
utgör ett viktigt verktyg för de anpassningar och förebyggandeåtgärder 
som måste införlivas i klimatarbetet (Dymén & Langlais, 2013, 108-112).  

4.1 Centrala begrepp 
 

• Hållbar utveckling: Definitionen av hållbar utvecklingen 
beskrivs av regeringen som en utveckling som tillfredsställer de 
behov som finns i samhället idag, utan att äventyra kommande 
generationers möjlighet att tillfredsställa sina framtida behov 
(Miljödepartementet, 2012).  Det finns tre dimensioner av hållbar 
utveckling, som enligt regeringen, ska stödja varandra och verka i 
samklang. Dessa tre är: den ekonomiska dimensionen, den sociala 
dimensionen och den miljömässiga dimensionen (Ibid).  

 
• Adaptation (Anpassning): Detta är ett centralt begrepp för 

integrering av klimatfrågorna i planeringsarbetet (Dymén & 
Langlais, 2013. 117) och den svenska översättningen av begreppet, 
som kommer användas i denna uppsats är anpassning. Enligt FN:s 
klimatpanel IPCC kan begreppet förklaras som ”[...] justering av 
naturliga eller mänskliga system i gensvar till faktiska eller 
förväntade klimateffekter, som dämpar, skadar eller utnyttjar 
gynnsamma möjligheter (Ibid.).  Inom klimatarbetet talas ofta om 
åtgärder och i detta specifika fall kan därför begreppet definieras 
som anpassningsåtgärder(Ibid.). 

 
• Mitigation (Förebyggande/begränsning): I likhet med ovan 

benämnt begrepp är även detta centralt för klimatfrågornas 
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integrering i planeringen och den svenska översättningen av 
begreppet kan uttryckas som förebyggande eller begränsning 
(Dymén & Langlais, 2013. 117). Enligt IPCC kan detta begrepp 
definieras som följande: ” [...] åtgärder för att minska den 
mänskliga påverkan av klimatförändringarna. 
Förebyggandeåtgärder- eller begränsningsåtgärder inom 
klimatarbetet innehåller strategier för att bland annat minska 
utsläpp av växthusgaser” (Ibid.). 

 

4.2 Adaptation and Mitigation/ Anpassning och Förebyggande 
 
Dymén och Langlais (2013) presenterar i sin forskning vilka utmaningar 
som uppstår när de svenska kommunerna ska införliva ett aktivt 
klimatarbete i den kommunala planeringen (Dymén & Langlais, 2013, 
108). De lyfter i sin vetenskapliga artikel fram de tidigare presenterade 
begreppen adaptation och mitigation -som på svenska betyder 
förebyggande/begränsning. I denna uppsats kommer den svenska 
översättningen av dess begrepp främst att användas.  
 
Tidigare har forskningen kring anpassnings- och förebyggandeåtgärder 
berörarande klimataspekten varit åtskilda, forskningen har behandlat de 
två begreppen åtskilt. Idag riktas dock alltmer fokus mot de fördelar som 
kan uppnås med vetskapen om hur de två olika tillvägagångsätten 
påverkar varandra och hur dessa kan integreras (Dymén & Langlais, 
2013, 109).   
 
Howard menar i antologin Planning for Climate Change: Strategies for 
Mitigation and Adaptation for Spatial Planners (2009) att planeringen 
borde bestå av anpassningsåtgärder till klimatförändringarna, men även 
åtgärder som begränsar och förebygger effekterna av dessa (Howard, 
2009, 21). Howard menar dock att planerarna flyttat sitt fokus från att 
begränsa och förebygga klimatförändringar till att anpassa sig till dem. 
Med anledning av detta lyfter Howard ett varnande finger och påpekar 
vikten av att inte bara anpassa samhället efter klimatet, utan att ett aktivt 
arbete måste läggas vid att förändra markanvändningen, energisystemen, 
transportsystemen, va-systemen och den byggda miljön i strävan att 
reducera och förebygga utsläpp av bland annat växthusgaser (Howard, 
2009, 19-32).  Han exemplifierar det hela genom att 
klimatförändringarna höjer medeltemperaturen, vilket kan leda till 
värmeböljor. För att kyla den varma luften kan exempelvis 
luftkonditionering installeras i vissa lokaler. Detta blir en 
anpassningsåtgärd till det rådande klimatet. I Howards exempel drivs 
dock denna luftkonditionering av elektricitet från fossila bränslen, vilket 
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istället för att förebygga en ökning av klimateffekterna, snarare 
förstärker dem. I detta exempel motverkar alltså anpassningen (the 
adaptation) förebyggandet (the mitigation) mot förstärkta 
klimatförändringar och detta är enligt Howard inte en eftersträvansvärt 
sätt att hantera klimatförändringarna(Howard, 2009, 25).  Dymén och 
Langlais (2013) menar även de att det är av största vikt att strategier för 
anpassningar och förebyggande måste ske i samspel och att de två 
tillvägagångsätten inte ska motverka varandra (Dymén & Langlais, 2013, 
109). 
 
Ytterligare forskare som ställer sig bakom en integrering av de två ovan 
specificerade tillvägagångsätten inom planeringen är Biesbroek, Swart 
och Van der Knaap (2009). Tillsammans har de, baserat på tidigare 
politiska beslut och klimatforskning, myntat begreppet ”the adaptation-
mitigation dichotomy” (Biesbroek et al., 2009, 232). De menar att 
tidigare klimatarbete har lett till en dikotomi där anpassningsåtgärder 
och förbyggandeåtgärder separeras istället för att integreras. De menar 
dock att ett paradigmskifte påbörjats där det blir en alltmer pragmatisk 
utmaning för planerarna att se klimatförändringen som en viktig del i 
planeringsarbetet, speciellt när begreppet hållbarutveckling får en 
alltmer betydande roll (Biesbroek et al., 2009, 231). De menar även att 
klimatdebatten tidigare skett inom två tydliga inriktningar, där 
klimatforskare har hävdat att klimatförändringarna är samhällets 
viktigaste utmaningar. Planerarna har haft en annan uppfattning och 
snarare sett klimatförändringarna som en av flera miljö- och 
socioekonomiska utmaningar som kräver insatser. Den senaste tiden har 
dock en förståelse uppnåtts gällande klimatförändringarnas påverkar på 
den eftersträvansvärda hållbara utvecklingen. Följaktligen påvisas nu att 
klimatförändringarna inte bör ses som ett fristående problem utan 
istället inkludera både förebyggandeåtgärder och anpassningsåtgärder, 
då dessa är av betydande vikt. Med anledning av detta får 
samhällsplaneringen en framträdande roll i genomförandet av både 
anpassning och förebyggande på lokal och regional nivå. Biesbroek et al. 
menar därför att det är av största vikt att den fysiska planeringen verkar 
för att integrera den beskrivna dikotomin (Biesbroek et al., 2009, 231).  
Även om en ökad förståelse för vikten av att dessa integreras finns 
fortsatt olika sätt att hantera samma problem -klimatförändringarna-. 
Politiska beslutsfattare och forskare har olika sätt att hantera detta 
problem. Enligt Biesbroek et al. finns åtminstone tre faktorer som 
förstärker dikotomin mellan anpassningsåtgärder och 
förebyggandeåtgärder. Dessa tre faktorer är: (I) Skillnader i tid (II) 
Rumsliga skillnader och slutligen (III) Olika aktörer (Ibid. 232).  
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4.2.1 Skillnader i tid 
 
De tidsdimensionella skillnaderna mellan anpassningsåtgärder och 
förebyggandeåtgärder är beroende av hur effektiva åtgärderna är över 
tid. Generellt kan anpassningsåtgärder ses som kortsiktiga investeringar 
för kortsiktiga lösningar för att anpassa sig till rådande förändringar och 
variationer i klimatet. Förbyggandeåtgärder eller åtgärder för att 
begränsa klimateffekterna är ofta investeringar för långsiktiga resultat.  
Ur ett tidsperspektiv blir skillnaden mellan anpassningsåtgärder och 
förbyggandeåtgärder stor då det förstnämnda är en övervägande 
reaktivlösning och det sistnämnda en proaktivlösning. De två olika 
tillvägagångssätten verkar inom olika tidsbanor (Biesbroek, et al., 2009, 
232). Biesbroek et al. menar dock att det nu finns en ökad medvetenhet 
om att det mest effektiva förhållningsättet till klimatförändringarna är 
om båda tillvägagångsätten förs i ett proaktivt syfte. I teorin skulle fler 
förebyggandeåtgärder leda till ett mindre behov av anpassningsåtgärder, 
men eftersom resultaten av lyckade förebyggandeåtgärder påverkar 
framtiden snarare än samtiden, blir dessa mindre relevanta för 
planeringen av anpassningsåtgärder inom de kommande decennierna. 
Undantaget kan vara stora infrastrukturella investeringar som planeras 
verka för sekel framåt (Biesbroek, et al., 2009, 232).  

