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Projektbeskrivning  
 
 
Detta material är framtaget på uppdrag av en projektbeställning från Miljösamverkan Skånes 
styrgrupp. 
 
 
1. Bakgrund och syfte 

 
Samhällsutvecklingen från den industriella revolutionens början har inneburit att tätorternas 
befolkning och yta ökat kraftigt. Tätorterna har fortsatt expandera i ytterområdena, och 
därmed har avstånden och behovet av transporter ökat. Samtidigt som tätortsytan har växt har 
bebyggelsen i centrala delar förtätats vilket exempelvis medfört att tidigare centrala 
grönområden bebyggts och därmed har möjligheterna till rekreation utomhus nära bostaden 
minskat. Omvandling av tidigare industriområden till bostadsområden pågår också.  
 
I dessa moderna tätorter utsätts ett stort antal människor för buller av olika slag och nivåerna 
överskrider ofta riktvärdena både utomhus vid bostaden och inomhus. På grund av den totala 
dominansen av biltransporter upplevs trafikbuller ofta som det största miljöproblemet i 
tätorter. På senare tid har även problematiken med luft-, mark- och vattenföroreningar alltmer 
kommit att ställas i fokus.  
 
Byggnaderna i sig kan, genom sin utformning eller använda material, utgöra grunden för 
problem. Genom åren har ”sjuka hus”, radon, bristfällig ventilation osv. kommit fram som 
problem i bostadsbeståndet. Bebyggelsen står också för en stor del, cirka 40 procent, av den 
totala energianvändningen i Sverige.  
 
För att börja angripa dessa frågeställningar på ett organiserat sätt har riksdagen antagit mål för 
miljökvaliteten inom området formulerat som God bebyggd miljö. Målsättningen innebär att 
städer, tätorter och annan bebyggd miljö skall utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt 
medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden skall tas till vara och 
utvecklas. Byggnader och anläggningar skall lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat 
sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas 
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Som delar i arbetet mot detta mål ingår att senast år 2010 skall fysisk planering och 
samhällsbyggande grundas på program och strategier för:  

- hur ett varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, service och kultur kan åstadkommas så att 
transportbehovet minskar och förutsättningarna för miljöanpassade och resurssnåla transporter 
förbättras, 

- hur kulturhistoriska och estetiska värden skall tas till vara och utvecklas,  
- hur grön- och vattenområden i tätorter och tätortsnära områden skall bevaras, vårdas och 

utvecklas för såväl natur- och kulturmiljö- som friluftsändamål, samt hur andelen hårdgjord 
yta i dessa miljöer fortsatt begränsas,  

- hur energianvändningen skall effektiviseras för att på sikt minskas, hur förnybara 
energiresurser skall tas till vara och hur utbyggnad av produktionsanläggningar för fjärrvärme, 
solenergi, biobränsle och vindkraft skall främjas. 
 
År 2020 skall byggnader och deras egenskaper inte påverka hälsan negativt. Därför skall det 
bl.a. säkerställas att samtliga byggnader där människor vistas ofta eller under längre tid senast 
år 2015 har en dokumenterat fungerande ventilation.  
 
Plangranskningen är ur miljösynpunkt mycket viktig då detta ger en möjlighet att framföra 
synpunkter som kan vara av stor vikt när det gäller att möta de frågeställningar och problem 
som nämns ovan. I plangranskningen kan belysas hur trafikinfrastrukturen skall planeras för 
att dels minska transportbehovet, dels minska störningar från det transportarbete som de facto 
måste utföras. Vidare kan belysas hur man integrerar och utvecklar befintliga naturvärde och 
hur byggnader med olika ändamål lokaliseras och utformas för att minimera risken för 
olägenheter (enligt MB) och betydande olägenheter (enligt PBL) för människors hälsa och 
miljö. 
 
Motsvarande fast i lokal skala gäller för bygglovsgranskning/bygganmälan. Det är i 
byggloven som detaljerna avseende exempelvis bullerskyddsåtgärder eller 
marken/byggnadernas användning redovisas. I granskningen kan belysas om behovet av 
ändamålsenlig och fungerande ventilation för byggnader där människor vistas ofta eller under 
längre tid har tillfredsställts. 
 
Det varierar mellan Skånes kommuner när det gäller vilka rutiner som finns för samråd i och 
yttrande över plan- och bygglovsärende. Några av Skånes kommuner har dessutom en 
gemensam nämnd för plan och bygg- respektive miljöfrågor vilket naturligtvis påverkar dessa 
rutiner i förhållande till de som har separata nämnder. De yttranden som görs varierar högst 
troligt mellan såväl kommunernas miljökontor som inom respektive kontor. 
 
