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Förord 
Denna rapport utgör en del av Boverkets arbete med den övergrip-
ande miljömålsfrågan: Fysisk planering och hushållning med mark 
och vatten samt byggnader. Boverket har initierat denna studie som 
ett led i arbetet med att ta fram bättre underlag för uppföljning och 
utvärdering av resurshushållning i fysisk planering på i första hand 
en kommunal nivå samt miljömålsuppföljning på nationell nivå. En 
huvudfråga är i det sammanhanget hur fysisk planering kan göras 
mer resurseffektiv med avseende på användning av naturresurser. 
Syftet med studien är att ta fram en uppsättning indikatorer som kan 
fungera som verktyg i det arbetet. 

Arbetet med att formulera strategier för hushållning med naturresur-
ser befinner sig i en inledande fas både nationellt och internationellt 
sett. I denna rapport har därför en hel del grundläggande informations-
insamling gjorts vilket i sin tur har gett nya ingångar till arbetet med att 
beskriva och mäta hushållningsstatus avseende naturresurser. 

Syftet med den framtagna rapporten är att den ska vara en hjälp 
till att driva samhällsutvecklingen framåt på ett resurseffektivt sätt. 
Det är lätt att det smyger sig in en attityd av att all utveckling är 
negativ i förhållande till hushållning med naturresurser och att före-
slagna planer leder till enbart negativa konsekvenser. Vi har försökt 
att balansera ett sådant negativt förhållningssätt både i text och i de 
exempel som anges. Fullt ut har vi emellertid kanske inte lyckats, 
därav denna brasklapp. 

Den aktuella rapporten utgör del 2 i en planerad rapportserie om 
sammanlagt tre rapporter. Den första rapporten ”Implementering av 
miljökvalitetsmål i översiktsplaneringen — en pilotstudie” (2003) är en 
uppföljning av SAMS-projektet och beskriver bl.a. hur tre kommuner 
har arbetat vidare med miljömålsuppföljning i den översiktliga planer-
ingen sedan SAMS. Där beskrivs också ett förslag till indikatorer med 
relevans för dessa kommuners miljömåls- och planeringsarbete. Den 
andra rapporten (denna rapport) fokuserar på metoder och verktyg för 
att åstadkomma en bättre hushållning med naturresurser. Rapporten 
skapar en teoretisk plattform för ett fortsatt arbete med att imple-
mentera indikatorer i ett antal fallstudiekommuner. Den tredje rap-
porten (2005) kommer att dokumentera fallstudiearbetet och även 
redovisa en uppsättning gemensamma indikatorer med relevans för 
resurshushållning integrerat med andra frågor som exempelvis sta-
dens attraktivitet och tätortens expansion. 

Preliminära rapportversioner har testats vid två olika seminarie-
tillfällen, ett seminarium i Kalmar den 20 januari 2004 med inbjudna 
deltagare från de kommuner som ingår i ”Bygga-bo-dialogen” och 
representanter från länsstyrelser. Ett uppföljande seminarium hölls 
i Kalmar den 29 april 2004 och riktade sig enbart till länsstyrelse-
representanter. Synpunkter som kom fram vid dessa tillfällen har 
haft stor betydelse när riktlinjer för fortsatt arbete har tagits fram. 
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Bakgrund och läsanvisning 
För att göra rapporten mer tillgänglig har innehållet delats upp i två 
delar, en inledande operativ del med förslag till indikatorer och frå-
gor och en senare del med teorier och utgångspunkter för arbetet 
I den teoretiska delen diskuteras bl.a. förutsättningar för att beskriva 
och mäta naturresurser av olika slag. Avsikten med detta upplägg är 
att det ska underlätta för dig som läsare att enkelt finna vad du söker. 
Om du läser rapporten i syfte att hitta konkreta förslag till indika-
torer och annan vägledning för att arbeta med resurshushållnings-
frågor i fysisk planering finner du dessa delar i början av rapporten. 
Om du är intresserad av att fördjupa dig i problematiken kan du 
även läsa resterande kapitel. 
 
Indikatorer — förslag 
I detta kapitel presenteras en lista med särskilt intressanta indika-
torer samt riktlinjer för urval av indikatorer för måluppföljning avse-
ende naturresurshushållning i ett svenskt sammanhang. De före-
slagna indikatorerna har vaskats fram vid en genomgång av ett stort 
antal indikatorprojekt på nationell och internationell nivå. 

 
Frågor om hur vi hanterar naturresurser i fysisk planering 
Här presenteras några frågor som har formulerats i syfte att uppnå 
en effektiv hantering av naturresurser i fysisk planering. Frågorna 
har formulerats med utgångspunkt i teoretiskt baserade principer 
som presenteras i kapitlet Metoder och verktyg i rapporten. I anslut-
ning till varje fråga ges även ett förslag på indikatorer som kan vara 
lämpliga för att följa upp frågeställningarna i plansammanhang. 
 
Hushållning med naturresurser 
Detta kapitel innehåller information och resonemang som bildar en 
viktig bas för att förstå senare resonemang kring vilka principer, me-
toder och indikatorer som är mest användbara för att följa upp re-
surshushållningsfrågor i fysisk planering. I kapitlet redovisas några 
begreppsdefinitioner och ett system för att dela in naturresurser 
i olika kategorier. Kapitlet avslutas med en ingående beskrivning av 
naturresurser av kategorin ”Naturliga system och processer”. 
 
Metoder och verktyg — naturresurser av systemkaraktär 
I kapitlet presenteras några metoder och verktyg för att hantera na-
turresurser av systemkaraktär i den fysiska planeringen. Avsikten är 
att verktygen tillsammans med de strategier som presenteras i näst-
följande kapitel ska ge underlag och ledning i arbetet med att utfor-
ma och utvärdera indikatorer. Först i kapitlet presenteras DPSIR-
modellen för miljömålsuppföljning med indikatorer. Därefter pre-
senteras några teoretiskt baserade koncept som ger underlag för 
förståelse och/eller syftar till en minskad resursanvändning. I detta 
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arbete används koncepten som utgångspunkt för att resonera om 
hur hushållning med naturresurser kan beaktas i fysisk planering. 
Sist i kapitlet presenteras en arbetsgång för att arbeta med miljö-
målsuppföljning i fysisk planering. Arbetsgången hjälper även till att 
identifiera de steg i planeringsprocessen där indikatorer kan använ-
das. 

 
Strategier, miljömål och riktlinjer — vad styr en resurseffektiv  
planering 
I kapitlet redovisas några strategier, riktlinjer och medel för att han-
tera naturresurser (av systemkaraktär) i den fysiska planeringen. 
Avsikten är att dessa strategier, riktlinjer och medel tillsammans 
med de verktyg som presenteras i kapitlet Metoder och verktyg ska 
ge underlag och ledning i arbetet med att utforma indikatorer som 
mäter tillstånd avseende naturresurser. 

 
En inventering av kunskapsläget 
I detta kapitel finns en genomgång av ”the state of the art”, dvs. kun-
skapsläget, avseende indikatorer för miljöuppföljning generellt och 
naturresurser specifikt. 

 
Slutsatser och riktlinjer för fortsatt arbete 
Här presenteras några slutsatser och riktlinjer för fortsatt arbete 
i nästa fas av projektet (FAS III). 

 
Faktablad 
Detta kapitel innehåller faktablad med beskrivningar av aktuella 
projekt på internationell nivå som rör användning och bevarande av 
naturresurser. Rapporterna har varit viktiga kunskapsunderlag för 
detta arbete. I kapitlet finns även faktablad med beskrivningar av 
intressanta indikatorprojekt som genomförts i några svenska kom-
muner. 

 
Bilaga 
I bilagan redovisas ett brett urval av indikatorer tillsammans med de 
kriterier som har legat till grund för att bedöma de enskilda indikato-
rernas relevans i förhållande till beskrivna strategier, riktlinjer, me-
del och mål. 
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Sammanfattning 
Behovet av en förbättrad hushållning med naturresurser har på se-
nare år uppmärksammats på både nationell och internationell nivå. 
Vid världstoppmötet om hållbar utveckling i Johannesburg 2002 
enades man om att skydd och bruk av den naturliga resursbasen för 
ekonomisk och social utveckling är såväl ett övergripande mål som 
en nödvändig förutsättning för att uthållig utveckling ska kunna 
uppnås. I det sjätte ramprogrammet från 2002 efterlyste EU-
kommissionen ett arbete i riktning mot en tematisk strategi för ett 
uthålligt bruk av naturresurser. 

I Sverige har regeringen markerat ett behov av att berörda statliga 
myndigheter verkar för att det utvecklas ett bättre samspel mellan 
insatser inom fysisk planering, miljö- och hushållningsfrågor samt 
regional utveckling. Miljökvalitetsmålet om en God bebyggd miljö 
liksom de övriga miljömål som har direkt anknytning till mark- och 
vattenområdens miljökvaliteter har särskild betydelse i detta sam-
manhang. 

Problembakgrunden kan sammanfattas på följande vis: 
Samhällsutvecklingen sker i en oroande hög grad genom ett överut-
nyttjande av naturresursbasen, delvis sker detta som en konsekvens 
av att kostnaderna för att utnyttja basen inte är kända eller inte syns 
i räkenskaperna. De största riskerna med dagens överutnyttjande av 
naturresurser ligger inte i första hand i att de icke förnyelsebara re-
surserna (de s.k. lagerresurserna) såsom olja och gas ska ta slut. Det 
som kommer att sätta gränser för vårt resursutnyttjande är istället 
risken för att: 

— de förnyelsebara (biologiska) resurserna, såsom t.ex. fiske-
bestånden överutnyttjas så att reproduktionsförmågan förstörs 

— miljöutrymmet inte ska räcka till, dvs. att möjligheterna för de 
naturliga systemen att hantera de icke önskade miljökonsekven-
serna av resursanvändande och tillväxt ska fyllas upp. 
De negativa miljökonsekvenserna till följd av överutnyttjande 
och föroreningsbelastning överstiger redan idag i många fall det 
befintliga miljöutrymmet, vilket medför oönskade förändringar 
i de naturliga systemen och för resursbasen som helhet. 

 
Huvuduppgiften i den här rapporten har varit att ta fram indikatorer 
som kan användas för att bedöma om fysisk planering leder till hus-
hållning med naturresurser och ett effektivt nyttjande av naturresur-
ser. De framtagna indikatorerna ska kunna användas för lokalt plane-
rings- och miljöarbete, för jämförelser mellan olika kommuner samt 
vid miljömålsuppföljningar på regional och nationell nivå. Indikato-
rerna ska även kunna användas till att bedöma i vilken utsträckning 
planer och program leder i riktning mot ett uthålligt nyttjande av 
naturresurser. 
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Några viktiga frågeställningar för detta arbete har varit: 

• Vilka metoder och verktyg i den fysiska planeringen är använd-
bara för att åstadkomma en bättre hushållning och ett effektivare 
nyttjande av naturresurser? 