4.2.2 Rumsliga skillnader 
 
Det finns en tydlig uppdelning mellan anpassningsåtgärder och 
förebyggandeåtgärder mellan olika administrativa skalor. Ofta sker 
anpassningsåtgärder på lokal och regional nivå, tillskillnad från arbetet 
med begränsningar och förebyggande som ofta sker på nationell samt 
internationellnivå (Biesbroek et al., 2009, 232-233).  Sveriges kommuner 
tillfaller, via planmonopolet, en viktig roll i klimatarbetet och ställs 
således också inför utmaningen att planera för både anpassning till och 
begränsning av klimatförändringarna (Dymén & Langlais, 2013, 110-113). 
Det finns en tydlig komplexitet i att samordna begränsningsinsatser och 
förebyggandeåtgärder som skapas på nationell nivå -ofta som ett led i 
internationella beslut- på den regionala och lokala nivån. De rumsliga 
skillnaderna inom olika regioner och lokala nivåer skapar olika 
förutsättningar för att arbeta med förebyggandeåtgärder. Samtidigt är 
den nationella och internationella nivån beroende av 
förebyggandeåtgärderna förankras på regional- och lokal nivå (Biesbroek 
et al., 2009, 232-233). 

4.2.3 Olika aktörer 
 
Den tredje faktorn som förstärker the adaption-mitigation dichotomy  
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är de aktörer, som på olika rumsliga nivåer, påverkar och verkställer 
arbetet med klimatfrågorna. Den ökade kunskapen om det föränderliga 
klimatet gör att allt fler aktörer/nätverk kräver att involveras i 
beslutsprocessen rörande klimatfrågorna (Biesbroek et al., 2009, 233). 
Eftersom att klimatet berör hela samhället är antalet aktörer som 
påverkar klimatet många, alltifrån industrier och transportföretag till 
mindre privata organisationer. Det paradoxala är att de begränsande- 
och förebyggandeåtgärderna, som ofta kommer från nationella eller 
övernationella beslut, är det som också kan utföras på individuell nivå. 
Även om de båda tillvägagångsätten inom dikotomin kräver insatser från 
hela samhället, finns en tydlig ansvarsfördelning där 
anpassningsåtgärder oftast tillfaller intresseorganisationer, regionala- 
och lokala organ (Ibid.) 
 

4.3 Växande kommunalt gensvar i Sverige? 
 
I en rapport för det nordiska forskningsinstitutet Nordregio presenterar 
forskaren Langlais (2007) en pilotstudie. Den behandlar huruvida ett 
växande gensvar, med avseende till klimatförändringarna, infunnit sig på 
den kommunala nivån.  Studien baseras på telefonintervjuer med 
tjänstemän ansvarig för klimatfrågor i Sveriges samtliga 290 kommuner 
(Langlais, 2007, 9).  Studien försöker utreda varför vissa kommuner för 
ett aktivt klimatarbete och varför vissa inte gör det (Ibid. 11).  
Pilotstudien påvisar att det fanns en påtaglig osäkerhet inom 
kommunerna vad deras skyldigheter var i klimatarbetet. Flera 
respondenter påpekade vaga juridiska riktlinjerna om deras skyldigheter 
(Ibid.35). Det bör dock poängteras att denna studie genomförts 2007, 
alltså innan den nya PBL kom att gälla 2011 (Prop. 2009/10:170). 
Studien visade dock att statliga stimulanser, exempelvis lokala 
investeringsprogram (LIP) samt lokala klimatinvesteringsprogram 
(KLIMP), har använts av de kommuner som i studien lyfts fram som 
aktiva inom klimatarbetet (Langlais, 2007, 35). 
 
Som nämnt ovan är Nordregios rapport utarbetad en tid innan nya PBL 
kom att gälla. År 2013 presenterar Langlais och Dymén en studie där de 
undersöker den svenska planeringen och den praktiska tillämpningen av 
denna med avseende till klimatförändringarna (Dymén & Langlais, 2013, 
112).  Nya PBL fastlår att hänsyn ska tas till klimatförändringarna inom 
den kommunala planeringen. Detta ska ske genom både 
anpassningsåtgärder (adaptation) men även genom arbete med 
förebyggande åtgärder och begränsningar av klimatförändringarna 
(mitigation), vilket ger kommunerna en stärkt mandat för att integrera 
klimatfrågorna i översiktsplanering och detaljplanering. Kommunernas 
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roll i arbetet med markägare och exploatörer, med avseende till 
klimatfrågorna, stärks också i och med den nya lagen(Dymén & Langlais, 
2013, 112).  Dymén och Langlais menar att även om ett skifte har skett i 
klimatarbetet och en större kunskap nu finns angående detta, både 
politiskt och vetenskapligt, ställs planerarna inför den svåra utmaningen 
att integrera anpassning och begränsning i planeringsarbetet utan 
mycket hjälp från regionala- och nationella auktoriteter. Planerarrollen 
blir utsatt och oklar när få resurser tilldelas kommunernas klimatarbete 
(Ibid.). Dymén och Langlais uttrycker också en tydlig skepsis mot 
Boverkets riktlinjer till hur kommunerna konkret ska integrera arbetet 
med klimatfrågorna med den övriga, ofta mer kortsiktiga, fysiska 
planeringen. I brist på dessa riktlinjer menar de att det inte heller finns 
tydliga statliga strategier för hur kommunerna ska närma sig 
integrationen av anpassningsåtgärder (adaptation) och 
förebyggandeåtgärder (mitigation) (Ibid).  

5. LAGENS UTVECKLING 
 
I Sverige finns en tradition av att planera markanvändning och 
bebyggelse, den går att härleda så långt tillbaka som till medeltiden 
(Boverket, 2014c). Lagstiftningen rörande samhällsbyggnad har på så 
sätt också vuxit fram. 1900-talets industrialisering och urbanisering 
ökade trycket på Sveriges städer och behovet av att strukturera och 
hushålla med mark och vatten blev allt större. År 1874 utgjorde 
Byggnadsstadgan planlagstiftningen i Sverige och år 1907 kom 
Stadsplanelagen att gälla. Denna lag kompletterade den förstnämnda 
genom att ge planerna ett rättsligt stöd och redan här lyftes 
kommunernas betydande roll för planeringen fram (Ibid.). 
Kommunernas inflytande kom att öka ytterligare med 1947 års 
byggnadslag som fastställde att kommunerna själva kunde bestämma 
vad planerna skulle innehålla och när de skulle upprättas.  År 1960 kom 
en ny byggnadsstadga som innebar att ansvaret för byggnadsplaner 
flyttades ifrån exploatörerna till kommunerna, vilket innebar att det 
kommunala planmonopolet stärktes ytterligare. Under 1980-talet 
väcktes diskussioner om att den då rådande lagstiftningen var splittrad 
samt att en bättre hushållning av mark och vatten krävdes. Den 1 juli 
1987 ersattes den ovan presenterade lagstiftningen av plan- och 
bygglagen (Boverket, 2014b). Lagen syftade till att främja en 
samhällsutveckling med goda sociala levnadsförhållanden och en 
långsiktig hållbar livsmiljö (SFS 1987:10).  1987 års plan- och bygglag 
syftade också till att förstärka medborgarinflytande och rätten att 
invända mot en plan tydliggörs. En tydlig inriktning är att 
planeringsprocessen lyfts fram och hur intressekonflikter som kan 
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uppkomma i processen tidigt ska lösas (Boverket, 2014c).  I och med 
1987 års PBL införs också planinstrumenten översiktsplan och 
detaljplan. Vilket innebar att kommunerna blev skyldiga att upprätta 
översiktsplaner där den planerade mark- och vattenanvändningen 
redovisades. I översiktsplanen skulle även eventuella riksintressen 
presenteras (Ibid.). Ett riksintresse är ett geografiskt område med en 
betydelse för olika nationella samhällsintressen, det kan exempelvis röra 
sig om ett område med speciella naturvärden. Områden som klassas som 
riksintressen har en särskilt skydd när det kommer till förändrad 
markanvändning, enligt miljöbalken (Boverket, 2012). De två 
planinstrumenten- detaljplan och översiktsplan- samt redovisningen av 
riksintressen i översiktsplaner, gäller även för den reviderade plan- och 
bygglagen från år 2011 (SFS 2010:900).  
 
Den 18 mars 2010 överlämnar regeringen propositionen ”En enklare 
plan-och bygglag” till riksdagen (Prop. 2009/10:170).   Nästan 23 år 
efter det att den äldre plan-och bygglagen vann laga kraft, föreslås med 
denna proposition en revidering av den äldre lagstiftningen.  
Propositionen förespråkar bland annat en högre beaktning avseende 
miljö- och klimataspekter vid byggande och planläggning. Den 
strategiska funktionen av kommunernas översiktligaplanering avses 
genom propositionen stärkas och kravet på aktualitetsprövning av 
översiktsplaner likaså (Prop. 2009/10:170, 1).  
 

5.1 Nuvarande lagstiftning och dess syfte 
 
Den andra maj 2011 träder nya PBL i kraft och ett ökat hänsynstagande 
berörande klimat- och miljöaspekter regleras numera i PBL(Boverket, 
2014b), vid sidan av annan lagstiftning, främst miljöbalken (Prop. 
2009/10:170, 7-11).   
 