Syftet med projektet är att skapa rutiner i form av manual/checklista som kan vara till hjälp 
vid granskning av ett plan- eller bygglovsärende. Det skall vara möjligt att med hjälp av 
manualen/checklistan komma fram till vad man bör beakta i samband med en granskning. 
Enkelt uttryckt så blir detta den första tillsynsåtgärden som ett miljökontor gör innan 
kommunen bestämmer sig för hur ett område skall användas alternativt innan en verksamhet 
har börjat byggas eller innan en verksamhet har gjort någon korrigering som kräver bygglov. 
Framtagen rutin bör utöver manual/checklista för granskning också innehålla system för hur 
eventuella samråd innan remiss skall genomföras, hur remiss av plan- respektive byggärende 
skall genomföras och slutligen vilka typer av bygglovsärenden som ett miljökontor skall få på 
remiss. 
 
Ny plan- och bygglag 
Regeringen har beslutat om en proposition, En enklare plan- och bygglag, som kommer att 
ersätta gällande lagstiftning från 1987 och 1994. De grundläggande syftena med lagen ändras 
inte och de viktiga förändringar som föreslås bedöms som förenkling, effektivisering och 
modernisering av dagens PBL. Behovet och betydelsen av att översiktsplanen är aktuell 
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stärkts och den ges en tydligare strategisk funktion. Miljö- och klimataspekter ska beaktas i 
planeringen och bygglovsprövningen. Planprocessen förenklas, krav på program tas bort, 
utställning ersätts med granskning och krav på separata handlingar tas bort. Bygglovprocessen 
förenklas och förtydligas. Ett bygglovsbesked ska lämnas inom tio veckor, krav på 
tillgänglighet ska bedömas redan i bygglovet och bygglovbesluten ska kunna vinna laga kraft. 
Lagen träder i kraft den 2 maj 2011. 

 
  
2. Projektmål 

 
Projektets mål är att skapa en manual för att underlätta för miljöhandläggare att granska såväl 
detaljplaner som bygglov. Projektet kommer att följa arbetsformerna i den nya Plan- och 
bygglagen som träder i kraft den 2 maj 2011. Manualen syftar till att uppmärksamma 
handläggaren på vilka sakområden det kan vara viktigt att inhämta synpunkter om. Inom 
ramen för projektet ska projektgruppen samla in information från Skånes kommuners 
miljökontor avseende vilka som yttrar sig i plan- och bygglovsärende samt vad som beaktas i 
samband med dessa yttranden. Information sammanställs om vilka arbetssätt och 
samverkansformer som förekommer i kommunerna, särskilt med avseende på de olika 
förutsättningar som finns, med sammanslagna nämnder, kommunalförbund respektive 
fristående miljökontor. Sammanställningen kommer även att innehålla goda exempel på 
arbetssätt. Inom projektet kommer även ett seminarium att anordnas där manualen kommer att 
presenteras. 
 
Projektmål Beskrivning Tidpunkt 
P1 Kunskapsinhämtning för att genomföra 

övriga projektmål 
2010-09-16 

P2 Genomföra en muntlig enkät med 
miljökontor och byggkontor 

2010-12-10 

P3 Anordna ett halvdags seminarium om nya 
PBL. Särskilt bör kopplingen mellan PBL 
och MB belysas. 

2011-02-08 

P4 Sammanställa material kring kommuners 
olika organisationsstruktur, arbetssätt samt 
goda exempel 

2011-03 

P5 Utarbeta en manual för miljöhandläggare i 
bygglovs- och detaljplanegranskning 

2011-10-10 

P6 Anordna ett seminarium med presentation 
av framtagen manual 

2011-11-10 

 
 

3. Långsiktiga effekter för målgrupper och intressenter 
 

Effekterna av denna kvalitetssäkring blir att kunskapen ökar i Skånes kommuner när det gäller 
vad som är viktigt att yttra sig över i samband med denna typ av granskning. Det är viktigt att 
denna granskning betraktas som en första tillsynsinsats som kan bidra till att nå målet med en 
god bebyggd miljö där man redan i ett tidigt skede vidtar åtgärder för att motverka att 
olägenheter uppkommer i ett senare skede. I de fall det finns miljökontor som inte deltar i 
granskningen av plan- och bygglovsärende så bör det vara möjligt för dem att söka stöd i 
rutinen med manualer/ checklistor för att få göra så i framtiden. Manualen ska med fördel 
även kunna användas av handläggare på kommunernas plankontor. 
 
