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1. Bakgrund  

 
Formulering i enkätförfrågan 
 
I enkät till miljökontoren i Skåne fanns följande beskrivning av projektet: 
 
”Plangranskningen är ur miljösynpunkt mycket viktig då detta ger en möjlighet 
att framföra synpunkter som kan vara av största vikt i ett senare skede när t ex 
miljöfarlig verksamhet skall etableras. Även vid förändringar som medför risk 
för att olägenheter för människors hälsa och miljön kan uppkomma är denna 
granskning mycket viktig i form av ett förebyggande arbete. Klimat- och 
vattenfrågor är exempel på områden som bör beaktas vid granskningen. 
Motsvarande fast i mycket mindre skala gäller för bygglovsgranskning. I detta 
sammanhang kan t ex synpunkter rörande utformningen av ytor medföra minskat 
eller ökat behov av t ex bekämpningsmedel. Det är i byggloven som detaljerna 
avseende exempelvis bullerskyddsåtgärder eller marken/byggnadernas 
användning redovisas. 
Projektet syftar till att skapa en manual för att underlätta för 
miljöhandläggare att granska såväl planer som bygglov. Manualen syftar till 
att uppmärksamma handläggaren på vilka sakområden det kan vara viktigt 
att inhämta synpunkter om för att göra ett så bra yttrande så möjligt. 
Underlaget för manualen är i huvudsak en kunskapsinhämtning från miljökontor 
i såväl Skåne som övriga delar av Sverige samt en sammanställning av denna 
kunskap i form av en manual över alla de aspekter som bör uppmärksammas.” 

 
Projektförslaget tillhör miljökvalitetsmål 14: God bebyggd miljö, 
delmål: Vindkraft, Radon, Buller. 
 
Styrgruppens beslut 
 
Styrgruppen beslutade 2009-02-10 att projektet ska ingå i verksamhetsplan 2010-2011. 
Projektledningsgruppen gavs i uppdrag att utarbeta denna projektbeställning som godkändes 
av styrgruppen 2009-04-21. 



 
 
 

2. Problembeskrivning, syfte och effekt 
 
Det varierar troligtvis mellan Skånes kommuner när det gäller vilka rutiner som finns för 
yttrande gällande plan- och bygglovsärende. Några av Skånes kommuner har dessutom en 
gemensam nämnd för stadsbyggnads- och miljöfrågor vilket i sin tur påverkar dessa rutiner i 
förhållande till de som har separata nämnder. Vad som framkommer och beslutas i samband 
med dessa processer är dock av mycket stor vikt för den kommande tillsynen enligt bl a 
miljöbalken, men även livsmedelslagen. De yttranden som görs varierar högst troligt mellan 
såväl kommunernas miljökontor som inom respektive kontor. 
 
Syftet med projektet är att skapa en manual/checklista som kan vara till hjälp vid granskning 
av ett plan- eller bygglovsärende. Det skall vara möjligt att med hjälp av denna 
manual/checklista 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. 
Manualen/Checklistan bör också innehålla vad för typ av bygglovsärenden som ett 
miljökontor bör be att få på remiss. 
 
Inom ramen för projektet bör 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. Sker en granskning av dessa ärenden internt p g a en 
sammanslagen nämnd så är denna granskning lika intressant att t adel av. Information bör 
också inhämtas från andra miljösamverkansgrupper och från Stockholm och Göteborg. 
 
Effekterna av denna av 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 
motverka att eventuella 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 manualen/checklistan för att få göra så i framtiden.  
 
 

3. Möjliga uppföljningsprojekt 
 
Det uppföljningsprojekt som bör kunna göras är framförallt att undersöka vilken effekt 
denna manual har fått efter t ex 1 – 3 år. Detta omfattar såväl hur miljökontoren upplevt om 
de funnit stöd i manualen såväl som om det är fler kommuners miljökontor som givits 
möjlighet att yttra sig i plan- och bygglovsärende. 
 
 

4. Tidplan 
 
En stor del av tiden kommer åtgå för insamling och sammanställning av den plan- och 
bygglovsgranskning som för närvarande sker. Detta projekt bör betraktas som mycket viktig 
för handläggningen då de synpunkter som framförs i samband med plan- och 
bygglovsyttrande lägger grunden för den framtida tillsynen och de krav som kan ställas i 
samband med anmälnings- och tillståndsärende. Projektgruppen bör ges ca 18 månader att 
genomföra detta projekt vilket innebär att det bör starta senast kring halvårsskiftet 2010. 

 