De utredningar som föregått den nya PBL har påvisat brister i den 
tidigare lagstiftningen, vilket fått tydliga konsekvenser för tillämpningen. 
Brister i lagtexten leder i vissa fall till förvirring och en bristande praxis 
(Mattsson, 2011, 27). Syftet med den nya lagstiftningen är att förebygga 
dessa brister genom att bland annat: 

• Skapa en tydligare och enklare lagtext 
• Plan- och tillståndsprocesserna effektiviseras  
• Ge stöd för en bättre tillämpning 
• Öka kvaliteten berörande byggande  

Här bör framgå att de ovan presenterade faktorerna endast utgör en del 
av de förändringar som preciseras i nya PBL (Mattsson, 2011, 27). I lagen 
ställs även krav på ett ökat hänsynstagande till elektronisk 
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kommunikation, avfallshantering, regionala förhållanden samt miljö- 
och klimataspekten (Mattsson, 2011, 27). Här bör förtydligas att denna 
studie syftar till att undersöka den sistnämnda aspekten närmare, då i 
den kommunala översiktsplaneringen.  
 

5.1.1 Ökat hänsynstagande berörande klimataspekten  
 
I och med den nya lagstiftningen från 2011 finns nu bestämmelser för att 
miljö- och klimataspekten ska beaktas vid planläggning och byggande 
(Prop. 2009/10:170, 1). I den nya lagens 2.kap Allmänna och enskilda 
intressen finns ett förtydligande över att klimataspekten ska beaktas 
(SFS 2010:900).  Detta skiljer den nya plan- och bygglagen från den 
äldre plan- och bygglagen, där det saknades uttryckliga krav på 
hänsynstagande till klimataspekten (Prop. 2009/10:170, 162). Viktigt att 
poängtera är dock att plan- och bygglagen bör ses som en avvägningslag, 
där olika intressen alltid vägs emot varandra (Prop. 2009/10:170, 159) 
samt att annan svensk lagstiftning, främst Miljöbalken, även reglerar 
frågor rörande klimataspekten (Prop. 2009/10:170, 9).  
 
I den nya plan- och bygglagens 2.kap 3§ definieras följande:  

 
”3 § Planläggning enligt denna lag ska med hänsyn till natur- och 
kulturvärden, miljö- och klimataspekter samt mellankommunala 
och regionala förhållanden främja 
1. en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning 
av bebyggelse, grönområden och kommunikationsleder, 
2. en från social synpunkt god livsmiljö som är tillgänglig och 
användbar för alla samhällsgrupper, 
3. en långsiktigt god hushållning med mark, vatten, energi och 
råvaror samt goda miljöförhållanden i övrigt” 

(SFS 2010:900) 
 
I detta kapitel förtydligas även bland annat att vid planläggning av mark 
för bebyggelse och byggnadsverk ska hänsyn tas till människor hälsa och 
säkerhet, möjligheterna att förebygga föroreningar och bullerstörningar 
samt att hänsyn ska tas till risken för översvämningar, erosion och 
olyckor (SFS 2010:900, 2.kap 5§). Det framgår också i kapitlets 6 § att 
hänsyns ska tas till behovet av hushållning med vatten och energi samt 
att hänsyn ska tas till behovet av goda klimat- och hygienförhållanden 
(SFS 2010:900, 2.kap 6§).   I kapitel 2 har ett förtydligande, med 
avseende till klimataspekten, stärkts och lagtexten har förenklats i 
jämförelse med den äldre plan- och bygglagen (SFS 1987:10, 2 kap.).   
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I plan- och bygglagens 2 kap. anges också intressen som ska tas hänsyn 
till vid olika prövningar, såsom bygglovsprövning och 
lokaliseringsprövning (SFS 2010:900, 2.kap). En lokaliseringsprövning 
innebär att markens lämplighet för den avsedda verksamheten/åtgärden 
ska prövas (Boverket, 2013b), här görs alltså en avvägning mellan 
allmänna och enskilda intressen.  
 
I regeringens proposition En enklare plan- och bygglag (Prop. 
2009/10:170) beskrivs vilka konsekvenser för miljön som den nya PBL 
ansågs medföra. Där framförs att samhällsplaneringen har en viktig roll i 
arbetet med att minska växthusgaserna och att en integrerad 
samhällsplanering krävs för att minska de klimatpåverkande utsläppen. 
Detta genom att förespråka en fysisk utformning av samhället som 
medför transport- och energieffektivitet (Prop. 2009/10:170, 409). Med 
anledning av detta föreslås i propositionen att planläggningen, enligt lag, 
men hänsyn till klimataspekten, ska främja goda miljöförhållanden och 
att lagförslaget bör bidra till miljökvalitetsmålet Begränsad 
klimatpåverkan (Ibid.).  
 

5.1.2 Förstärkt funktion för översiktsplaner 
 
Översiktsplaner som ett kommunalt verktyg för planeringen är inget nytt 
för den nya plan- och lagstiftningen från 2011, däremot har de 
kommunala översiktsplanerna stärkts i och med att den reviderade lagen 
vann laga kraft (Mattsson, 2011, 33-38).  I propositionen En enklare 
plan- och bygglag framgår att den nya PBL ska förstärka 
översiktsplanernas strategiska funktion genom att det i planen tydligt ska 
framgå hur kommunens fysiska planering avser samordna och ta hänsyn 
till nationella och regionala mål för en hållbar utveckling 
(Prop.2009/10:170). I propositionen framgår också att om en 
miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas ska den, i enlighet med den 
nya PBL, utgöra en del av planförslaget (Ibid.).  

6. FALLSTUDIENS RESULTAT 
 
Denna fallstudie baseras, som tidigare nämnt, främst på analys av de tre 
översiktsplanerna och länsstyrelsernas granskningsyttrande över dessa 
Genom innehållsanalys har kategorier plockats ur dessa dokument. De 
kategorier som tycks vara gemensamma för de tre studerade fallen och 
samtidigt är av relevans för syftet av denna studie är följande: Hållbar 
utveckling och Klimat. Det bör kommenteras att endast de specifika 
kategorierna är de som utgör tabell 2, ord som exempelvis hållbarhet 
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eller är alltså inte inkluderade i tabellen. Kommenteras bör också att 
kategorin Klimat endast utgörs av de aspekter som kan kopplas till 
klimatförändringarna samt klimatpåverkan, därmed inryms inte ord som 
exempelvis företagsklimat i den kategorin.  

Tabell 2. Frekvens av kategorier i respektive kommuns 
översiktsplan och länsstyrelsernas granskningsyttrande. 
Källa: Egen bearbetning av uppgifter från kommunerna översiktsplaner 
och granskningsyttrande. 

	   	   	  Kommun	   Hållbar	  utveckling	   Klimat	  
Älvsbyn	   7	   29	  
Sollentuna	   5	   26	  
Olofström	   19	   14	  
 
Som redovisas i tabell 2. tycks Klimat vara den kategorin som 
förekommer flest gånger i de tre översiktsplanerna och tillhörande 
granskningsyttrande (Älvsbyn kommun, 2011), (Sollentuna kommun, 
2012),  (Olofströms kommun, 2012). Användningen av begreppet 
Hållbar utveckling förekommer mest i Olofströms kommuns 
översiktsplan (Olofström kommun, 2012) och minst i Sollentuna 
kommuns översiktsplan (Sollentuna kommun, 2012).  

6.1 Fall 1: Översiktsplan för Älvsbyns kommun 
 
Älvsbyns kommuns översiktsplan antogs av kommunfullmäktige den 
2011-11-28 (Älvsbyn kommun, 2011) och började följaktligen gälla efter 
att nya plan- och bygglagen vann laga kraft (SFS 2010:900). Den 
föregående översiktsplanen för kommunen antogs av 
kommunfullmäktige år 1999 (Älvsbyn kommun, 2011, 6).  Arbetet med 
den nya planen påbörjades, enligt kommunen, för att:  

”Verkligheten runt omkring oss förändras ständigt vilket gör det viktigt 
för kommunen att som det står i Plan- och bygglagen ha en aktuell 

översiktsplan. I skrivande stund har det inte byggts ett nytt villaområde 
på 20 år.” (Älvsbyn kommun, 2011, 6) 

Arbetet med att ta fram den nya översiktsplanen startade 2009, innan 
nya PBL kom att gälla (Älvsbyn kommun, 2011, 7).  Vilket betyder att 
Älvsbyns kommuns översiktsplan skulle kunnat baseras på den äldre 
plan- och bygglagen (SFS 1987:10), men alla hänvisningar till lagen i 
plandokumentet är till den nya plan- och bygglagen (SFS 2010:900). 
 
Kommunen beskriver sig själva som en ”Hållbar kommun” och menar i 
översiktsplanen att det är viktigt att hållbarhetsbegreppet innefattar 
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miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet (Älvsbyn kommun, 2011, 
13). I denna studie är det förstnämnda av relevans.  Begreppet 
miljömässigt hållbart innefattar, enligt kommunen, naturmiljö, ekologi, 
kulturhistoriska värden och människors hälsa. Kommunen menar att för 
att skapa ett samhälle som är miljömässigt hållbart krävs att begreppet 
integreras i samhällsbyggnadsfrågorna (Ibid.).  Följaktligen tas 
begreppet hållbarhet upp i dokumentet upp vid flera tillfällen, Hållbar 
utveckling- som utgör en av kategorierna för denna studies 
innehållsanalys- tas upp sju gånger, se tabell 2.   
 