Samtliga effekter som är kopplade till projektet bör kunna ses inom ett år efter det att 
manualen presenterats. En mer långsiktig effekt förväntas vara uppnådd inom tre år efter det 
att manualen presenterats. Tre år är också det intervall som bedöms som lämpligt innan man 
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gör en revision av manualen. Regelverket för plan/bygg och miljö/hälsa är under en ständig 
förändring och därför måste manualen revideras regelbundet med avseende på regelverket. 
Uppföljning av effekterna av framtaget underlag görs genom en enkät eller intervju av 
handläggare på miljökontor och plankontor genom Miljösamverkan Skånes försorg. 
 
Långsiktiga 
effekter 

Beskrivning Koppling till 
projektmål 

Tidpunkt 

L1 Klarhet i behovet av ett 
kvalitativt underlag (och vad 
det innebär) och remissvar hos 
miljö/hälsa- respektive 
plan/bygghandläggare 

P2, P4, P5, P6 2012-12-31, 
2014-12-31 

L2 Ökad förståelse för vad som 
kan regleras genom respektive 
regelverk 

P2, P3, P4, 
P5, P6 

2012-12-31, 
2014-12-31 

L3 Gemensam syn på vilka 
parametrar som bör vara ett 
minimum att beakta vid 
bygglov respektive planärende 
sett ur miljö- och 
hälsoperspektivet  

P2, P4, P5, P6 2012-12-31, 
2014-12-31 

L4  Ökad förståelse för respektive 
organisation och arbetssätt 
(plan/bygg respektive 
miljö/hälsa)  

P5 2012-12-31, 
2014-12-31 

L5 En totalt sett transparentare 
process med en god dialog 
mellan miljö/hälsa och 
plan/bygg. Detta behöver i sig 
inte innebära en snabbare 
process, men dock kvalitativ. 

P2, P4, P5 2012-12-31, 
2014-12-31 

L6  Ökad förståelse för hur stor 
vikt nationella, regionala och 
lokala miljömål har vid 
framtagande av planer och 
godkännande av bygglov, samt 
vilka som kan beaktas genom 
PBL. 

P4, P5 2012-12-31, 
2014-12-31 

 
  
4. Målgrupp och övriga intressenter 

 
Projektet vänder sig till kommunala tjänstemän och syftar till att öka kunskaperna inom fysisk 
planering och byggande. Projektets syfte är också att frambringa en manual för plan- och 
bygglovgranskning. Projektet berör i första hand miljönämnder eller motsvarande och 
tjänstemän inom dessa nämnder som i remissinstansernas roll arbetar med granskning av 
översiktsplaner, fördjupade översiktsplaner, detaljplaner och bygglovsansökningar.   

 
Manualen kan med fördel även användas av andra kommunala tjänstemän som har 
remissinstansens roll i planeringsfrågor enligt ovan. Tjänstemän som berörs kan exempelvis 
vara VA- och trafikhandläggare men även handläggare inom kultur- och fritid samt sociala 
kontoren.  
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5.  Avgränsningar  
  

Projektet syftar till att skapa en manual att använda vid granskning av planer och bygglov. 
Fokus i projektet är att upprätta rutiner för granskning av planer och bygglov på en översiktlig 
nivå. Manualen ska säkerställa att lagstiftning, nationella mål och direktiv beaktas. 
Fördjupningar inom olika ämnesområden kommer inte att ingå. Områden som ska belysas är 
miljö- och hälsoaspekter, säkerhet, hållbarhetsaspekter, resursanvändning samt användning av 
mark och vatten. 
 
Projektet ska begränsas till plangransknings- och bygglovsgranskningsprocessen. Detaljer om 
exempelvis utformning av olika lokaler ska inte tas upp, men däremot exempelvis 
huvuddragen när miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) eller hälsokonsekvensbeskrivningar 
(HKB) är aktuellt och beröringen med Vattendirektivet. Klimatanpassningsfrågor ska ingå i 
projektet. 
 