• Vilka (typer av) indikatorer är mest användbara för att beskriva 
viktiga påverkansfaktorer och åtgärder som går att styra med fy-
sisk planering och för att beskriva nuvarande och resulterande 
tillstånd avseende naturresurser? 

• Kan några studerade teoretiska koncept bidra till en ökad förstå-
else för de naturliga systemen och processerna, vari de består och 
deras värde? Ger koncepten underlag för att formulera använd-
bara indikatorer på resurshushållning och resurseffektivitet? 

 

I studien ligger en tyngdpunkt på de naturresurser som utgörs av 
naturliga system och deras funktioner, att beskriva dessa och att 
diskutera möjligheter att hållbart nyttja och bevara förutsättningar 
för dessa resurser i den fysiska planeringen. En viktig fråga för fysisk 
planering är hur hänsyn till naturliga system och deras funktioner 
ska beaktas i samband med en förändrad mark- och vattenanvänd-
ning. I fysisk planering finns stora möjligheter att styra viktiga påver-
kansfaktorer som får konsekvenser för naturresursers tillstånd. Vikti-
ga medel för att göra detta är beslut om lokalisering och beslut om 
skydd och bevarande samt planeringsformer och planeringsåtgärder 
som bygger på uthålliga fysiska strukturer. Förslag och strategier i 
översiktliga planer och program kan även syfta till att påverka och 
styra de bakomliggande drivkrafterna som leder till resursslöseri och 
därmed till att negativa miljökonsekvenser uppstår. Verksamma 
drivkrafter som kan påverka fysisk planering i olika riktningar är krav 
på ökad boendestandard (ökad boendeyta/person) vilket leder till 
ett glesare byggande, eller nationella mål om en effektivare kollektiv-
trafik. 

För att uppnå en bred belysning av naturresursers hantering 
i fysisk planering behövs en kombination av olika typer av indika-
torer. De traditionella s.k. uppföljnings- eller fältindikatorerna som 
har utvecklats för miljöövervakningssyfte för att mäta tillstånd behö-
ver kompletteras med indikatorer som ger mått på resurseffektivitet 
och resursutnyttjande i förhållande till resursbasen. Det behövs även 
areabaserade indikatorer som kan användas till att beskriva viktiga 
påverkansfaktorer och åtgärder som går att styra med fysisk plane-
ring och som leder till konsekvenser i form av ett ökat eller minskat 
resursutnyttjande. Med de areabaserade indikatorerna som ut-
gångspunkt är det möjligt att formulera planindikatorer som kan 
bl.a. användas för att bedöma konsekvenser av olika planförslag. 

Planindikatorer är särskilt användbara för utvärdering och upp-
följning inom fysisk planering då de kan inriktas mot att mäta struk-
turella egenskaper i planer. De ska även ha en tydlig koppling till 
relevanta mål. Det går att formulera planindikatorer för att mäta 
resurseffektivitet. 

Som komplement till framtagna indikatorer har vi formulerat ett 
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antal frågor och delfrågor som stöd för att bedöma om naturresurser 
av kategorin naturliga system och processer har blivit tillräckligt be-
lysta i olika steg av planeringsarbetet. I anslutning till frågorna finns 
förslag på indikatorer som kan användas till att följa upp frågorna 
senare i planprocessen. 

Slutsatser — framgångsfaktorer 
För att uppnå målet om hushållning och resurseffektiv hantering av 
naturresurser genom fysisk planering är det nödvändigt att natur-
resurserna behandlas på ett tidigt stadium i fysisk planering och 
integrerat med andra frågor. 

 
Framgångsfaktorer avseende resurshantering i planering och be-
slutsfattande: 

• Involvera en bred krets av aktörer och intressenter i planerings-
processen. 

• Genomför strategiska konsekvensbedömningar där resursfrå-
gorna ges en bredare belysning. 

• Genomför planering, måluppföljning och övervakning i samspel 
mellan olika skal- och förvaltningsnivåer.  

• Skapa förståelse för hur institutionella och ekonomiska faktorer 
kan få konsekvenser för hur resurser kan nyttjas. 

 
Framgångsfaktorer avseende indikatorutveckling: 

• Utveckla integrerade indikatorer, dvs. indikatorer som i ett och 
samma mått sammanfattar viktiga sociala, ekonomiska och eko-
logiska faktorer. 

• Utveckla konkreta decouplingsindikatorer som t.ex. kan använ-
das för att diskutera hur nya bostäder med hög boendekvalitet 
kan tillkomma i en tätort utan att detta sker genom intrång på 
värdefull natur- och jordbruksmark. 

• Utveckla planindikatorer som samtidigt är integrerade, ger ett 
mått på resurseffektivitet och beskriver viktiga påverkansfaktorer 
och åtgärder med konsekvenser för naturresurser. 

• Inordna indikatorer för naturresurser i befintliga indikator-
system. 

• Undvik ett rätlinjigt synsätt på hur olika drivkrafter och påver-
kansfaktorer ger konsekvenser för hur naturresurser används. 

• Utse rätt datavärdar för de olika indikatorerna för att arbetet 
med att ta fram indikatorer ska löpa effektivt. 
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Inledning 
Boverket har initierat denna studie som ett led i arbetet med att ta 
fram bättre underlag för uppföljning och utvärdering av resurshus-
hållning i fysisk planering på i första hand en kommunal nivå samt 
miljömålsuppföljning på nationell nivå. En huvudfråga är i det 
sammanhanget hur fysisk planering kan bli ett bättre hjälpmedel för 
att åstadkomma en mer effektiv användning av naturresurser. Syftet 
med studien är att ta fram en uppsättning indikatorer som kan fun-
gera som effektiva verktyg i det sammanhanget. Indikatorerna ska 
kunna användas till att bedöma i vilken utsträckning planer och pro-
gram leder i riktning mot ett uthålligt nyttjande av naturresurser. 
Indikatorerna ska kunna användas för att göra jämförelser mellan 
olika kommuner såväl som i miljömålsuppföljningar på regional och 
nationell nivå. 
 

Problembakgrund 

Ett globalt perspektiv 
Behovet av en förbättrad hushållning med naturresurser har på 
senare år uppmärksammats på både nationell och internationell 
nivå. Vid världskonferensen för hållbar utveckling i Johannesburg 
2002 enades man om att skydd och bruk av den naturliga resurs-
basen för ekonomisk och social utveckling är såväl ett övergripande 
mål som en nödvändig förutsättning för att uthållig utveckling ska 
kunna uppnås. I det sjätte ramprogrammet från 2002 efterlyste EU-
kommissionen ett arbete i riktning mot en tematisk strategi för ett 
uthålligt bruk av naturresurser. 1

 
De tre grundpelarna för en hållbar utveckling utgörs av de ekono-
miska, sociala och ekologiska aspekterna2 . Idag sker ett överutnytt-
jande av den ekologiska sfären och den naturresursbas som bildar 
grunden för all utveckling. OECD och EEA rapporterar att den eko-
nomiska tillväxten överskrider de förbättringar som görs i resurs-
produktivitet vilket resulterar i en potentiell ökning av många relate-
rade miljökonsekvenser. Det sätt på vilket naturresurser används 
kan bidra till miljöförstöring i en sådan grad att det innebär ett hot 
mot hela ekosystem och människors livskvalitet. 

 
 

                                                               
1 European Commission (2003b)  
2 UNCED (1992), Rio de Janeiro 
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För att vi ska kunna överleva på jorden krävs minskad resursförbrukning per capita  
i den rika världen och att ekonomisk tillväxt kan ske utan att den ödelägger resursbasen. 
 
Figur 1. Idéskiss av hur resursförbrukningen förändrats över tiden, vilket har 
medfört en minskad resursbas. För att vi ska överleva på jorden krävs minskad 
resursförbrukning per capita i den rika världen och att ekonomisk tillväxt kan 
ske utan att resursbasen ödeläggs. (Efter: Ranhagen 2004) 

 
Ett överutnyttjande av naturresurser och den samlade naturresurs-
basen sker delvis som en konsekvens av att kostnaderna för att 
utnyttja resursbasen inte är kända eller inte syns i räkenskaperna. 
”Ett samhälles ’naturliga kapital’ — dess levande och icke-levande 
resurser — är en förutsättning för dess välfärd. En nations samman-
lagda rikedom kan bedömas endast om tillbörlig hänsyn tas till alla 
former av kapital: tillverkat, mänskligt, socialt och naturligt kapital.”3 
EU-kommissionen strävar i sin ovan nämnda naturresursstrategi 
efter att åstadkomma en bättre balans mellan de olika aspekterna. 
Ett överordnat mål med strategin är även att åstadkomma decoupling, 
dvs. en frånkoppling av ekonomisk tillväxt från ökade miljökonse-
kvenser och en ökad förbrukning av naturresurser. (EU:s naturresurs-
strategi beskrivs mer i detalj längre fram i rapporten). 

En del av problematiken skulle kunna beskrivas som att samhälls-
utvecklingen sker på bekostnad av ett överutnyttjande av resurser. 
Ett exempel på detta är tätortsortutvecklingen (inkl. tätortens infra-
struktur) som är ett problem särskilt i ett internationellt samman-
hang. Tätortsutvecklingen kan innebära att ekosystem förstörs, arter 
försvinner och möjligheter till grundvattenbildning påverkas nega-
tivt i området. I tätorten sker en koncentration av påverkan, vilket 
medför en ökad belastning på de naturliga systemen i form av för-
oreningar och ett ökat uttag av resurser. Samtidigt kan tätorten även 
erbjuda resurs- och kostnadseffektiva lösningar genom att stor-
skaliga insatser möjliggörs. 

                                                               
3 World Resources Institute (2003) Fritt översatt från engelska. 
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Figur 2. En vision av hur vi bör gå från en situation där resursbasen överutnytt-
jas och de linjära resursflödena dominerar till en situation där resursbasen bil-
dar förutsättning för politiska, ekonomiska och sociala beslut, och de cirkulära 
flödena dominerar. Se även fig. 8, sidan 55. (Efter: Ranhagen 2004). 

Svenska system och verktyg 
I Sverige har regeringen markerat ett behov av att berörda statliga 
myndigheter verkar för att det utvecklas ett bättre samspel mellan 
fysisk planering, arbetet med miljö och hushållningsfrågor och arbe-
tet med regional utveckling. Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö 
liksom de övriga miljömål som har direkt anknytning till mark- och 
vattenområdens miljökvaliteter har särskild betydelse i detta sam-
manhang. I miljömålsarbetet har därför fysisk planering och hus-
hållning med mark, vatten och byggnader utpekats som en övergri-
pande miljömålsfråga. Boverket, som har ansvar för denna fråga, har 
fått riksdagens uppdrag att arbeta för att fysisk planering blir ett 
verksamt instrument som medverkar till att de av riksdagen antagna 
miljökvalitetsmålen kan uppnås, samt att se till att detta sker så att 
naturresurserna nyttjas effektivt och långsiktigt. 