Älvsbyns kommun preciserar även de 16 miljökvalitetsmålen och, i vissa 
fall, de åtgärder som kommunen utfört -eller avser utföra- för att dessa 
ska uppnås (Älvsbyn kommun, 2011, 14).  Det mest relevanta 
miljökvalitetsmålet för denna studie är, som tidigare nämnt, Begränsad 
klimatpåverkan. Kommunen ger i översiktsplanen ingen tydlig 
förklaring till vilka åtgärder som gjorts -eller avses göras- för att uppfylla 
detta mål, däremot hänvisar kommunen till förslaget till energi- och 
klimatstrategi för Älvsbyn kommun (Ibid.). I energin- och 
klimatstrategin menar kommunen att de specificerar hur bland annat 
infrastrukturen måste planeras och att användningen av alternativa 
drivmedel samt elfordon ska förespråkas. Där ska det också, enligt 
kommunen, specificeras ett klimatanpassat system för transporter via 
järnväg (Ibid.). Detta innebär alltså att kommunen väljer att hänvisa till 
ett särskilt dokument istället för att i översiktsplanen ge konkreta 
exempel på hur miljömålet Begränsad klimatpåverkan ska uppnås.   
 

Vidare har Älvsbyn kommun i enlighet med lagen, upprättat en 
miljökonsekvensbeskrivning, till sin översiktsplan. Detta ska enligt plan- 
och bygglagen göras ifall att planförslaget anses medföra en betydande 
miljöpåverkan (SFS 2010:900, 3.kap 8§). Kommunen har dock inte 
utformat denna miljökonsekvensbeskrivning som ett separat dokument 
utan har istället valt att placera ut denna efter varje avsnitt i kapitlet 
Kommunövergripande planering inklusive riksintressen (Älvsbyn 
kommun, 2011, 18-50). I dessa miljökonsekvensbeskrivningar återfinns 
ofta kategorin klimat och ett resonemang förs av kommunen -hur och 
om- olika planerade åtgärder får konsekvenser för klimatet och 
miljömålet begränsad klimatpåverkan (Ibid.).   

De flesta åtgärder som presenteras i planen med avseende till 
klimatförändringarna tycks vara anpassningsåtgärder (Älvsbyn kommun, 
2011) -adaptation- (Biesbroek et al., 2009, 232-233) snarare än 
förebyggandeåtgärder -mitigation- (Ibid.). Exempelvis presenteras att 
infrastrukturen i framtiden kan komma att förändras för att en 
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anpassning ska ske till miljöbilssamhälle (Älvsbyn kommun, 2011, 30).  
En anpassning av infrastrukturen blir, utan att användningen av fossila 
bränslen upphör, en satsning som inte tydligt minskar utsläppen av 
växthusgaser. För att en sådan anpassningsåtgärd ska ha positiva effekter 
krävs också att de fossila bränslena byts ut och att kommunen således 
förebygger en ökad negativ påverkan på klimatet (Biesbroek et al., 2009, 
232-233). Någon tydlig strategi för hur en utfasning av de fossila 
bränslena ska ske, saknas emellertid i dokumentet (Älvsbyn kommun, 
2011). 
 

6.1.2 Länsstyrelsens granskningsyttrande  
 
Länsstyrelsen Norrbotten lyfter i sitt granskningsyttrande fram att 
översiktsplanen, på ett tydligare sätt, borde redovisa kommunens 
förhållningsätt gällande konsekvenser för eventuella miljö- och 
riskfaktorer samt tilltänkta åtgärder för dessa (Älvsbyn kommun, 2011, 
115-116). Länsstyrelsen menar också att det är nödvändigt att kommunen 
i sin översiktsplan bör redogöra för hur hänsyn ska tas till framtida 
klimatförändringar och vad dessa förändringar kan resultera i. De menar 
att kommunen på ett mer tydligt och strukturerat sätt bör redogör för 
hur kommunen avser hantera de risker som framtida klimatförändringar 
kan skapa, såsom översvämningar, ras och skred (Älvsbyn kommun, 
2011, 115-116). Kommunen har valt att kommentera länsstyrelsens 
granskningsyttranden och menar att ” [...] det i dagsläget inte finns 
behov av särskild strategi för hantering av ras- och skredrisker i samband 
med framtida planläggning och bygglovsgivning” Älvsbyn kommun, 
2011, 115).  Kommunen framhåller även att de tagit till sig av 
länsstyrelsens kritik gällande avsnittet ”miljö- och riskfaktorer” och 
tydliggör att detta har kompletterats (Ibid). 
 

6.1.3 Kommunens svar på frågeställningar via mailkorrespondens 
 
Respondenten på Älvsbyn kommun menar att de inte fick någon specifik 
information från länsstyrelsen om vad en översiktsplan ska innehålla 
med avseende till ett ökat hänsynstagande kring klimataspekten enligt 
nya PBL men menar däremot att:  
 

“Vi har löpnade kontakt med länsstyrelsen i dessa frågor eftersom vi 
redan idag har problem vissa år med exempelvis översvämningar.” 
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Av intresse för denna uppsats är att se huruvida översiktsplanen 
uppfyller lagens intentioner berörande de ökade hänsynstagandet och 
enligt Älvsbyns kommun uppfyller planen dessa intentioner: 
 

”Vi anser att översiktsplanen uppfyller dessa intentioner även om det 
kanske inte framgår tydligt hur vi har tänkt när vi har avsatt områden 
för exempelvis bebyggelse. Planen tar definitivt höjd för både miljö- och 

klimataspekter. Det finns fortfarande viss osäkerhet kring hur 
klimatförändringarna kommer att påverka vår kommun” 

 
En av de tre frågeställningarna i denna uppsats berör huruvida det ökade 
hänsynstagandet kring klimataspekten i praktiken ökat sedan den nya 
plan- och bygglagen vann laga kraft? Respondenten menar att det ökade 
hänsynstagandet i översiktsplaner får konsekvenser för den efterföljande 
planeringen, både i detaljplanarbetet men även i bygglovshanteringen i 
enskilda ärenden. Respondenten ger exempel på den påverkan 
översiktsplanen och det ökade hänsynstagandet haft på efterföljande 
planering: 
 

”Bland annat ströks flertal LIS områden (landsbygdsutveckling i 
strandnära läge) med tanke på risken för framtida översvämningar 
och skred från en ursprunglig lista med förslag när vi arbetade med 

översiktsplanen.” 
 

Tjänstemannen framhåller även att inga bostäder får etableras i områden 
med översvämningsrisk enligt de karteringar som är genomförda och 
presenterade i översiktsplanen. 

 

6.2 Fall 2: Översiktsplan för Sollentuna kommun 
 
Sollentuna kommuns översiktsplan antogs av kommunfullmäktige 2012-
12-12 (Sollentuna kommun, 2012). Den nya översiktsplanen ersatte den 
äldre som antogs år 1998 (Ibid., 4).  Sollentuna kommun, definierar sig i 
planen som ”Det hållbara samhället” och menar att:  

”Den tidigare översiktsplanen har en vision för Sollentuna om ett 
långsiktigt hållbart samhälle. I Översiktsplanen lever visionen vidare, 

bl. a genom att fullfölja strategin om ny tät bebyggelse i goda 
kommunikationslägen.” (Sollentuna kommun, 2012, 4). 

I likhet med Älvsbyns kommuns översiktsplan (Älvsbyn kommun, 2012), 
återfinns i Sollentunas översiktsplan begreppet Hållbar utveckling fem 
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gånger. Däremot är förekomsten av orden hållbar och hållbarhet mer 
vanligt förekommande (Sollentuna kommun, 2012, 4). 
 
Redan tidigt i planen lyfts behandlas klimatet och kommunen menar att 
klimatförändringarna är en utmaning som påverkar översiktsplanen. 
Kommunen menar dock att de konkreta åtgärderna för klimatarbetet till 
stor del ligger utanför de beslut om mark- och vattenanvändningen som 
översiktsplanen behandlar. De lägger dock fram, behandlar klimatfrågan 
i ett särskilt dokument, klimatstrategin (Sollentuna kommun, 2012, 4). 
Sollentuna kommun lyfter i översiktsplanen också vikten av 
förebyggandeåtgärder - och anpassningsåtgärder med avseende till 
klimatförändringarna. Utsläppet av växthusgaserna bör i Sollentuna 
kommun till år 2020 minskat med 40%, för att detta ska kunna uppnås 
krävs att förnyelsebara energikällor används i en allt större utsträckning 
och att den naturvård som finns inom kommunen bör bidra till att mer 
växthusgaser binds som kompensation för de utsläpp som sker inom 
kommunen (Sollentuna kommun, 2012, 10).  Detta bygger alltså i teorin 
på förebyggandeåtgärder och anpassningsåtgärder, för att få mer 
konkreta förslag på hur detta ska genomföras hänvisar dock Sollentuna 
kommun i sin översiktsplan till kommunens klimatstrategi (Sollentuna 
kommun, 2012, 10). I översiktsplanen redovisas dock de generella risker 
som klimatförändringarna antas medföra (Ibid., 60). Kommunen 
påpekar att klimatförändringarna kommer medföra att havsnivån höjs 
och att vattenförhållandena kommer att förändras och riskerna för 
översvämningar kan komma att öka, men konkreta åtgärder tycks inte 
finnas i översiktsplanen (Ibid.) Istället menar kommunen att: 
 

”Kunskapsläget om klimatförändringarna med följder som ändrad 
havsnivå, ökade översvämnings- och skredrisker förbättras ständigt. 