 

6. Projektorganisation 
  
 Deltagarna i arbetsgruppen: 
  
 Martin Berntsen, Ängelholm 
 Susanne Dahlberg, Länsstyrelsen i Skåne län 
 Mentor Demjaha, Länsstyrelsen i Skåne län 
 Lina Dössing, Åstorp 
 Göran Eriksson, Staffanstorp 
 Birgitta Hartler, Vellinge 
 Erika Hibe, Svedala 
 Torbjörn Håkansson, Malmö (ordförande i arbetsgruppen) 
 Maria Lööf, Malmö 
 Peter Malmquist, Länsstyrelsen i Skåne län 
 Annika Skoog, Lund 
 Lars-Olov Strand, Ystad-Österlenregionens miljöförbund 
 Anders Sturesson, Söderåsens miljöförbund 
 Göran Jansson, Länsstyrelsen i Skåne län/Miljösamverkan Skåne 
 Bo Persson, Kommunförbundet Skåne/Miljösamverkan Skåne 
  
 Referensgrupp med särskild kompetens inom plan- och byggområdet: 
  
 Dick Bengtsson, (stadsbyggnadschef) Ystad 
 Malin Gülich, (bygglovsarkitekt) Ystad  
 Maria Koistinen Hellborg, (stadsarkitekt) Vellinge 
 Lena Schmidt, (bygglovshandläggare) Tomelilla 
 Torbjörn Wahlström, (1:e byggnadsinspektör) Svedala 
 Kerstin Wulff, (samhällsbyggnadschef) Ystad 
    

  
7. Tidplan 

 
Projektet pågår från och med den 16 mars 2010 till och med december 2011. Möten 
genomförs i normalfallet förmiddagar. Projektarbete genomförs enligt arbetsfördelning och 
tidplan även mellan mötena.  
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 Mötesdagar 2010: 
  
 16 mars Uppstart och planering 
  (Länsstyrelsen Malmö) 
  
 11 maj Information samt ”workshop/bainstorm” kring 

projektbeskrivningen 
  (Svedala) 
 
  23 juni Arbete med projektbeskrivning, diskussion med 

medverkande sakkunniga inom plan- och byggområdet 
(Ystad-Österlenregionens miljöförbund, Tomelilla) 

  
 16 september Färdigtällande av projektbeskrivning, fördelning av arbete 

enligt projektmålen bl a betr upprättandet av manualen, 
mötesplanering våren 2011 (halvdag) 

  Genomgång nya PBL, Margareta Svenning, Lst (halvdag): 
P1 Kunskapsinhämtning för att genomföra övriga 

projektmål 
  (Malmö miljöförvaltning) 
   
 15 oktober Projektarbete, förberedelse av seminarium P3: 

P3 Anordna ett halvdags seminarium om nya PBL. 
Särskilt bör kopplingen mellan PBL och MB 
belysas 

  (Ängelholm) 
  
 12 november Projektarbete. 
  Enkät med miljökontor och byggkontor (P2) genomförd 

men inte sammanställd. (Söderåsens miljöförbund, Klippan) 
  
 10 december  Projektarbete. Följande projektmål sammanställt och klart: 

P2 Genomföra en muntlig enkät med miljökontor och 
byggkontor 

  (Lund) 
 
 Mötesdagar 2011: 
  
 19 januari Projektarbete 
  (Staffanstorp) 
  
 8 februari Följande projektmål genomförs: 

P3 Anordna ett halvdags seminarium om nya PBL. 
Särskilt bör kopplingen mellan PBL och MB 
belysas. 

  (Höörs Gästis) 
   
 8 februari Projektarbete   
  (Höörs Gästis) 
 
 14 april Projektarbete. Följande projektmål klart under mars 2011: 

P4 Sammanställa material kring kommuners olika 
organisationsstruktur, arbetssätt samt goda exempel 

  (Åstorp) 
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 9 juni Projektarbete 
  (Vellinge) 
  

 Mötesdagar andra halvåret 2011 fastställs senare under projekttiden. 
 
 10 oktober 2011 Följande projektmål klart: 

P5 Utarbeta en manual för miljöhandläggare i bygglovs- 
och detaljplanegranskning 

  
 10 november 2011 Följande projektmål genomförs: 

P6 Anordna ett seminarium med presentation av 
framtagen manual 

  
Slutrapport i projektet sammanställs under hösten 2011. Denna projektrapport med manual 
överlämnas till styrgruppen under december månad 2011. 