Miljöbalken tillsammans med PBL är kraftfulla verktyg för att han-
tera vissa naturresurser på ett ur miljösynpunkt riktigt sätt. 
De resurser som pekas ut i lagstiftningen är höga naturmiljö- och kul-
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turmiljövärden, landskapsrum och en rad lagerresurser. Däremot skyd-
das naturliga system eller de egenskaper i systemen som producerar 
dessa värden dåligt eller inte alls. Inte heller definieras vad som menas 
med god hushållning eller långsiktigt hållbar på ett entydigt sätt.4

På kommunal nivå finns förutsättningar att finna praktiskt funge-
rande samlade lösningar på miljö- och resurshushållningsproblem 
och de utvecklingsfrågor som är knutna till lokalsamhällets miljö, 
organisationer och funktioner.5 Samtidigt blir den regionala plane-
ringsnivån allt viktigare för att lösa strukturfrågor på miljö- och 
resursmässigt bästa sätt. Miljöproblemen låter sig inte avgränsas 
i enlighet med de administrativa gränserna och den lokala nivån 
medger därför ett alltför begränsat perspektiv och handlingsutrym-
me. Många miljöproblem härstammar från en dålig matchning mel-
lan den skala på vilken naturliga processer sker och den skala på 
vilken beslut om dessa tas.6

Aktuella strategiarbeten för förbättrad resurshushållning 
Arbetet med att formulera strategier för ett hållbart nyttjande av 
resursbasen och att formulera indikatorsystem för uppföljning 
befinner sig även på det internationella planet i en inledande fas. 
Större projekt på FN-nivå The Millenium Assessment project (i denna 
rapport benämnd MA-projektet) och EU-kommissionens strategi-
arbete Towards a Thematic Strategy on the Sustainable Use of 
Natural Resources är två omfattande projekt som inleddes under år 
2001 respektive 2003. EU-kommissionens arbete syftar till att skapa 
ett gemensamt ramverk för att styra användningen av naturresurser i 
enlighet med målen i Lissabonstrategin och EU: s strategi för hållbar 
utveckling. Strategiarbetet beräknas vara färdigt att presenteras 
under år 2004. FN: s projekt tar sin utgångspunkt i en utvärdering av 
ekosystemen utifrån vilka tjänster de kan leverera till människor. 
Syftet med projektet är att möjliggöra konsekvensbedömningar av 
förändringar i ekosystemen med avseende på människors välfärd. 
Projektet ska avslutas under år 2005. Några färdiga resultat i form av 
indikatorer finns ännu inte redovisade i dessa projekt, men däremot 
är utgångspunkter och målsättningar framtagna. 

Ett exempel på pågående projekt är Projektet ”The Sustainable 
City”, se Ranhagen (2002), som initierades av det Svenska Export-
rådet, UD och Miljödepartementet. Projektet syftar till att koppla ett 
helhetsgrepp på miljöfrågor i samspel med bl.a. fysisk planering och 
olika institutionella faktorer. Bästa möjliga metoder och teknik 
avseende olika sektorer, såsom trafikplanering, avfallshantering, 
energiförsörjning etc. behöver integreras bättre i en och samma 
planeringsprocess. En viktig del av projektet är att få med repre-

                                                               
4 Boverket (2003a)  
5 Boverket (2004)  
6 World Resources Institute (2003) I den angivna källan står det ekologiska processer. 
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sentanter från institutioner för forskning och utveckling, näringsliv 
och offentlig sektor i samverkan för att uppnå en hållbar utveckling. 
Projektets relevans i förhållande till denna studie är att det utgör ett 
offensivt exempel på hur hushållning med naturresurser kan beaktas i 
fysisk planering. Projektet bildar en plattform för fortsatt arbete med 
projekt som syftar till uthållig utveckling på en internationell nivå. 

Viktiga informationsunderlag i detta arbete har varit Boverkets 
rapporter/PM Fysisk planering och hushållning med mark, vatten 
samt byggnader. Grunddokument för Boverkets arbete med den 
övergripande miljömålsfrågan (2004), Naturresurser — Boverket 
(2003), Fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet. Fysisk planering 
och hushållning med mark och vatten samt byggnader (2003), Imple-
mentering av miljökvalitetsmål i översiktsplanering — en pilotstudie 
(2003) och tidigare arbeten inom SAMS-projektet. SOU 2001: 2 
Effektiv hushållning med naturresurser är ett annat viktigt informa-
tionsunderlag. 

Syfte 
Den aktuella studien syftar till att ta fram indikatorer som kan 
användas i den fysiska planeringen för att förbättra hushållningen 
med naturresurser. Indikatorerna ska kunna användas i jämförelser 
mellan olika kommuner såväl som i miljömålsuppföljningar på 
regional och nationell nivå. 

Indikatorer ska kunna användas till att mäta befintlig och föränd-
rad status avseende resursbasen och dess utnyttjande. Indikatorerna 
ska även kunna användas till att bedöma i vilken utsträckning planer 
och program leder i riktning mot ett uthålligt och effektivt nyttjande 
av naturresurser.7

För att uppnå dessa syften behövs en kombination av olika typer 
av indikatorer. De traditionella s.k. uppföljningsindikatorerna 
(i SAMS kallat fältindikatorer) som har utvecklats för miljöövervak-
ningssyfte för att mäta tillstånd behöver kompletteras med indika-
torer som ger mått på resurseffektivitet och resursutnyttjande i för-
hållande till resursbasen. Det behövs även areabaserade indikatorer 
som kan användas till att beskriva viktiga påverkansfaktorer och 
åtgärder som går att styra med fysisk planering och som leder till 
konsekvenser i form av ett ökat eller minskat resursutnyttjande. Med 
de areabaserade indikatorerna som utgångspunkt är det möjligt att 
formulera planindikatorer som kan användas för att bedöma konse-

                                                               
7 I rapporten diskuteras resurseffektivitet i allmänna ordalag i form av resurs-
användning i förhållande till befintlig resursbas eller resursanvändning i för-
hållande till tätortens tillväxt. Resonemang kring samhällsekonomisk resurs-
effektivitet eller kostnadseffektivitet av olika åtgärder är relevanta i den fysiska 
planeringen, men skulle i detta sammanhang bära i väg för långt och göra ett 
redan komplicerat ämne än mer komplicerat. Den som vill fördjupa sig i sam-
hällsekonomiska aspekter av ett resurseffektivt nyttjande av naturresurser kan 
läsa SOU 2001: 2 Effektiv hushållning med naturresurser.  
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kvenser av olika planförslag. 

Inriktning och avgränsning 
I studien ligger en klar tyngdpunkt på de naturresurser som utgörs 
av de naturliga systemen och deras funktioner, att beskriva dessa 
och att diskutera möjligheter att hållbart nyttja och bevara förut-
sättningar för dessa resurser i den fysiska planeringen. En viktig 
fråga för fysisk planering är hur hänsyn till naturliga system och 
deras funktioner ska beaktas i samband med en förändrad mark- 
och vattenanvändning. Anledningen till att tyngdpunkten lagts vid 
de naturliga systemen är att dessa är de minst beskrivna och upp-
märksammade. Det saknas kunskap om vari dessa resurser består. 
En följd av kunskapsbristen är att lite hänsyn tas till de naturliga 
systemen. De är inte heller särskilt identifierade i lagtexter. 

I bruttolistan med indikatorer (Bilaga) är därför indikatorer som 
syftar till att mäta och beskriva viktiga påverkansfaktorer och till-
stånd avseende de naturliga systemen i majoritet. För andra typer av 
naturresurser i form av flödesresurser (vatten och luft), lagerresurser 
och produktiv mark finns i dagsläget utvecklade uppföljningsindika-
torer för att mäta tillstånd. De samhälleliga drivkrafter som påverkar 
dessa naturresurser är till stor del de samma som påverkar de natur-
liga systemen och processerna. 

I EU-kommissionens naturresursstrategi har man valt att även de-
finiera ”utrymme” (space), dvs. land- eller vattenområden av olika 
typ, som en naturresurs. Skälet till detta är att man betraktar utrym-
me som en nödvändig förutsättning för att utnyttja andra naturre-
surser. I förhållande till tidigare beskrivningar av naturresurser i ett 
svenskt sammanhang är det ett tillägg som vi har valt att göra p.g.a. 
dess tydliga koppling till medel i fysisk planering. Det förefaller vara 
en fruktbar utgångspunkt att diskutera möjligheter att åstadkomma 
en förbättrad naturresurshushållning genom åtgärder knutna till 
mark- och vattenanvändningen. 

En större vikt har lagts vid att finna indikatorer som beskriver stra-
tegiskt viktiga funktioner och påverkansfaktorer, snarare än de funk-
tioner och påverkansfaktorer som är lätta att beskriva och måttsätta. 

En parallell uppgift till att ta fram indikatorer har varit att ta fram 
några frågor som kan användas i syfte att pröva om och hur de natur-
liga systemen och processerna har behandlats i planeringsproces-
sen. För att kunna formulera dessa frågor har några koncept använts 
som utgångspunkt. Exempel på sådana koncept är försiktighetsprin-
cipen, ekologiska fotavtryck, ekosystemtjänster. Några av dessa kon-
cept återfinns även som utgångspunkter i EU-kommissionens nyli-
gen påbörjade strategiarbete. Koncepten har även använts som 
utgångspunkt för att formulera indikatorer. 

Förväntat resultat 
Indikatorerna ska utformas så att de blir praktiskt användbara 
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i planeringen och de ska därför kunna utläsas ur planer och plane-
ringsunderlag. De ska även kunna användas för måluppföljning och 
utvärdering samt för att göra jämförelser mellan olika kommuner. 
Exempel på målgrupper som ska kunna ha användning av de fram-
tagna indikatorerna är utförare (tjänstemän vid kommuner, läns-
styrelser, regionala organisationer och trafikverken), beslutsfattare 
som kommunala, regionala och nationella politiker, forskare, verk-
samma inom näringslivet samt en intresserad allmänhet. Indikato-
rerna ska även vara användbara i myndigheternas arbete med att 
följa upp miljömålen på en nationell och regional nivå. Slutligen ska 
resultatet kunna användas inom arbetet med hushållningsstrategin 
på en nationell nivå. 
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Indikatorer — förslag 
Följande krav ställs på indikatorer som ska kunna fungera väl för att 
mäta i vilken utsträckning fysisk planering leder till hushållning med 
naturresurser och ett effektivt nyttjande av naturresurser8: 

• Indikatorn ska redovisa påverkansfaktorer eller åtgärder som går 
att styra med fysisk planering, alternativt resulterande tillstånd. 