Kommunen följer utvecklingen.” (Sollentuna kommun, 2012, 60.) 

I enlighet med plan- och bygglagen (SFS 2010:900, 3.kap 8§) har 
kommunen upprättat en miljökonsekvensbeskrivning. Denna behandlas 
dock som ett separat dokument och återfinns inte i översiktsplanen 
(Sollentuna kommun, 2012, 3). 
 

6.2.2 Länsstyrelsens granskningsyttrande 
 
Detta granskningsyttrande avlades 2010 (Sollentuna kommun, 2012, 97), 
detta skedde följaktligen innan den nya plan- och bygglagen kommit att 
gälla (SFS 2010:900). Vilket medför att hänsynstagandet berörande 
klimataspekten ännu inte hade stärkts i lagstiftningen (SFS 2010:900 
2.kap), därför finns i detta granskningsyttrande inte många 
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anmärkningar på de, i planen, specificerade klimatfrågorna (Sollentuna 
kommun, 2012, 96-101).  Det länsstyrelsen dock har anmärkt är att 
åtgärder mot de risker som klimatförändringarna innebär när det 
kommer till bebyggelse. De menar att ”Översiktsplanens karaktär gör att 
bebyggelsens lämplighet vid närmare planering inte fullt ut kan förutses” 
(Ibid., 100). Vidare menar länsstyrelsen att de förutsätter att de risker, 
som inte fullt ut redogörs i översiktsplanen, kommer att göra det i den 
efterföljande planeringen (Ibid). Länsstyrelsen Stockholm belyser även 
att det är viktigt att uppmärksamma klimatförändringarna och dess 
påföljder och påpekar att det på grund av detta kan finnas anledning att 
ompröva översiktsplanens rekommendationer om kunskapsutvecklingen 
kring klimatet förändras (Ibid.)  
 
Slutligen har också Länsstyrelsen avgivit en kommentar om att olika 
begrepp i översiktsplanen bör ändras, då planen kommer att vara 
gällande när den nya plan- och bygglagen (SFS 2010:900) ska tillämpas 
(Sollentuna kommun, 2012, 100).  
 

6.3 Fall 3: Översiktsplan för Olofström 
 
Olofströms kommuns översiktsplan antogs av kommunfullmäktige 2012-
02-06 (Olofströms kommun, 2012, 8), alltså efter det att nya plan- och 
bygglagen (SFS 2010:900) kom att gälla.  I översiktsplanen framgår att: 
 

”Olofströms kommuns strategi är att all planering av mark- och 
vattenanvändning ska styras av miljömålen och en långsiktigt hållbar 

energiförsörjning.”  
 

(Olofström kommun, 2012, 12). 
 
Enligt tabell 2. är Olofströms kommun den som i jämförelsen flest gånger 
använt sig av begreppet Hållbar utveckling. I översiktsplanen finns ett 
eget kapitel som behandlar just detta tema (Olofströms kommun, 2012, 
20).  Kommunen menar att hållbar utveckling ständigt ska vara 
utgångspunkten för kommunens handlande och att översiktsplanens ska 
bidra till en styrning mot denna utveckling (Ibid.).  Kommunen 
preciserar också angelägna utvecklingsområden och pekar på behovet att 
minska beroendet av fossila bränslen, minska energianvändningen samt 
att ett arbete för att utbilda kommunens invånare om hur kommunen ska 
uppnå ett hållbart samhälle (Ibid.).  Kommunen tar i samband med detta 
även upp att begreppet hållbar utveckling inte är lätt att definiera och att 
konflikter lätt uppstår när ekologi vägs mot ekonomi (Ibid).  
 



 29 

Även Olofströms kommun redovisar, kortfattat, de 16 
miljökvalitetsmålen och vilka åtgärder de avser genomföra för att uppnå 
målen (Olofströms kommun, 2012, 22). Som nämnts tidigare är det för 
denna studie av intresse hur det första miljökvalitetsmålet Begränsad 
klimatpåverkan redovisas. Kommunen preciserar här att de har som mål 
att minska energianvändningen och minska behovet av fossila bränslen 
(Olofströms kommun, 2012, 22) För att få reda på hur detta ska göras, 
hänvisas läsaren dock till kommunens energi- och klimatstrategi (Ibid.).  
 
Vidare finns också ett avsnitt i översiktsplanen, Klimatförändringar, 
som tar upp jordens föränderliga klimat (Ibid. 21-22). Kommunen 
hävdar i detta avsnitt följande:  

”För kommunal planering handlar det inte om att anpassa sig till ett 
nytt klimat – utan att hela tiden anpassa sig till ett klimat i snabb 

förändring.” (Olofström kommun, 2012, 21-22).   

I översiktsplanen finns ett kapitel med titeln ”Risker och nationella 
skydd” (Olofström kommun, 2012, 70), där behandlas bland annat de 
risker som klimatförändringarna kan föra med sig kortfattat (Ibid., 72). 
Här påvisas främst risken för översvämningar av kommunens åar, som 
påföljd av den ökade nederbörd som klimatförändringarna kan resultera 
i. Några konkreta åtgärder anges dock inte, utan istället hänvisar 
kommunen till olika åtgärdsprogram och analyser (Ibid.) 

I likhet med de två ovan presenterade översiktsplanerna, har även 
Olofströms kommun upprättat en miljökonsekvensbeskrivning, denna 
redovisas i ett separat dokument och inte i plandokumentet (Olofström 
kommun, 2012, 8) och översiktsplanen följer således plan- och 
bygglagens 3 kapitel (SFS 2010:900, 3.kap 8§).  
 

6.3.2 Länsstyrelsens granskningsyttrande  
 
Arbetet med att ta fram denna översiktsplan startade innan nya PBL kom 
att gälla och därav måste inte den nya lagstiftningen följas, men den då 
gällande lagen (SFS 1987:10) skulle efterföljas. Länsstyrelsen menar dock 
att översiktsplanen är i linje med den nya plan- och bygglagen (SFS 
2010:900) och ställer sig positiva till detta (Länsstyrelsen Blekinge Län, 
2011).  
 
Vad gäller klimatfrågan menar Länsstyrelsen att planen skulle vinna på 
att konkretisera bland annat förutsättningar för olika förnyelsebara 
energikällor och hur en sådan energianvändning konkret skulle minska 
kommunens klimatpåverkan. Detta trots att hänvisningar till en separat 
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energi- och klimatstrategi görs i översiktsplanen (Länsstyrelsen Blekinge 
Län, 2011). Vidare menar även Länsstyrelsen att planen i frågor 
berörande de nationella målen bör anpassas till den nya lagstiftningen, 
då planens aktualitets tid kommer att löpa parallellt med den nya 
lagstiftningen (Ibid.).  
 

6.3.3 Kommunens svar på frågeställningar via mailkorrespondens 
 
Respondenten från Olofströms kommun menar att kommunens 
tjänstemän kontinuerlig får information från Länsstyrelsen Blekinge, 
Naturvårdsverket samt Boverket, men att ingen särskild information 
föreligger från Länsstyrelsen om det ökade hänsynstagandet kring miljö- 
och klimataspekten i enlighet med den nya plan- och bygglagen. Vidare 
menar respondenten att översiktsplanen uppfyller lagens intentioner 
med avseende till de ovannämnda aspekterna. 
  

“Planen uppfyller lagens intentioner och viljan är stark inom 
Olofströms kommun i frågor berörande miljö- och klimataspekten” 

 
Vidare hävdar tjänstemannen att det ökade hänsynstagandet i 
översiktsplaner får konsekvenser för kommunens efterföljande 
planering. Respondenten menar att hänsyn bland annat tas till de 
stigande vattennivåerna i kommunen. 
 

”Ja det ökade hänsynstagandet får konsekvenser för efterföljande 
planering, exempelvis med hänsyn till stigande vattennivåer. Vi har 

nyligen arbetat fram en plan där markområden för bebyggelse 
planeras att fyllas upp för att motverka eventuella skador som skulle 

kunna orsakas av höjda vattennivåer” 

7. SLUTSATSER & DISKUSSION 
 
Samhällsplaneringen utgör ett viktigt verktyg för de åtgärder- 
anpassning och förebyggande- som bör införlivas i klimatarbetet (Dymén 
& Langlais, 2013, 108-112). Flertalet forskare menar idag att 
anpassningsåtgärder tar upp stort fokus samt att det aktiva 
förebyggandet, av fortsatta klimatförändringar, ofta åsidosätts (Howard, 
2009), (Dymén & Langlais, 2013), (Biesbroek, Swart & Van der Knaap, 
2009). Vad alla tycks vara rörande överens om är dock att 
samhällsplaneringen har en nyckelroll vad gäller vår samtida och 
framtida påverkan på och av klimatet.  Den nya plan- och bygglagen 
skulle kunna ses som ett övergripande led i klimatfrågornas ökade 
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betydelse för samhället, där numera ett ökat krav på hänsynstagande till 
klimataspekten reglera i lagens 2.kap Allmänna och enskilda intressen 
(SFS 2010:900, 2.kap, 3§). Detta skiljer den nya lagstiftningen från den 
äldre plan- och bygglagen (Prop. 2009/10:170, 162).  
 