 
 

8. Resursramar 
 
a. Personalresurser 

Tidsåtgången för medverkan i arbetsgruppen bedöms innebära sammanlagt 2-3 veckors 
arbetsinsats i form av arbetsgruppsmöten och annat arbete. Deltagande i arbetsgruppen 
sker inom ramen för ordinarie anställning. Även kostnader för resor till och från 
arbetsgruppsmöten och andra aktiviteter regleras som kostnader i tjänsten. 

b. Övriga kostnader 
Vid seminarier som arrangeras inom ramen för Miljösamverkan Skåne utgår en 
deltagaravgift som normalt inte överstiger 800 kr för heldag. Vid medverkan i aktiviteten 
utgår ingen deltagaravgift. Vid deltagande utan aktiv medverkan reduceras 
avgiften med 30 % inom det projekt som man själv medverkar i. 
Inom Miljösamverkan Skåne finns ingen särskild projektbudget. Eventuella kostnader 
som kan uppstå inom respektive projekt ska i förväg godkännas av projektledningen. 

c. Tidredovisning 
Arbetsgruppsdeltagarna noterar själv den egna tiden som avsätts för arbetsgruppsmöten 
och annat projektarbete. Tidredovisningen lämnas vid slutrapportering till 
projektledningen. Om den bedömda tidsåtgången markant förväntas överskridas bör 
projektledningen snarast informeras om detta. 
 
 

9. Samordning 
  
Information om vad som har gjorts och görs inom området bör inhämtas från exempelvis 
Stockholm och Göteborg samt från andra miljösamverkansprojekt i landet. 
 
Länsstyrelsen i Jönköpings län har 2007 tagit fram en checklista som ska underlätta arbetet 
med att göra detaljplaner som bidrar till att uppnå miljökvalitetsmålen. Frågelistan utgår från 
generationsmålen i miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Miljösamverkan f (Jönköpings 
län) har för avsikt att påbörja ett projekt som har beröringspunkter med vårt. Kontakt bör tas 
med berörda på länsstyrelsen i Jönköpings län och med Miljösamverkan f för avstämning och 
eventuellt informationsutbyte. Denna samordning mellan våra projekt ombesörjs av 
projektledningen.  
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10. Kommunikation 
  

 Intern kommunikation 
Rapporter eller skrivelser som innehåller bedömningar och ställningstaganden med 
 riktlinjer eller rekommendationer ska underställas projektledningsgruppen och 
styrgruppen för granskning och godkännande innan publicering får ske. Remissförslag 
ska tydligt framgå, dels i missiv till remissen, dels i själva rapporten t.ex. genom att 
text ”remiss” eller ”arbetsmaterial” finns tryckt över rapportens sidor 
(vattenstämpel). Sådant remissförslag behöver dock inte underställas ovan nämnda 
granskning och godkännande. Projektledningens representanter i arbetsgruppen 
svarar för den löpande interna kommunikationen med projektledningsgruppen och 
styrgruppen. Delrapporter och slutrapport inom projektet ska lämnas till 
projektledningsgruppen och styrgruppen enligt tidplan ovan. Sådant material ska före 
publicering underställas projektledningsgruppen och styrgruppen för granskning och 
godkännande i de fall det innehåller bedömningar och ställningstaganden med riktlinjer 
eller rekommendationer. 

 
 Extern kommunikation 
Som en del av projektet kommer muntlig kontakt att tas med Skånes miljökontor samt 
med ett urval av byggkontor för att få reda på uppgifter om processer kring plan- och 
byggremisser. 
Under projektets gång kommer material att finnas tillgängligt på Miljösamverkan 
Skånes hemsida, vilket ger möjligheter för intressenter att ta del av och lämna 
synpunkter på materialet. 
Ett uppföljningsprojekt kan bli aktuellt i form av enkät till intressenterna efter 1-3 år. 
Manualer kommer att tas fram och Skånes miljökontor kommer att tillsändas dessa via 
mail. Manualerna kommer att finnas tillgängliga via hemsidan. 
 

 
11. Plan för utvärdering av effektmål 
   

Utvärderingen av de långsiktiga effekterna av framtaget material görs en första gång ca 1 år 
efter projektslut, 2012-12-31, och en andra gång ca tre år efter projektslut, 2014-12-31. 
Utvärderingen görs genom enkät/intervju av handläggare på miljökontor och plankontor 
genom Miljösamverkan Skånes projektlednings försorg.  
 
Tidpunkten för utvärderingarna samordnas med eventuella ytterligare utvärderingar inom 
Miljösamverkan Skåne. 
 
 

12. Överlämnande och avslut 
   

Projektrapporten överlämnas till styrgruppen för Miljösamverkan Skåne i december 2011 
samt distribueras till kommunerna och publiceras på Miljösamverkan Skånes webbplats. 

 
 
Miljösamverkan Skånes arbetsgrupp i projektet 
Manual för miljökontorens bygglovs- och plangranskning 
 
 