• Indikatorn ska kunna användas till att bedöma i vilken utsträck-
ning planer och program leder i riktning mot ett uthålligt nytt-
jande av naturresurser. 

• Indikatorn ska kunna användas för att jämföra situationen och 
utvecklingen i olika kommuner och även mellan olika län och re-
gioner samt för uppföljning av de nationella miljömålen. 

• Indikatorn ska kunna anpassas till en användning på olika pla-
neringsnivåer. 

• Indikatorn ska vara begriplig för en bredare krets för att fungera 
som ett bra arbetsredskap. 

• Indikatorn bör formuleras i nära samarbete med användarna. 
 
Följande typer av indikatorer bedöms vara särskilt intressanta: 

• Planindikatorer, vilka beskriver strukturella egenskaper i planer 
och som går att relatera till måluppfyllelse på olika nivåer. 

• Integrerade indikatorer, vilka mäter faktorer som har betydelse 
för möjligheter att uppfylla sociala, ekologiska och ekonomiska 
mål i ett och samma mått. 

• Indikatorer som mäter resurseffektivitet och resursutnyttjande 
i förhållande till resursbasen, dvs. hur stort nyttjande av naturre-
surser (även i form av föroreningsbelastning) tillväxt i olika for-
mer kräver, (exempelvis ”ytåtgång för infrastruktur”, ”andel ny be-
byggelse som sker på produktiv mark”). 

• Decouplingsindikatorer, en form av indikatorer för att mäta 
resurseffektivitet, vilka mäter ekonomisk tillväxt i förhållande till 
negativa miljökonsekvenser och resursutnyttjande. 

Olika kategorier av indikatorer 
För uppföljning och utvärdering av i vilken utsträckning fysisk pla-
nering leder till hushållning och resurseffektivt nyttjande av naturre-

                                                               
8 I detta läge har inte tillgång på befintliga mätdata varit ett urvalskriterium för 
indikatorer. I ett senare skede kommer en sådan bedömning vara väldigt relevant.  
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surser behövs en kombination av olika typer av indikatorer. De tradi-
tionella s.k. uppföljningsindikatorerna/miljöindikatorer som har 
utvecklats för miljöövervakningssyfte för att mäta tillstånd behöver 
kompletteras med indikatorer som ger mått på resurseffektivitet och 
resursutnyttjande i förhållande till resursbasen. Det behövs även are-
abaserade indikatorer som beskriver viktiga påverkansfaktorer och 
åtgärder som går att styra med fysisk planering och som leder till 
konsekvenser i form av ett ökat eller minskat resursutnyttjande. De 
areabaserade indikatorerna kan utvecklas till planindikatorer. Det 
finns även en uttalad efterfrågan på integrerade indikatorer, dvs. 
indikatorer som beskriver olika aspekter i ett och samma mått. 

Indikatorer som mäter påverkansfaktorer och åtgärder 
Med fysisk planering finns stora möjligheter att styra viktiga påver-
kansfaktorer som får konsekvenser för naturresursers tillstånd. Vikti-
ga medel för att göra detta är beslut om lokalisering och beslut om 
skydd och bevarande. I fysisk planering finns även möjligheter att 
planera för uthålliga fysiska strukturer. 

De påverkansfaktorer som går att styra med fysisk planering ger 
både direkta och indirekta konsekvenser för olika typer av natur-
resurser. Lokaliseringsbeslut kan medföra en direkt påverkan på 
naturresursernas tillstånd. Ett exempel på detta är när lokaliserings-
beslut syftar till att avgöra vilka platsbestämda naturresurser, t.ex. 
i form av jordbruksmark och våtmarker, som bevaras och skyddas 
alternativt exploateras. 

Genom att planera för hållbara strukturer, som i förlängningen 
bidrar till färre negativa miljökonsekvenser och belastningar på 
naturresurserna, kan fysisk planering användas till att styra den 
indirekta påverkan på naturresurser i positiv riktning. Indirekta 
påverkansfaktorer och påföljande konsekvenser är svårare att 
identifiera och mäta än de direkta. Det är även vanligt att en kom-
bination av flera olika påverkansfaktorer samverkar och driver fram 
förändringar i de naturliga systemen över tid. 

Möjligheter att styra bakomliggande drivkrafter 
Visionära inslag i översiktliga planer och program kan även syfta till 
att styra de bakomliggande drivkrafterna till att miljökonsekvenser 
uppstår och resursförbrukning sker. 9 Verksamma drivkrafter som kan 
påverka fysisk planering i olika riktning är exempelvis krav på ökad 
boendestandard med ökad boendeyta/person vilket leder till en 
utglesning i bebyggelsen och mål om en effektivare kollektivtrafik. 
Krav på ökad boendestandard kan leda till tätortens ytexpansion över 
produktiv mark (en påverkansfaktor) medan mål om effektivare 
kollektivtrafik kan leda till ett minskat behov av persontransporter 

                                                               
9 Konsekvenser som uppstår kan vara både positiva och negativa. Resurs-
förbrukning är ofrånkomligt men ska begränsas. 
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(en drivkraft). Drivkrafter påverkas antingen genom ändringar i mål- 
och lagdokument eller genom att försöka ändra attityder och livs-
stilar.10

Indikatorer för att mäta tillstånd (status) 
Förutsättningarna för att beskriva och mäta tillstånd för olika kate-
gorier av naturresurser med indikatorer skiljer sig åt. Svårast är att 
finna lämpliga uppföljningsmått för naturliga system. Hushållnings-
status avseende naturliga processer och system beskrivs därför lät-
tast via indirekta mått och delmått, exempelvis som ytutbredning 
kopplat till ett kvalitetsmått eller genom de tjänster som systemen 
levererar. Ett exempel på den första kategorin är ”Utbredningen av 
nyckelekosystem. Minskar eller ökar vid genomförd plan”. Ett exem-
pel på den andra kategorin är ”Färskvattenkvalitet”. 

 
Tabell 1. Förutsättningar för att mäta tillstånd (status) för olika kategorier av 
naturresurser. 

Resurskategori Förutsättningar för att mäta 
tillstånd 

Exempel på påverkans-
faktorer som styrs genom 
fysisk planering 

Utrymme Tillstånd beskrivs lämpligen 
med areabaserade indikatorer, 
i första hand med planindika-
torer. 

En direkt påverkansfaktor är 
lokaliseringsbeslut och beslut 
om skydd och bevarande. 
Utrymme utgör en nödvändig 
förutsättning för andra typer 
av naturresurser och beslut om 
mark- och vattenanvändning 
får därmed konsekvenser för 
tillstånd avseende andra na-
turresurser. 

Tillstånd beskrivs genom indi-
rekta mått: 

(a) kvalitet och kvantitet på de 
tjänster som produceras  

(b) genom systemets ytutbred-
ning (areabaserade indikato-
rer) 

Naturliga pro-
cesser och sys-
tem 

(c) som tillstånd i förhållande 
till gräns- och tröskelvärden 
(areabaserade indikatorer alt. 
kvalitets- eller kvantitetsmått) 
En svårighet är att vi mycket 
sällan har kunskap om var 
gräns- och tröskelvärden ligger.  

Lokaliseringsbeslut och upp-
byggnad av strukturer samt 
beslut om uttagsmängder 
fungerar som direkta och indi-
rekta påverkansfaktorer. 

forts. 

                                                               
10 Skillnader mellan drivkrafter och påverkansfaktorer beskrivs mer utförligt 
i kapitlet som behandlar DPSIR-systemet.  
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forts. tabell 1 

Resurskategori Förutsättningar för att mäta 
tillstånd 

Exempel på påverkans-
faktorer som styrs genom 
fysisk planering 

Flödesresurser Tillstånd beskrivs genom di-
rekta mått på kvalitet och 
kvantitet, ex. ”luftkvalitet” och 
”antal förorenade vattendrag”. 

Lokaliseringsbeslut och upp-
byggnad av strukturer samt 
beslut om uttagsmängder 
fungerar som direkta och indi-
rekta påverkansfaktorer. 

Lagerresurser 
och skördar 

Tillstånd mäts genom mått på 
uttagsmängder i förhållande 
till resursbasens storlek och 
kapacitet.  

Lokaliseringsbeslut och upp-
byggnad av strukturer samt 
beslut om uttagsmängder 
fungerar som direkta och indi-
rekta påverkansfaktorer. 

Resurser som 
används aktivt 
för produktion  

Tillstånd beskrivs genom di-
rekta mått på ytutbredning och 
produktionskapacitet. Kvanti-
tet och kvalitet på skördar 
fungerar som ett indirekt mått 
på tillstånd. 

Lokaliseringsbeslut och upp-
byggnad av strukturer samt 
beslut om uttagsmängder 
fungerar som direkta och indi-
rekta påverkansfaktorer. 

 

Indikatorer för att mäta resurseffektivitet 
Ytterligare en typ av indikatorer som är viktig för att följa upp resurs-
hushållning i fysisk planering är de som mäter resurseffektivitet och 
uttag av resurser i förhållande till resursbasen eller i förhållande till 
producerat välstånd. Även dessa går att formulera som areabaserade 
indikatorer, exempelvis ”Andel åkrar som är KRAV-odlade” eller 
”Andel arbetsplatser per areaenhet”. 

I FN: s MA-projekt efterlyses indikatorer som på ett bättre sätt 
redovisar ekosystemens flöden och resurstillgångar.11 Dessa indika-
torer är nödvändiga för att rätt kunna övervaka välfärdsrelaterade 
konsekvenser av förändringar i ekosystemen, och övriga naturliga 
system. En konsekvens av dagens beräkningsmodeller är exempelvis 
att ett utplånande av naturtillgångar för konsumtion kan ses som att 
välfärden ökar, utan att de försämrade möjligheterna i framtiden 
räknas in. 

En möjlig invändning mot att använda indikatorer som mäter 
resurseffektivitet är att miljöproblem uppstår som ett resultat av den 
faktiska resursförbrukningen och belastningen och inte som ett resultat 
av den relativa. En relativ resurseffektivisering leder ofta till en ökning 
av den totala resursanvändningen p.g.a. att det totala resursuttaget 
samtidigt ökar mätt i absoluta mått. Indikatorer som ger mått på 
resurseffektivitet bidrar dock med viktig information om utvecklingen 
går i riktning mot en förbättrad hushållning med naturresurser. 