Det går att konstatera att de studerade fallen har tillämpat nya plan- och 
bygglagen med avseende till de paragrafer som i 2 kap. reglerar det ökade 
hänsynstagandet (SFS 2010:900, 2 kap.). Samtliga kommuner redovisar 
de aspekter som bör tas i beaktning, det blir dock tydligt att ingen 
djupare redogörelse för hur detta i praktiken ska gå till, görs i något av de 
tre plandokumenten. Gemensamt för de studerade kommunerna är att 
istället för att, i respektive plan, ge konkreta förslag på hur 
klimatfrågorna ska bemötas istället hänvisa till andra strategidokument. 
För mer detaljerade åtgärder hänvisar Älvsbyn, Olofström och 
Sollentuna i sina översiktsplaner till respektive kommuns energi- och 
klimatstrategi (Olofströms kommun, 2012, 22), (Älvsbyns kommun, 
2011, 14), (Sollentuna, 2012, 4).  
 
Begreppet hållbar utveckling blir alltmer vanligt förekommande och 
denna fallstudie påvisar att en förståelse kring klimatförändringarnas 
påverkan på den hållbara utvecklingen finns på nationell och kommunal 
nivå. Den nya plan- och bygglagen kan ses som ett led i den nationella 
förståelsen för detta. I propositionen (Prop. 2009/10:170) till den nya 
lagen ( SFS 2010:900) framgår att det i planen tydligt ska redogöras för 
hur kommunen avser ta hänsyn till nationella och regionala mål för 
hållbar utveckling.  För att hållbar utveckling ska kunna uppnås spelar 
följaktligen det lokala- det kommunala- en mycket betydelsefull roll. I de 
tre kommunernas översiktsplaner påvisas en vilja att, inom respektive 
kommun, uppnå en hållbar utveckling. Älvsbyns kommun och Sollentuna 
kommun definierar i sina översiktsplaner hållbar utveckling och 
beskriver vikten av att begreppet integreras i samhällsbyggnadsfrågorna, 
en mer utförlig precisering av hur detta ska ske, saknas dock i de båda 
studerade fallen. Av tabell 2 framgår att Älvsbyn och Sollentuna använt 
begreppet mer sparsam i jämförelse med Olofström. I enlighet med tabell 
2 särskiljer sig Olofströms vad gäller den hållbara utvecklingen och har i 
sin översiktsplan tilldelat ett eget kapitel för just detta (Olofströms 
kommun, 2012, 20). Där preciserar kommunen angelägna 
utvecklingsområden och pekar ut olika behov som kommunen måste 
uppfylla för att nå ett hållbart samhälle. Hur de i praktiken ska 
genomföra detta finns dock inte konkret specificerat. Det visar sig 
följaktligen att de tre studerade fallen tycks ha en belägenhet att orda om 
vikten av en hållbar utveckling, utan att ge konkreta förslag för hur 
denna ska uppnås i översiktsplanerna. Detta påvisar att det finns en 
problematik i att konkret integrera den nationella ambitionen i 
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kommunernas översiktsplaner. Dymén och Langlais (2013) hävdar att 
planerarrollen ofta blir utsatt då det finns en oklarhet kring de riktlinjer 
som anger ramarna för kommunens klimatarbete, otydliga statliga 
strategier gör att de kommunala strategierna blir detsamma(Dymén & 
Langlais, 2013, 112). I plan- och bygglagen (SFS 2010:900) står förvisso 
att det tydligt ska redogöras hur kommunen avser ta hänsyn till mål för 
hållbar utveckling, men här saknas en mer specifik reglering om hur 
denna redogörelse bör vara utformad och vilka aspekter som bör tas upp. 
Efter genomförd fallstudie tydliggörs att viljan att uppnå hållbarhet 
finns, men att åtgärderna för detta antingen tycks falla i glömska eller 
grunda sig i en ovisshet hos kommunerna över vad som ska finnas med i 
översiktsplanen. 
 
I den nya plan- och bygglagens fastslås även att om planen kräver ska en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas och utgöra en del av 
planförslaget (SFS 2010:900, 3 kap. 8 §). Kommunerna har, i enlighet 
med lagen, upprättat en MKB i samband med sina översiktsplaner. Det 
är dock endast Älvsbyns kommun som integrerat 
miljökonsekvensbeskrivningen i det fysiska plandokumentet (Älvsbyns 
kommun, 2011, 18-50).  Här för kommunen ett övergripande 
resonemang om hur olika planerade framtida åtgärder kan komma att få 
konsekvenser för miljön och klimatet. Beskrivningen är dock generell och 
specifika redogörelser uteblir. Följaktligen beskrivs översiktsplanens 
miljökonsekvenser på ett mycket övergripande plan.  
 
Enligt plan- och bygglagen (SFS 2010:900, 2 kap, 5§) ska planläggningen 
ta hänsyn till risker för översvämningar, erosion och olyckor.  De 
studerade kommuner redogör för de risker som klimatförändringarna 
kan komma att utgöra, några konkreta åtgärder för hur dessa risker ska 
bemötas, finns dock inte i deras översiktsplaner. Av Länsstyrelsernas 
granskningsyttranden kan utläsas att samtliga påpekar problemet kring 
att klimatförändringarna och dess konsekvenser beskrivs övergripande i 
planerna. Länsstyrelsen Norrbotten pekar på att det i planen bör 
redogöras för hur hänsyn ska tas till framtida förändringar samt 
konsekvenser av det föränderliga klimatet, vilka risker som kan komma 
att föreligga (Älvsbyns kommun, 2011, 115-116). Länsstyrelsen Stockholm 
framhåller vikten av att uppmärksamma kunskapsläget om 
klimatförändringarna och de risker som är förenliga med dessa. De 
tillägger dock att det förutsätter att dessa risker dock kommer att 
redovisas vid efterföljande planering (Sollentuna kommun, 2012, 100) 
Vad gäller Länsstyrelsen Stockholms granskningsyttrande så avlades 
detta år 2010, det vill säga innan nya plan- och bygglagen (SFS 
2010:900) vunnit lagakraft. Trots detta påpekar länsstyrelsen att 
riskerna förenade med klimatförändringarna inte tydligt redovisats, 
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vilket skulle kunna ge indikationer om att hänsynstagandet kring 
klimataspekten i praktiken kanske inte lett till sådana stora förändringar 
i Sollentuna kommuns översiktliga planeringsarbete. Vidare menar 
Länsstyrelsen Blekinge även dem att planen skulle vinna på att 
konkretisera åtgärder för anpassning och förebyggande (Länsstyrelsen 
Blekinge Län, 2011).  
 
Trots Länsstyrelsernas yttrande framhåller kommunerna att konkreta 
åtgärder är svåra att i översiktsplanen specificera. Som presenteras i 
fallstudiens resultat beskriver exempelvis Sollentuna kommun att 
konkreta åtgärder för klimatarbetet till stor del ligger utanför de beslut 
om mark- och vattenanvändningen som översiktsplanen behandlar 
(Sollentuna kommun, 2012, 4). Vidare menar Älvsbyns kommun i sin 
kommentar till Länsstyrelsens granskningsyttrande att det vid planens 
upprättande inte fanns något behov av en särskild strategi för åtgärder 
vad gäller riskerna förknippade med klimatförändringarna (Älvsbyns 
kommun, 2011, 115). Dessa ovanstående påståenden är inte helt 
överensstämmande med intentionerna bakom den nya lagstiftningen.  
Detta både med avseende till det ökade hänsynstagandet berörande 
klimataspekten i plan- och bygglagens (SFS 2010:900) 2 kap., men också 
intentionerna med översiktsplanens stärkta strategiska funktion (SFS 
2010:900, 3 kap.).  