                                                               
11  World Resources Institute 2003. Se också Faktablad The Millennium  
Ecosystem Assessment. 
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Integrerade indikatorer 
Det finns en stor efterfrågan på integrerade indikatorer, dvs. indi-
katorer som mäter måluppfyllelse ur olika aspekter samtidigt. Plan-
indikatorer för tätortens tillväxt har ofta denna kvalitet. Exempelvis 
innebär strategin att bygga i goda kollektivtrafiklägen, att männi-
skors valmöjligheter mellan olika transportslag ökar (social aspekt) 
samtidigt som tidigare investeringar i infrastruktur utnyttjas (eko-
nomisk aspekt) och transportbehovet med privata bilar hålls nere 
(ekologisk aspekt). En form av integrerade indikatorer är länkade 
indikatorer, dvs. indikatorer som uttrycker samband mellan ekono-
miska aktiviteter och deras sociala och/eller ekologiska effekter. 

Decouplingsindikatorer 
Decouplingsindikatorer är en form av integrerade indikatorer som 
ger ett mått på resurseffektivitet. Decouplingsindikatorer ger ett 
mått på ”den dåliga” miljöpåverkan till följd av ”goda” ekonomiska 
drivkrafter. Indikatorer för att mäta decoupling kan skapas genom 
att traditionella miljöindikatorer kopplas till ekonomiska faktorer 
som exempelvis BNP. 

Planindikatorer 
Ett sätt att mäta i vilken utsträckning befintlig markanvändning och 
föreslagna förändringar bidrar till resurseffektiv mark- och vatten-
användning är att formulera areabaserade planindikatorer. Plan-
indikatorer är särskilt användbara för uppföljning inom fysisk plan-
ering då de kan utformas för att mäta strukturella egenskaper 
i planer. På så vis svarar de direkt mot identifierade medel i fysisk 
planering. Viktiga påverkansfaktorer och åtgärder som går att styra 
med fysisk planering går att beskriva med planindikatorer. Det går 
även att formulera planindikatorer för att mäta resurseffektivitet. 
 
För planindikatorer finns fyra urvalskriterier vilka är: 

• Framtidskriteriet — den ska på ett rimligt sätt kunna utläsas ur 
planalternativ som visar idéer eller antaganden om framtida 
fysisk struktur, kompletterade med olika analyser av förutsätt-
ningar och verksamhetsinnehåll. 

• Rumslighetskriteriet — den ska kunna uttryckas i rumsliga termer och 
relateras till en framtidsbild (planbild, planalternativ). 

• Riktningskriteriet — den ska kunna visa på de förändringar som 
planalternativ innebär i förhållande till nuläge och helst även en 
historisk situation. Dåtida, nutida och framtida miljöförhållan-
den ska kunna uttryckas i samma mått. 

• Målkriteriet — de planegenskaper som indikatorn uttrycker ska 
på ett rimligt sätt kunna relateras till miljömål eller andra typer 
av mål (problemet att finna trovärdiga samband mellan indika-
torn och mål måste beaktas). 
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Föreslaget urval av indikatorer 
Tabell 2 innehåller ett urval av indikatorer som möter (de flesta av) 
de uppställda kriterierna och är relevanta för att följa upp hushåll-
ning med naturresurser. I tabellen har indikatorerna kompletterats 
med följdfrågan ”Ökar eller minskar om planen genomförs?”. Om en 
ökning innebär en positiv eller negativ utveckling i förhållande till 
uppställda mål måste bedömas för varje indikator. 

 
Tabell 2. Förslag till urval av indikatorer för att bedöma förändrad mark- och 
vattenanvändning 
Naturresurskategorier: 1. Utrymme (olika vatten- och landområden), 2. Natur-
liga processer, 2a. Naturliga processer eller system som står för produktion,  
2b. Resultat av processerna i form av resurser som flödar igenom de naturliga 
systemen, 3. Resurser som används, 3a. Resurser som används direkt (råvaror, 
lagerresurser, skördar), 3b. Resurser som aktivt/manipuleras för att få fram ett 
resultat. 
  

Indikatorer för att bedöma ändrad mark- och vattenanvändning DPSIR12 Planin-
dikator 

Kategori av 
naturresurs 

1. Befolkningstäthet. Antal boende per ha tätortsyta 

Ökar eller minskar om planen genomförs? 13

Påverkan
/Åtgärd 

Ja 1, 2a, 2b14

2. Tätortsexpansion som sker på jungfrulig mark 
respektive exploaterad mark. Ökar eller minskar om 
planen genomförs? 

Påverkan
/Åtgärd 

Ja 1, 2a, (3b) 

3. Tätortsexpansion som sker på förorenad mark alt fd 
industrimark. Ökar eller minskar om planen genomförs? 

Åtgärd Ja 1 

4. Tätortsexpansion som sker på attraktiv jord- eller 
skogsbruksmark. Ökar eller minskar om planen 
genomförs? 

Påverkan
/Åtgärd 

Ja 1, (2a), 3b 

5. Tätortsexpansion som innebär minskad alternativ 
ökad belastning på anslutande vattenområde. 

Påverkan
/Åtgärd 

(Ja) 1, 2a, 2b 

6. Andel bebyggelse (m2) som lokaliseras inom 
kommunens definierade tätortsarea. Ökar eller minskar 
om planen genomförs? 

Åtgärd Ja 1, (2a), (2b), 
(3b) 

Tätortens 
tillväxt  

7. Andel bebyggelse (m2) som lokaliseras i goda kollek-
tivtrafiklägen, mätt som geografiskt eller tidsmässigt 
avstånd. Ökar eller minskar om planen genomförs? 

Åtgärd Ja 1, (2a), 2b, 
(3a), (3b) 

forts. 

                                                               
12  Drivkrafter (D), Påverkan (P), Tillstånd (S), Konsekvens (I), Åtgärd (R)  
13  Indikator 1 ,2 och 3 är i EU-kommissionens indikatorsystem ”Towards a Local 
Sustainable Profile” sammanslagna till ett mått för uthållig markanvändning 
(ECI 09: Sustainable land use). 
14 Befolkningstäthet är en indikator med stort omfång men låg precision.  
En hög befolkningstäthet kan innebära positiva konsekvenser i form av ett ef-
fektivare nyttjande av investeringar i infrastruktur och parker och gatumiljöer. 
En hög befolkningstäthet kan även innebära en hög belastning på lokala natur-
liga systemen. Det är därför svårt att använda indikatorn för att beskriva en 
entydigt negativ eller positiv utveckling. 
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forts. tabell 2 
Indikatorer för att bedöma ändrad mark- och vattenanvändning DPSIR15 Planin-

dikator 
Kategori av 
naturresurs 

8. Andel bebyggelse i gynnsamt lokalklimatläge? 
Ökar eller minskar om planen genomförs? 

Åtgärd  Ja 2b, (3a)  

9. Andel av hushåll kopplade till kommunala nät för 
fjärrvärme och VA.  
Ökar eller minskar om planen genomförs? 

Åtgärd  Ja  2a, 2b16

10. Andel skyddad mark i kommunen. 
Ökar eller minskar om planen genomförs? 

Åtgärd Ja 1, 2a, (3a), 
(3b) 

Grön-
struktur 

11. Fragmentering eller uppsplittring av 
sammanhängande orörda skogsområden.  
Ökar eller minskar om planen genomförs? 

Tillstånd Ja 2a, (3a) 

12. Effektiv markanvändning i nytillkomna arbetsplats-
områden: utbyggd yta/nytillkommen arbetsplats 17  
Alt. Area per anställd i nya respektive befintliga arbets-
platsområden.  

Åtgärd Ja 1 

13. Ekologiskt fotavtryck/individ  
Alt. Samhällets resursförbrukning/individ. 
Ökar eller minskar om planen genomförs? 

Tillstånd Ja  1, 2a, 2b, 3a, 
3b 

14. Andel riskfylld markanvändning inom inströmnings-
område för grundvattentäkt. 
Ökar eller minskar om planen genomförs? 

Påverkan Ja 2a, 2b 

15. Decoupling — resursförbrukning och/eller belastning 
/produktionsenhet  
Ex: Andel förlorad biodiversitet/ produktionsenhet 
(Alternativt andel äldre skog/produktionsenhet)Andel 
förorenat vatten/produktionsenhet.  
Eller: Ekologiskt fotavtryck/samhällets BNP 

Tillstånd (Ja)18 2a, 2b, 3a  

 Resurs- 
effektivitet 

16. Intensiteten på användningen av naturresurstillgångar 
i förhållande till resursbasen, ex färskvatten, skogstill-
gångar, fiskbestånd, jordbruksmark. Skördar och påverkan 
i förhållande till tillväxt. Ökar eller minskar om planen 
genomförs? 

Påverkan (Ja) 2a, (2b), 3a, 
3b 

 
Figur 3 nedan illustrerar hur ett urval av indikatorer, som är rele-

vanta för att följa upp hushållning med naturresurser, också samspe-
lar med de ekologiska, sociala och ekonomiska aspekterna av hållbar 

                                                               
15  Drivkrafter (D), Påverkan (P), Tillstånd (S), Konsekvens (I), Åtgärd (R)  
16  Indikatorn innebär i gynnsamma fall en minskad belastning på lokala hydro-
logiska system och ökade möjligheter till effektiv rening. 
17 I ICLEIs (Local Governments for Sustainability) nämns denna indikator som ett 
exempel på en ”länkande indikator” (linkage indicator), vilka visar på kopplingar 
mellan ekonomiska aktiviteter och deras sociala och ekologiska effekter.  
18 (Ja) syftar på att det kan vara fråga om en planindikator om indikatorn an-
vänds om areabundna resurstillgångar. 
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utveckling. Indikatorerna är hämtade från tabell 2. 
Samtliga av de föreslagna indikatorerna hör hemma i den ekolo-

giska sfären. S.k. integrerade indikatorer har även en hemvist i en 
eller två andra sfärer. De indikatorer som visas i exemplet är inte 
värderade utifrån hur pass effektiva de är i förhållande till miljömål 
och strategier. Det enda urvalskriteriet i detta läge är hur pass integ-
rerade de är. 

 

 
 

Figur 3. En illustration av hur ett urval av de föreslagna indikatorerna (se ta-
bell 2) placeras i förhållande till de ekologiska, sociala och ekonomiska aspek-
terna av en hållbar utveckling. (Efter en idé i ”Målindikatorer för bättre uppfölj-
ning av målen i ÖP2000” Malmö stad). 