I ”the adaptation-mitigation dichotomy” beskriver Biesbroek, Swart och 
Van der Knaap (Biesbroek et al. 2009, 233) hur olika aktörer påverkar 
och verkställer arbetet med klimatfrågorna på olika rumsliga nivåer. 
Förebyggande åtgärder kommer ofta från nationella beslut och ska ofta 
införlivas på den lokala nivån. Den lokala nivån tenderar dock att vara 
mer inriktad på att arbeta med kortsiktiga anpassningsåtgärder för just 
de klimatförändringar som påverkar lokalt (Biesbroek et al. 2009, 233). 
Ett exempel som tydliggör detta är när Olofströms kommun i sin plan 
beskriver att ”[...] kommunal planering handlar det inte om att anpassa 
sig till ett nytt klimat – utan att hela tiden anpassa sig till ett klimat i 
snabb förändring” (Olofström kommun, 2012, 21-22).  En separering 
mellan anpassning -adaptation- och förebyggande -mitigation- 
tydliggörs. De administrativa skalorna gör sig påminda och 
komplexiteten i att förankra de förebyggande åtgärderna på kommunal 
nivå tydliggörs.  Ytterligare ett bevis för detta är de tre studerade fallens 
sätt att hantera det nationella miljökvalitetsmålet Begränsad 
miljöpåverkan. Främjandet av detta mål har varit ett av de tydliga 
syftena med den reviderade lagstiftningens stärkta hänsynstagande med 
avseende till klimataspekten (Prop.”009/10:170, 409). Endast om den 
kommunala planeringen strävar efter att begränsa miljöpåverkan kan 
målet uppnås på nationell nivå.  Förvisso redogör kommunerna de 16 
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miljökvalitetsmålen och således finns målet Begränsad miljöpåverkan 
med i de studerade planerna. Här saknas dock strategier för hur målet i 
praktiken ska främjas. Om målet ska kunna uppnås krävs att 
anpassningsåtgärder och förebyggandeåtgärder integreras. Dessa 
åtgärder tycks i mångt och mycket saknas i de studerade fallen och 
hänvisningar görs istället till kommunernas respektive klimatstrategier. 

Fallstudien påvisar att de tre kommunerna tar klimataspekten i 
beaktning i den översiktliga planeringen, men att detta görs mycket 
generella samt att konkreta åtgärder för anpassning och förebyggande, 
med avseende till det ökade hänsynstagandet berörande klimataspekten, 
i hög utsträckning uteblir. Anledningen till att konkreta åtgärder i mångt 
och mycket uteblir skulle kunna härledas till det faktum att 
översiktsplanerna ska beskriva den långsiktiga inriktningen för 
kommunernas mark- och vattenanvändning (SFS 2010:900, 3 kap.). Att 
det således känns för ingående att i översiktsplanerna på redogöra för de 
konkreta åtgärder som avses utföras för att bemöta det föränderliga 
klimatet och att detaljplaner samt områdesbestämmelser kanske snarare 
utgör forum för mer specificerade åtgärder. Översiktsplanen som 
planinstrument skulle dock kunna vara lämpligt för att ange de 
långsiktiga kommunala investeringarna med förebyggande verkan mot 
klimatförändringarna. Här tydliggörs återigen den problematik som 
beskrivs i ”the adaptation-mitigation dichotomy ” Biesbroek el al., 2009, 
232). Denna gång gällande den tidsdimensionella skillnaden mellan 
anpassningsåtgärder och förebyggandeåtgärderna.(Ibid.) De 
förebyggandeåtgärderna handlar till största del om investeringar som ger 
resultat på långsikt, tillskillnad från anpassningsåtgärder som ofta är 
kortsiktiga investeringar som ger kortsiktiga lösningar för att anpassa sig 
till rådande klimat (Ibid.). Biesbroek et. al beskriver även att fler 
förebyggandeåtgärder skulle minska behovet av anpassningsåtgärder 
(Ibid.) Med anledning av detta borde översiktsplanerna rimligen utgöra 
ett lämpligt verktyg för att konkret specificera de förebyggande åtgärder 
som bör implementeras i den kommunala planeringen. Detta är dock 
något som i de studerade fallen tycks utebli.  
 
Kommunerna anser själva att de följer lagens intentioner med avseende 
till det ökade hänsynstagandet berörande klimataspekten.  Sollentuna 
framhåller i planen att kunskapsläget om klimatförändringarna och 
risker förknippade med dessa ständigt förbättras och att kommunen 
följer utvecklingen (Sollentuna kommun, 2102, 3). Respondenten från 
Älvsbyn kommun menar att planen uppfyller lagens intentioner men att 
det fortfarande finns osäkerheter om hur kommunen kommer att 
påverkas av klimatförändringarna (Tjänsteman på miljö och 
byggkontoret, Älvsbyn kommun, 2014). Respondenten på Olofströms 
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kommun menar även att deras översiktsplan uppfyller plan- och 
bygglagens intentioner (Tjänsteman på Samhällsbyggnadsförvaltningen, 
Olofströms kommun, 2014.) 
 
En tydlig uppfattning i början av denna studie var att urvalskriterierna 
skulle komma att ge ett mer differentierat resultat. Trots geografiska, 
demografiska och storleksmässiga skillnader visar det sig att 
kommunerna mer eller mindre bemöter klimataspekten på ett likartat 
sätt, det vill säga väldigt generellt och med hänvisningar till respektive 
kommuns klimatstrategier. Det bör dock poängteras att klimataspekten 
och det ökande hänsynstagandet kan bemötas på helt andra sätt i andra 
kommuner och att en generalisering av fallstudiens resultat bör 
undvikas. Med detta i åtanke bör det dock belysas att en tydlig 
problematik tycks finnas i integrationen av anpassningsåtgärder och 
förebyggandeåtgärder inom just de valda översiktsplanerna. Detta skulle 
kunna bero på ett glapp mellan de administrativa skalorna. Det skulle 
också kunna härledas till att den kommunala planeringen alltför länge 
inriktas på anpassningsåtgärder, trots kommunernas goda vilja är vissa 
ränder svåra att få ur. Sist men inte minst skulle det kunna härledas till 
att den nya lagens intentioner om ett stärkt hänsynstagande, helt enkelt 
regleras för vagt i lagstiftningen, som ett led i detta blir planerarrollen 
utsatt och en osäkerhet uppstår kring vad som ska tas i beaktning vid 
planläggningen. Eftersom att planarbetena med de valda fallens 
översiktsplaner, som tidigare redovisat, startat innan nya PBL vunnit 
laga kraft, skulle detta kunna indikera att det stärkta hänsynstagandet 
inte i stor omfattning påverkat kommunernas praktiska arbete med 
översiktsplanerna. Klimataspekten är inget nytt fenomen och 
kommunerna har troligtvis under lång tid behandlat just denna aspekt i 
sin översiktliga planering. Förmodligen då -som nu- i mycket generella 
termer.  Trots lagens goda intention, att genom en integrerad 
samhällsplanering minska klimatpåverkan (Prop. 2009/10:170), blir den 
praktiska tillämpningen av den reviderade lagen och verkligheten i det 
översiktliga planeringsarbetet en annan.  
 
Med avseende till de resultat som denna uppsats redovisar skulle en 
intressant infallsvinkel för framtida forskning vara att studera hur 
kommunerna i sin detaljerade planering bemöter problematiken kring 
integrationen av förebyggande- och anpassningsåtgärder. Om det i 
planverktyg som avser vara mer specifik -främst områdesbestämmelser 
och detaljplaner- på ett tydligare sätt framgår hur kommunerna i 
praktiken bemöter klimataspekten och dess påverkan. Av stort intresse 
skulle vara att se huruvida de geografiska, demografiska och 
storleksmässiga skillnaderna skulle generera ett mer varierat resultat 
mellan de olika kommunerna. Respektive kommuns förutsättningar 
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skulle förmodligen komma att ges uttryck på ett mer detaljerat sätt och 
kommunernas kompetensförsörjning skulle troligtvis komma att 
avspeglas i plandokumenten. Följaktligen skulle det vara av intresse att 
studera hur kompetensförsörjningen skiljer sig åt mellan olika fall. 
Kanske är det så att kommuner med högt invånarantal tydligt ger uttryck 
för att aktivt integrerar de diskuterade åtgärderna, tillskillnad från 
kommuner med mindre invånarantal som istället lägger över en stor del 
av integreringen på närliggande kommuner med fler invånare, där den 
antropogena påverkan på klimatet kan antas vara större.  Kanske är det 
också så att mindre kommuner har mer tid att disponera för 
integreringen av olika åtgärder med avseende till klimataspekten, 
tillskillnad från större kommuner som kanske saknar resurser för att på 
ett ingående plan behandla just dessa frågor.  
 
Oavsett vad en framtida studie om det ovanförda resonemanget skulle 
komma att påvisa, står det klart att klimatfrågan är viktig för vår samtid 
och framtid. Lika klart står att svenska kommunerna spelar en avgörande 
roll i uppfyllandet av nationella mål och intentioner samt att 
samhällsplaneringen utgör en väsentlig del i hur klimataspekten i den 
fysiska miljön ska integreras. En tydlig utmaning för Sveriges kommuner 
blir att anpassa sig till samtida klimatpåverkan och förebygga en 
framtida.  
 
 
 
  



 37 

SAMMANFATTNING 
 
Denna studie har syftat till att undersöka den reviderade plan- och 
bygglagen (SFS 2010:900) och dess påverkan på den kommunala 
översiktsplaneringen. Ett tydligt fokus riktas mot hur 
översiktligaplaneringen påverkats av att ett ökat hänsynstagande 
berörande klimataspekten som numera regleras i lag. Ansatsen att 
studera hur det stärkta hänsynstagandet berörande klimataspekten 
uttrycks i de kommunala översiktsplanerna grundas i att det faktum att 
den mänskliga aktiviteten påverkar vår omgivning. De rådande 
klimatförändringarna är ett av många bevis på detta och insatser krävs 
från global, nationell, regional och lokal nivå. Debatten berörande den 
reviderade plan- och bygglagen har varit intensiv, dess intentioner att 
förenkla plan- och bygglovsprocessen har starkt ifrågasatts. Det ökade 
hänsynstagandet kring klimataspekten tycks fallit i glömska trots att en 
debatt om detta tydligt behövs.  
 