Tabell 3 visar i vilken utsträckning de valda indikatorerna är rele-
vanta verktyg för att följa upp om planer är utformade i enlighet med 
miljömålskommitténs tre strategier och två av de tre medel som Bo-
verket har identifierat som viktiga möjligheter för att med fysisk pla-
nering bidra till att miljökvalitetsmålen nås. Det tredje medlet kräver 
uppföljningsindikatorer av typen ”Andel verksamhet som uppfyller 
uppställda normer och krav” och denna typ av indikatorer finns inte 
med i listan. En mer utförlig beskrivning av miljömålskommitténs 
strategier och Boverkets identifierade medel finns i avsnitt om ”stra-
tegier, miljömål och riktlinjer”. En beskrivning av vilka kriterier som 
legat till grund för att bedöma indikatorns relevans avseende de tre 
strategierna finns i bilagan. 
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Tabell 3. Indikatorenas relevans för att följa upp mäta effekter av strategier och 
medel i fysisk planering  
Miljömålskommitténs strategier: 1. Effektiviseringsstrategin, 2. Kretslopps-
strategin, 3. Hushållningsstrategin,  
Boverkets identifierade möjligheter/Medel: 1. Miljöstrategisk lokalisering, 
2. Undvika lokalisering av viss verksamhet (identifiera och peka ut för att bevara 
och/eller skydda). 
Uthålliga strukturer: Indikatorn bidrar till att identifiera vissa kännetecken på 
fysiska strukturer som på olika geografiska nivåer kan bidra till att miljömålen, 
hållbar utveckling alternativt hushållning uppnås.  

Miljömåls-
kommitténs  
tre strategier  

Medel  
i fysisk  
planering 

Uthålliga  
strukturer 

Indikatorer för att bedöma ändrad mark- och vattenanvändning 

1 2 3 1 2  

1. Befolkningstäthet. Antal boende per ha tätortsyta. 
Ökar eller minskar om planen genomförs? 

√  √ √  √ 

2. Tätortsexpansion som sker på jungfrulig mark 
respektive exploaterad mark. 
Ökar eller minskar om planen genomförs? 

  √ √  √ 

3. Tätortsexpansion som sker på förorenad mark  
alt. f.d. industrimark. 
Ökar eller minskar om planen genomförs? 

 (√) 

19

√ √  √ 

4. Tätortsexpansion som sker på attraktiv jord- eller 
skogsbruksmark. 
Ökar eller minskar om planen genomförs? 

  √ √ √ √ 

5. Andel bebyggelse (m2) som lokaliseras inom 
kommunens definierade tätortsarea. 
Ökar eller minskar om planen genomförs? 

√  √ √  √ 

Tätortens 
tillväxt 

6. Tätortsexpansion som innebär minskad alternativ 
ökad belastning på anslutande vattenområde. 

 √ √ √ (√) √ 

7. Andel bebyggelse (m2) som lokaliseras i goda 
kollektivtrafiklägen, mätt som geografiskt eller 
tidsmässigt avstånd. 
Ökar eller minskar om planen genomförs? 

√  √ √  √ 

8. Andel bebyggelse i gynnsamt lokalklimatläge? 

Ökar eller minskar om planen genomförs? 

√  √ √  √ 

Samspel 
bebyggelse 
och 
tekniska 
system 

9. Andel av hushåll kopplade till kommunala nät för 
fjärrvärme och VA. 
Ökar eller minskar om planen genomförs?  

 √ (√) (√)  √ 

forts. 
 

                                                               
19 Förutsätter att marken först saneras och att problem med urlakning till omgi-
vande mark- och vattenområden minskar/upphör. 
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forts. tabell 3 
Miljömåls-
kommitténs  
tre strategier  

Medel  
i fysisk  
planering 

Uthålliga  
strukturer 

Indikatorer för att bedöma ändrad mark- och vattenanvändning 

1 2 3 1 2  

10. Andel skyddad mark i kommunen. 
Ökar eller minskar om planen genomförs? 

  √  √ √ Grön- 
struktur 

11. Fragmentering eller uppsplittring av samman-
hängande orörda skogsområden (med värde för 
biologisk mångfald, rekreation eller kulturmiljö). 
Ökar eller minskar om planen genomförs? 

  √ (√) √ √ 

12. Effektiv markanvändning i nytillkomna arbets-
platsområden: utbyggd yta/nytillkommen arbetsplats 
Alt. Area per anställd i nya respektive befintliga 
arbetsplatsområden. 
Ökar eller minskar om planen genomförs? 

(√)  √ √  √ 

13. Ekologiskt fotavtryck/individ  
Alt. Samhällets resursförbrukning/individ. 
Ökar eller minskar om planen genomförs? 

(√)  √ √  √ 

14. Andel riskfylld markanvändning inom inström-
ningsområde för grundvattentäkt 
Ökar eller minskar om planen genomförs? 

 √ √ √ √ √ 

15. Decoupling — resursförbrukning och/eller belast-
ning/produktionsenhet  
Ex: Andel förlorad biodiversitet/produktionsenhet 
(Alternativt andel äldre skog/produktionsenhet). 
Andel förorenat vatten/produktionsenhet. 
Eller: Ekologiskt fotavtryck/samhällets BNP 

  √ √  (√) 

Resurs-
effektivitet 

16. Intensiteten på användningen av naturresurstill-
gångar i förhållande till resursbasen, ex färskvatten, 
skogstillgångar, fiskbestånd, jordbruksmark. 
Skördar och belastning i förhållande till tillväxt. 
Ökar eller minskar om planen genomförs? 

 (√) √ (√)   
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Indikatorerna i bruttolistan 
I en separat bilaga finns en bruttolista med ett större urval av indika-
torer med relevans för att bedöma tillstånd och viktiga påverkans-
faktorer och åtgärder avseende hushållning med naturresurser, se 
Bilaga. En övervägande del av indikatorerna kommer från studerade 
indikatorrapporter, andra har formulerats med utgångspunkt i de 
koncept som presenteras senare i denna rapport. Indikatorerna som 
finns med i tabellen ovan är (till största delen) hämtade ur bruttolis-
tan. Avsikten med bruttolistan är att den ska fungera som en utgångs-
punkt för att välja ut indikatorer som upplevs som relevanta i kommu-
nal planeringsverksamhet och/eller för uppföljning och utvärdering 
på regional och nationell nivå. De utvalda indikatorernas relevans och 
användbarhet ska därefter testas i praktisk planerings- eller uppfölj-
ningsverksamhet. Förslagsvis väljs en uppsättning nyckeltal, vilka är 
gemensamma för alla deltagande kommuner och som sedan kan 
kompletteras med indikatorer för särskilt prioriterade delområden. 
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Frågor om hur vi hanterar  
naturresurser i fysisk planering 
Här presenteras sex huvudfrågor med tillhörande delfrågor vilka 
syftar till att belysa om de föreslagna planerna leder till ett ända-
målsenligt nyttjande av de naturliga systemen och om alla möjliga 
konsekvenser för de naturliga systemen har belysts i utredningar. 
Frågorna har utformats med utgångspunkt i de koncept som presen-
terades tidigare. Alla frågor är inte av den art att de går att följa upp 
med indikatorer. Där det är möjligt ges exempel på möjliga indika-
torer för uppföljning. 
 
Exempel på uppföljande frågor när frågorna skall användas i en pla-
neringssituation är: 

• Vad behöver vi veta för att kunna ge svar på frågorna nedan? 

• Vilka behov finns av kompletterande kunskapsunderlag? 

• Vilka av frågorna vet man svaren på idag inom kommunförvalt-
ningarna? 

Vilket är det huvudsakliga motivet till en begränsad 
användning/hushållning med naturresursen i fråga? 
De huvudsakliga motiven till att hushålla med naturresurser skiljer 
sig åt för de identifierade kategorierna av naturresurser. När det 
gäller lagerresurser berör frågan såväl risker för att resursen ifråga 
ska ta slut samt oacceptabla miljökonsekvenser i någon del av pro-
duktionskedjan/materialets kretslopp (dvs. vid utvinning, produkt-
framställning eller vid återvinning alternativt deposition). Kan 
exempelvis avfallet hanteras? Det finns idag få bevis för att brist på 
icke förnyelsebara råvaror kommer att vara ett stort problem. 
I stället är det ”miljöutrymmet” för att hantera de icke önskvärda 
miljökonsekvenserna som kommer att sätta gränser. Det finns 
samtidigt en framväxande medvetenhet om att ett antal förnyelse-
bara naturresurser på grund av det sätt de brukas håller på att bli 
bristvaror. Exempel på detta är fiskbestånd och rent färskvatten. 
Vissa förnyelsebara råvaror är möjliga att ersätta medan en förlust 
i andra fall kan leda till vidare konsekvenser exempelvis i form av 
förlorad biologisk mångfald. 

I. Finns det risk för att det ska uppstå brist på naturresursen? 

II. Ligger fokus på att reducera negativa miljökonsekvenser vid 
resurshanteringen? 

III. Finns det tillräckligt miljöutrymme för att hantera avfall, rest-
produkter m.m.? 
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Exempel på indikatorer för uppföljning av ovanstående frågor 

I. Tätortsexpansion som sker på attraktiv jord- eller skogsbruksmark. 
Minskar eller ökar om planen genomförs? 

II. Ekologiskt fotavtryck ha/BNP 
III. Reduktion av kvaliteten hos naturresurser/produktionsenhet  

(som följd av en ökad föroreningsbelastning). 

Påverkas de naturliga systemen och deras funktio-
ner? 
Denna fråga handlar om förutsättningarna att upprätthålla och nyttja 
de naturliga systemen och de funktioner eller tjänster som de olika 
systemen utför. Ekosystemtjänster är ett etablerat begrepp, men det 
finns även tjänster som utförs av de andra systemen, dvs. det 
hydrologiska systemet, atmosfären och litosfären (jordskopan). Några 
exempel på systemtjänster är rent dricksvatten, byggnadsmaterial 
och ren luft. 

Allmänna frågor som är gemensamma för de naturliga systemen: 

• Vilka är de funktioner som de naturliga systemen utför? 

• Vilka är påverkansfaktorerna i förhållande till systemen och dess 
funktioner, och vad utgör det samlade resultatet av de studerade 
påverkansfaktorerna? 

• Hur ser sammanhangen ut och vilka är de viktiga avgränsningarna? 

• Är det möjligt att återskapa systemfunktioner som påverkats 
i negativ riktning? 

Specificerade frågor för respektive system: 

Biosfären — Biologisk mångfald 

I. Påverkas mark- och vattenanvändningen på ett sådant sätt att 
förutsättningar för att upprätthålla biologisk mångfald 
i området försämras? 

II. Sker något ingrepp i kärnområden, spridningsöar eller sprid-
ningsvägar? 

III. Kan förändrad markanvändning innebära att områden föränd-
ras i karaktär och innehåll t.ex. på grund av förändrad skötsel 
och användning? 

 
 

Exempel på indikatorer för uppföljning av ovanstående frågor 

I. Utbredning av nyckelekosystem.  
Ökar eller minskar om planen genomförs?  

II. Fragmentering eller uppsplittring av sammanhängande orörda 
skogsområden med värde för biologisk mångfald.  
Ökar eller minskar om planen genomförs? 

III. Antal och areal av välhävdade naturliga gräsmarker.  
Ökar eller minskar om planen genomförs?  
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Hydrosfären 

I. Berör planerna något inströmningsområde av betydelse för 
grundvattenbildning? 

II. Innebär planen att mark hårdgörs i större utsträckning inom 
inströmningsområde, och är det utrett om detta påverkar 
grundvattenbildningen i området? 

III. Är vattenvägarna mellan inströmningsområde och brunnar 
m.m. kartlagda? 

IV. Ingår det lokala vattensystemet i ett större vattensystem? 

V. Påverkas ytvatten, dvs. vatten i sjöar och vattendrag? 
 
Exempel på indikatorer för uppföljning av ovanstående frågor 

I. Andel riskfylld markanvändning inom inströmningsområde för 
grundvattentäkt. Ökar eller minskar om planen genomförs?  

II. Andel hårdgjord mark inom inströmningsområde för grundvattentäkt. 
Ökar eller minskar om planen genomförs? 

III. Andel brunnar som ligger inom kartlagt område?  
(Indikatorn finns inte med i bruttolista)  

IV. Förslag till indikator? 
V. Andel förorenade och/eller övergödda sjöar och vattendrag.  

Ökar eller minskar om planen genomförs? 

 
Atmosfären 

I. Medför genomförandet av planen ökade eller minskade utsläpp 
till luft? 

II. Har planen upprättats med hänsyn till det lokala klimatet? 

III. Påverkar planen några skogspartier eller planteringar så att de-
ras luftrenande och vinddämpande förmåga ändras? 

 
Exempel på indikatorer för uppföljning av ovanstående frågor 

I. Lokala utsläppsnivåer av olika ämnen. Ökar eller minskar? 
II. Andel bebyggelse i gynnsamt lokalklimatläge.  

Ökar eller minskar om planen genomförs?  
III. Andel bostäder i anslutning till trafikled som inte avskärmas  

från trafikleden av bredare skogsparti eller planering. 
Ökar eller minskar om planen genomförs? 
(Indikatorn finns inte med i bruttolista) 

 
Litosfären 

I. Medför planen att markresurser förstörs? 

II. Medför planen att naturgrus kommer att användas? 
 
Exempel på indikatorer för uppföljning av ovanstående frågor 

I. Andel förorenad eller på annat sätt förstörd mark. Ökar eller minskar? 
II. Mängd lokala eller regional naturgrusförekomster. Ökar eller minskar? 
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Påverkas några systemtjänster? 
Denna fråga är inriktad på de funktioner eller tjänster som de olika 
systemen utför. 

I. Vid förändrad markanvändning som innebär att en naturresurs 
exploateras, kan man då visa på att man har identifierat de sy-
stemtjänster som berörs? 

II. Är dessa tjänster unika eller kan de ersättas i någon annan del av 
systemet? 

III. Är en naturresurs som exploateras ett isolat eller ingår den som 
en del av ett större sammanhang? 

IV. Vilka systemtjänster idag och i framtiden får vi exempelvis av en 
berörd våtmark? 

V. Innebär intrånget ett irreversibelt förlopp? 

VI. Hur stor andel av systemet berörs? 
 

Exempel på indikatorer för uppföljning av ovanstående frågor 

I. En jämförelse mellan olika planförslag för ett område avseende deras 
samlade konsekvenser i form av tillgänglig rekreationsmark, 
färskvattenproduktion, produktiv jordbruksmark. 
(Indikatorn finns inte med i bruttolistan)  

II. Antal/samlad yta av unik resurs som försvinner i respektive planförslag. 
(Indikatorn finns inte med i bruttolistan)  

III. Storleken (ha) av det berörda området i förhållande till det större 
sammanhanget. (Indikatorn finns inte med i bruttolistan)  

IV. Indikator för uppföljning saknas.  
V. Indikator för uppföljning saknas. 

VI. Storleken (ha) av det berörda området i förhållande till det större 
systemet i sin helhet. (Indikatorn finns inte med i bruttolistan)  

Ökar eller minskar systemets sårbarhet i och med de 
föreslagna planerna? 
Denna fråga knyter an till senare resonemang kring sårbarhet. 
I korthet innebär en sårbarhetsanalys att man analyserar vilka delar 
av ett system som är mest sårbara för förändringar ur tre olika aspek-
ter: sannolikhet att exponeras för en påfrestning, hur svårt delen 
drabbas vid en exponering samt förmågan att anpassa sig till en för-
ändrad situation. 

I. Är detta system särskilt sårbart eller har det stor återhämtnings-
förmåga? 

II. För vilka påfrestningar är detta system (exempelvis det hydrolo-
giska systemet) särskilt sårbart? Exempel på möjliga påfrestningar 
i förhållande till det hydrologiska systemet är föroreningar, vatten-
uttag, hårdgörande av mark inom infiltrationsområde. 
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III. Är särskilt sårbara delar eller områden identifierade med avse-
ende på lokalisering och storlek? 

IV. Vilka drivkrafter i samhället kan orsaka en exponering för på-
frestning? 

V. Hur stor är risken att ett intrång sker? 

VI. Ökar eller minskar systemets sårbarhet i och med de föreslagna 
planerna? 

 
Exempel på indikatorer för uppföljning av ovanstående frågor 

I. Saknas indikator för uppföljning  
II. Andel hårdgjord mark inom infiltrationsområde till grundvattentäkt. 

Ökar eller minskar om planen genomförs? (Indikatorn finns inte med 
i bruttolista)  

III. Andel särskilt sårbara delar som exponeras för riskfylld verksamhet.  
Ökar eller minskar om planen genomförs? 

IV. Andel bebyggelse utan anslutning till kommunalt vatten och/eller 
avloppsnät. Ökar eller minskar om planen genomförs?  

V. Intensiteten på grundvattenuttag i förhållande till total resurs,  
inklusive nybildningstakt.  

VI. Intensiteten på grundvattenuttag i förhållande till total resurs,  
inklusive nybildningstakt. Ökar eller minskar om planen genomförs?  

Går vi i riktning mot decoupling? 
Denna fråga handlar om de aktuella planerna leder i riktning mot att 
den ekonomiska utvecklingen frånkopplas ett ökat nyttjande av natur-
resurser och en ökad miljöförstöring. En annan form av decoupling 
som skulle kunna diskuteras är hur tätortens utveckling kan frånkopp-
las tätortens ytexpansion. Att planera för hållbara strukturer innebär 
ofta en kombination av förtätningsåtgärder och expansion på oexploa-
terad mark. Det ekologiska fotavtrycket kan i olika former användas 
som ett mått på decoupling av ekonomisk utveckling såväl som de-
coupling av tätortsutveckling. Faktorsprincipen, ett mått på förändrad 
resurseffektivitet, kan användas för att skapa mått på decoupling. 

I. Hur stort är ortens ekologiska fotavtryck ha/invånare?  
Ökar eller minskar det? 

II. Finns det ett överskott på produktiv mark eller ett underskott 
i förhållande till fotavtrycket? 

III. Innebär planen att exploatering sker på jungfrulig mark eller på 
redan exploaterad mark? 

III. Går det att sätta upp ett mål för med vilken faktor som resursef-
fektiviteten eller effektiviseringen av markanvändningen ska 
öka i kommunen? 

IV.  
 

Exempel på indikatorer för uppföljning av ovanstående frågor 

I. Ekologisk fotavtryck ha/invånare. 
Ökar eller minskar om planen genomförs? 

II. Ortens samlade fotavtryck ha/ha total produktiv mark. 
Ökar eller minskar om planen genomförs? 
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(Indikatorn finns inte med i bruttolistan)  
III. Tätortsexpansion som sker på jungfrulig mark respektive exploaterad mark. 

Är planerna förenliga med kretsloppsprincipen? 
I. Leder planen i riktning mot en omställning från att använda 

ändliga resurser till att använda förnyelsebara resurser? 
II. Sker nyttjandet av förnyelsebara resurser på ett sådant sätt 

att de långsiktiga produktionsförhållandena garanteras? 
 

Exempel på indikatorer för uppföljning av ovanstående frågor 

I. Andel bostäder som värms med förnyelsebar energi. Ökar eller minskar 
om planen genomförs? 

II. Intensiteten på användningen av naturresurstillgångar i förhållandet till 
resursbasen, t.ex. färskvatten, skogstillgångar, fiskebestånd, 
jordbruksmark. Skördar i förhållande till tillväxt.  
Ökar eller minskar om planen genomförs? 
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Hushållning med naturresurser 

Begreppsdefinitioner 
Här redovisas några olika förekommande definitioner av begreppen 
”naturresurser” och ”hushållning med naturresurser”. Dessa defini-
tioner är lite olika till innehåll men motsäger inte varandra. Vi använ-
der definitionerna som en ram att arbeta med naturresurser. Någon 
vidare diskussion kring vilken definition som är mest relevant förs 
därför inte här. 

 
”En naturresurs är en naturligt förekommande företeelse som är till 
nytta för människan som t.ex. råvara, eller för sin produktiva för-
måga eller förmåga att genomföra för människan nyttiga processer.” 
 
”Ett varsamt brukande av naturresurser så att resursbasen inte för-
störs är grundläggande för människans fortlevnad. Hushållning in-
nebär att nyttja de areella och fysiska resurserna till det de är bäst 
lämpade för. Långsiktiga intressen ska väga tyngre än kortsiktiga.” 
 