Vid sidan av att studera den nya lagstiftningen och hur dess förändringar 
ställer högre krav på ökat hänsynstagande berörande klimataspekten har 
tre kommuners översiktsplaner samt tillhörande granskningsyttranden 
studerats. Studien bygger följaktligen på en fallstudie och en 
innehållsanalys har genomfört på de tre planhandlingarna med 
tillhörande granskningsyttrande. För att möjliggöra denna studies urval 
har statistik från Boverket årliga byggenkät används (Boverket, 2014b).  
Det framgick av detta att endast 67 av Sveriges kommuner har en 
översiktsplan antagen efter det att den nya plan- och bygglagen (SFS 
2010:900) vann laga kraft. Efter ytterligare urvalskriterium kom 
översiktsplanerna för Älvsbyns kommun, Sollentunas kommun och 
Olofströms kommun att utgöra grunden för den innehållsanalys som 
genomförts.   
 
Resultatet från denna studie påvisar att de studerade översiktsplanerna 
till stor del har redovisat att klimataspekten, i enlighet med nya plan- och 
bygglagen, har beaktats. Vad som dock tydliggörs är att kommunernas 
översiktsplaner behandlar klimatfrågorna mycket generellt och specifika 
åtgärder för hur dessa ska bemötas tycks i stor utsträckning helt att 
utebli. Lagens intentioner att genom en integrerad samhällsplanering 
främja en hållbar utveckling och bidra till miljökvalitetsmålet Begränsad 
miljöpåverkan blir i praktiken mer problematiskt. Trots lagens goda 
intentioner blir verkligheten, i dessa översiktsplaner, en annan.  
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BILAGA 1 
 
Mailkorrespondens med Älvsbyn kommun: 
 
Frågeställningar skickade: 2014-06-03 
 
Mitt namn är Anna Ryttlinger och jag studerar till samhällsplanerare vid 
Umeå universitet. Jag skriver en c-uppsats som utgörs av en fallstudie 
kring den reviderade plan- och bygglagen och dess påverkan på det 
kommunala översiktsplanarbetet med fokus på klimataspekten. 
  
Statistik från Boverket har varit till hjälp för att göra ett urval för den 
fallstudie som jag genomför. Jag har valt att begränsa mitt urval till tre 
kommuner med en översiktsplan antagen efter att nya PBL vann laga 
kraft år 2011 och Älvsbyns kommuns översiktsplan från 2011 är en av de 
tre planer som jag studerar.  Med anledning av detta skulle jag bli glad 
om någon hos er skulle kunna besvara de tre frågeställningarna som följer 
nedan. Detta mail skickas ut till er kommun och de två andra 
kommunerna, då jag är intresserad av hur de tre valda fallen upplever att 
den nya lagen påverkat den praktiska tillämpningen. 
 
 
• Anser ni att Länsstyrelsen informerat er om vad översiktsplanen 
ska innehålla med avseende till ett ökat hänsynstagande kring miljö- och 
klimataspekten i enlighet med den nya PBL? 
 
 
• Anser ni att kommuns översiktsplan uppfyller lagens intentioner  
med avseende till miljö- och klimataspekten? 
 
• Anser ni att det ökade hänsynstagandet kring miljö- och 
klimataspekten i det översiktliga planarbetet får tydliga konsekvenser för 
den efterföljande detaljplaneringen?  
Exemplifiera gärna. 
 
Era namn kommer inte att figurera i uppsatsen utan svaren på dessa 
frågor kommer ses som ett komplement till den granskning som 
genomförts. Givetvis kommer ni också att få ta del av den färdiga 
uppsatsen, om ett sådant intresse finns. 
 
Tack på förhand! Med vänlig hälsning  
Anna Ryttlinger 
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Svar från Älvsbyns kommun mottogs 2014-06-04 
 
Hej, 
Svarar på frågorna direkt i texten.  
 
• Anser ni att Länsstyrelsen informerat er om vad översiktsplanen  
ska innehålla med avseende till ett ökat hänsynstagande kring miljö- och 
klimataspekten i enlighet med den nya PBL? 

 
Nej jag kan inte minnas att vi fick någon sådan information från 
länsstyrelsen specifikt i samband med översiktsplanen, men vi har 
löpande kontakt med länsstyrelsen i dessa frågor eftersom vi redan 
idag har problem vissa år med exempelvis översvämningar. 
 

• Anser ni att kommuns översiktsplan uppfyller lagens intentioner 
med avseende till miljö- och klimataspekten? 

 
Vi anser att översiktsplanen uppfyller dessa intentioner även om det 
kanske inte framgår tydligt hur vi har tänkt när vi har avsatt 
områden för exempelvis bebyggelse. Planen tar definitivt höjd för 
både miljö- och klimataspekter. Det finns fortfarande viss osäkerhet 
kring hur klimatförändringen kommer att påverka vår kommun 

 
• Anser ni att det ökade hänsynstagandet kring miljö- och  
klimataspekten i det översiktliga planarbetet får tydliga konsekvenser för 
den efterföljande detaljplaneringen?  
Exemplifiera gärna. 

 
Ja den påverkar både detaljplaner och även bygglov i enskilda 
ärenden. Bland annat ströks ett flertal LIS-områden 
(landsbygdsutveckling i strandnära läge) med tanke på risken för 
framtida översvämningar och skred från en ursprunglig lista med 
förslag när vi arbetade med översiktsplanen. Inga bostäder får idag 
etableras i områden med översvämningsrisk enligt karteringarna 
som är gjorda och som finns i översiktsplanen. 
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BILAGA 2 
 
Mailkorrespondens med Olofström kommun: 
 
Frågeställningar skickade: 2014-06-03 
 
Mitt namn är Anna Ryttlinger och jag studerar till samhällsplanerare vid 
Umeå universitet. Jag skriver en c-uppsats som utgörs av en fallstudie 
kring den reviderade plan- och bygglagen och dess påverkan på det 
kommunala översiktsplanarbetet med fokus på klimataspekten. 
  
Statistik från Boverket har varit till hjälp för att göra ett urval för den 
fallstudie som jag genomför. Jag har valt att begränsa mitt urval till tre 
kommuner med en översiktsplan antagen efter att nya PBL vann laga 
kraft år 2011 och Olofströms kommuns översiktsplan från 2012 är en av 
de tre planer som jag studerar.  Med anledning av detta skulle jag bli glad 
om någon hos er skulle kunna besvara de tre frågeställningarna som följer 
nedan. Detta mail skickas ut till er kommun och de två andra 
kommunerna, då jag är intresserad av hur de tre valda fallen upplever att 
den nya lagen påverkat den praktiska tillämpningen. 
 
 
• Anser ni att Länsstyrelsen informerat er om vad översiktsplanen ska 
innehålla med avseende till ett ökat hänsynstagande kring miljö- och 
klimataspekten i enlighet med den nya PBL? 
 
 
• Anser ni att kommuns översiktsplan uppfyller lagens intentioner med 
avseende till miljö- och klimataspekten? 
 
• Anser ni att det ökade hänsynstagandet kring miljö- och klimataspekten 
i det översiktliga planarbetet får tydliga konsekvenser för den 
efterföljande detaljplaneringen? Exemplifiera gärna. 
 
Era namn kommer inte att figurera i uppsatsen utan svaren på dessa 
frågor kommer ses som ett komplement till den granskning som 
genomförts. Givetvis kommer ni också att få ta del av den färdiga 
uppsatsen, om ett sådant intresse finns. 
 
Tack på förhand! Med vänlig hälsning  
Anna Ryttlinger 
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Svar från Olofströms kommun mottogs 2013-06-05 
 

1 Anser ni att LS informerat er om vad översiktsplanen ska innehålla med 
avseende till ett ökat hänsynstagande kring miljö- o klimataspekter i enl. med 
nya PBL? 
 
Vi får kontinuerlig information från LS, Naturvårdsverket, Boverket hela tiden. 
Men ingen särskild information gavs vid tillfället berörande det ökade 
hänsynstagandet. 
  
2. Anser ni att kommuns översiktsplan uppfyller lagens intensioner med 
avseende till miljö- och klimataspekter. 
 
Ja planen uppfyller lagens intentioner och viljan är stark inom Olofströms 
kommun i frågor berörande miljö- och klimataspekter. 
  
3. Anser ni att det ökade hänsynstagandet kring miljö- och klimataspekten i det 
översiktliga planarbetet får tydliga konsekvenser för den efterföljande 
detaljplaneringen?  
Exemplifiera gärna. 
 
Ja det ökade hänsynstagandet får konsekvenser för efterföljande planering, 
exempelvis med hänsyn till stigande vattennivåer. Vi har nyligen arbetat fram 
en plan där markområden för bebyggelse planeras att fyllas upp för att 
motverka eventuella skador som skulle kunna orsakas av höjda vattennivåer. 

  
 