”God hushållning innebär att resurser ska nyttjas optimalt men inte 
överutnyttjas, hur man gör detta beror på typen av resurs.”20

 
”Naturens och samhällets ömsesidiga påverkan gör att hushåll-
ningen bör omfatta alla led i naturresursutnyttjandet. 
Huvudsyftet med allt utnyttjande av naturresurser är försörjning. 
I solidaritet med kommande generationer bör hushållningen trygga 
försörjningen såväl på kort som lång sikt. En god hushållning måste 
också innefatta åtgärder som syftar till att i görligaste mån förebygga 
negativa sidoeffekter av naturresurshanteringen. Naturresurshus-
hållning kan därmed sägas omfatta alla åtgärder som syftar till 
försörjning på kort och lång sikt (uthållighet) samt minimering av 
negativa sidoeffekter. Hushållningen inbegriper även en teknisk och 
ekonomisk effektiv hantering av naturresurserna.”21

 
”Att använda naturresurser på ett uthålligt sätt innebär att man sä-
kerställer en tillgång till dem och att man hanterar de miljömässiga 
konsekvenserna av deras nyttjande.”22

 
”Resurseffektivitet kan definieras som material- och energi-

                                                               
20 De tre första definitionerna är hämtade ur Boverket (2003c)  
21 SOU 1983:56  
22 European Commission (2003b)  
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produktivitet. Det är m.a.o. ett produktivitetsmått av samma slag 
som arbetsproduktivitet (produktion per arbetstimme) och som syftar 
till att beskriva naturresursförbrukning per enhet produktion eller 
slutlig konsumtion. I grunden handlar det således om hushållning 
med naturresurser — produktionsfaktorn ”land” i klassisk ekonomisk 
terminologi, som förutom mineraltillgångar, produktiv mark och 
ekosystem innefattar t.ex. ren luft och rent vatten. Men brist på data 
gör att hushållningen till stor del måste beskrivas ett steg längre fram 
i produktionskedjan, genom att belysa dels användningen av råvaror 
och olika energibärare, dels utsläppen av restprodukter.”23

Naturresursers indelning 
Naturresurser kan delas in enligt ett system med tre huvudkategorier 
som i sin tur indelas i två underkategorier, sammanlagt fem olika 
kategorier. 24

 
1 Utrymme (olika vatten- och landområden). 
Utrymme består av mark- och vattenområden av olika karaktär.  
Fysiskt utrymme är nödvändigt för att producera och upprätthålla 
alla de nedan nämnda formerna av naturresurser. Bostäder, infra-
struktur, industri, gruvverksamhet, jordbruk etc. är några exempel 
på verksamheter som kräver utrymme. 

 
2 Naturliga processer 
2a. Naturliga processer eller system som står för produktion,  
exempelvis hydrosfären, atmosfären, litosfären och biosfären sett ur 
mindre och större perspektiv. Dessa resurser upprätthåller liv och 
producerar biologiska resurser. Biologisk mångfald ingår i denna 
resurskategori. De naturliga systemen hör ihop och det sker ett stän-
digt utbyte av energi och materia mellan de olika sfärerna. Denna 
resurs är svårast att beskriva. Kvalitet och kvantitet får oftast mätas 
indirekt i form av t.ex. kvaliteten på de tjänster som systemen produ-
cerar. 

2b. Resultat av processerna i form av resurser som flödar igenom de 
naturliga systemen, t.ex. rent vatten, ren luft, jordvärme, tidvatten- 

                                                               
23 SOU 2001:2 
24 Texten i detta kapitel bygger på följande källor: Europeiska kommissionens 
rapport Towards a Thematic Strategy on the Sustainable Use of Natural Resour-
ces från 2003 och Boverkets rapporter Naturresurser — Boverket från 2003 och 
Fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet. Fysisk planering och hushållning 
med mark och vatten samt byggnader från 2003. I Europeiska kommissionens 
rapport används en annan indelning av naturresurser än den som redovisas här. 
Där finns inte jord- och skogsbruksmark med som en egen kategori. Däremot 
finns utrymme (”Space”) med som en egen kategori. Ett tillägg i förhållande till 
Boverkets rapport som vi valt att införa även i denna rapport. 
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och solenergi.25 Dessa resurser kan inte tömmas ut men är beroende 
av att andra resurser finns (1 och 2a). Frågan gäller här inte kvantitet 
utan kvalitet. Mängden luft och vatten är i ett mänskligt tidsperspek-
tiv konstant. Samtidigt påverkas luft- och vattenkvaliteten av olika 
föroreningar som är negativa effekter av olika mänskliga verksamhe-
ter. Möjligheter att utnyttja dessa resurser kan vara beroende av tek-
nik och andra hjälpmedel. 

3 Resurser som används 
3a. Resurser man använder direkt (råvaror, produkter lagerresurser, 
avkastning/skörd). Metaller och andra mineraler är tillsammans med 
fossila bränslen exempel på lagerresurser som inte är förnyelsebara 
inom en mänsklig tidsram. Lagerresurserna är begränsade och kan på 
sikt uttömmas helt genom mänskliga aktiviteter. Skördar av olika 
slag, exempelvis trävaror, jordbruksprodukter och fiskuttag, är ex-
empel på biomassor som i princip är förnyelsebara inom en mänsk-
lig tidsram. Biologiska resurser av detta slag kan emellertid uttöm-
mas om de överutnyttjas eller om produktionsförutsättningarna 
förstörs. Ett aktuellt exempel på detta är Östersjöns torskbestånd 
som hotas av överfiskning och miljöförstöring. 

3b. Resurser som aktivt manipuleras för att få fram en viss avkast-
ning (t.ex. jord- och skogsbruksmark). Resurser av detta slag utgör 
förutsättningar för att producera vissa resurser av kategori 3a. Denna 
typ av resurser hotas främst av markförstörelse genom förorening, 
erosion eller genom att marken tas i anspråk för t.ex. tätortsutbygg-
nad. 

 
Indelningen omfattar också de naturliga systemens förmåga till aktiv 
produktion eller bearbetning, omvandling eller tillståndsförändring 
av produkter. Restprodukter som kan återanvändas ingår i kategori 
3a och 3b.26

 
 

 

 
 

                                                               
25 Jordvärme, tidvattenenergi och solenergi finns med I Europeiska kommissio-
nens rapport men är ett tillägg i förhållande till Boverkets rapport. I Boverkets 
rapport ingår energifrågorna i samtliga kategorier av naturresurser. 
 
26 En annan indelning, vilken inte diskuteras vidare i denna rapport,  
av naturresurser är följande:  
1. Ändliga naturresurser 
2. Förnyelsebara naturresurser 
3. Flödesresurser, ex. solenergi 
4. Naturliga system och processer  
Källa: Boverket (2003c)  
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Produktiva enheter Resultat och produkter
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Figur 4. Illustration av hur de olika resurskategorierna hänger samman. 
(Efter: Schylberg 2004). 

Förutsättningar för att beskriva och hållbart nyttja  
olika typer av naturresurser 
God hushållning med mark och vatten grundas bland annat på mil-
jöbalkens hushållningsbestämmelser och på plan- och bygglagens 
bestämmelser om intresseavvägningar vid planläggning och lokali-
sering av bebyggelse m.m. I stort sett alla andra naturresurser är 
kopplade till mark och vatten på ett eller annat sätt.27

Resurshushållning — att hushålla med naturresurserna, är något 
som av tradition varit svårt att hantera, i synnerhet ur samhällets 
perspektiv. Nya kunskaper om naturen och dess samband har gett 
insikt om att resurshushållning inte enbart handlar om att bevara 
och skydda olika naturmiljöer och landskapstyper. Det handlar även 
om att värna om naturen i sin helhet och om de resurser och pro-
dukter som den förmår att producera.28

En svårighet med att avgränsa och beskriva naturresurser är att 
samhällets behov förändras över tiden och därigenom också vad 
som är en resurs eller inte. Även de tekniska förutsättningarna för 
resursernas användning, bevarande och utveckling förändras över 
tid. Man bör därför vara försiktig med att i detalj definiera vad som 
är en naturresurs eftersom förutsättningarna förändras över tiden. 

Att även se till de naturliga systemens förmåga att producera eller 
processa något som för människan eller samhället är användbart 
kräver mer kompetens och mer omfattande underlag. Det krävs kun-
skap både om vilka företeelser som ingår i systemen och vari nyttan 
för samhället ligger. Det är viktigt att bevara den formation eller före-
teelse som står för den nyttiga produktionen. Det gäller vidare att 
inte störa de egenskaper som står för den process man vill kunna 
utnyttja. Till stora delar saknas den kunskapen idag. 

Hushållning med naturresurser är inte lika angelägen för alla typer 
av naturresurser. Ett utnyttjande som överstiger vad som är möjligt 
på lång sikt får väsensskilda konsekvenser för samhällsutvecklingen 

                                                               
27 Boverket (2003a)  
28 Stycke 2—4 är i sin helhet hämtade från Boverkets (2003c)  
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beroende på resursens egenskaper.29

I inledningen diskuterades ett problem som gäller generellt för alla 
kategorier av naturresurser, att naturresurserna inte behandlas 
i tillräcklig utsträckning i ekonomiska balansredovisningar och projekt-
kalkyler. 

Svensk lagstiftning idag skyddar och hanterar naturresurser av 
”traditionell” typ, dvs. lagerresurser och förnyelsebara resurser. 
Skyddet av system eller de företeelser som har förmågan till nypro-
duktion eller processande är inte reglerat i lag. 

De naturliga systemen och deras funktioner 
Nedan ges en beskrivning av olika naturliga system och processer 
(naturresurskategori 2a). Alla dessa naturliga system hör ihop och 
bildar tillsammans den naturresursbas som vi människor använder 
för vår välfärd och överlevnad. Det sker ett ständigt utbyte av energi 
och materia mellan exempelvis atmosfären och de andra sfärerna. 
Fotosyntesen är ett exempel på en process som bidrar till detta utby-
te, energi i atmosfären binds i växter i biosfären. Andra processer är 
avdunstning av vatten från biosfären till atmosfären. 

Som tidigare nämnts är de naturliga systemen den kategori av na-
turresurser som det idag finns minst kunskap om, vilket motiverar 
en mer ingående beskrivning i denna rapport. 

Hydrosfären — Vattnets system 
Inom hydrosfären, dvs. vattnets system, utgör avrinningsområdet ett 
delsystem. Gränser kallas vattendelare, och utgörs av höjdryggar 
i terrängen. Innanför ett avgränsat avrinningsområde ingår sjöar, 
vattendrag och våtmarker i samma delsystem. Föroreningar 
i vattendrag högre upp i systemet kan spridas till vattendrag, sjöar 
och våtmarker längre ned i systemet. Hur grundvattnet strömmar 
styrs av förhållanden under mark, t.ex. sprickbildningar i berg-
grunden. Funktioner (tjänster) som utförs i hydrosfären och som är 
särskilt viktiga är grundvattenbildning, vattenrening, transportmedel 
för olika ämnen och partiklar, näringstillförsel till växter, livsrum för 
växter och djur. Faktorer som är viktiga för att upprätthålla de 
grundvattenbildande funktionerna är att marken i inströmnings-
områden inte hårdgörs och hålls fri från föroreningar, samt att vägen 
mellan inströmningsområdet och nedre delar, dvs. 
utströmningsområden för grundvatten, inte skärs av. Något som kan 
få till följd att t.ex. brunnar nedströms avbrottet torkar ut. 

Atmosfären — Luftens system 
Atmosfären är ett gashölje kring jordklotet. Dess sammansättning är 
stort sett lika överallt bortsett från den växlande mängden vatten-

                                                               
29 SOU 2001:2 
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ånga och föroreningar. Huvudbeståndsdelar är kväve (78 %), syre 
(21 %) och ädelgaser (ca 1 %) medan ytterligare gaser ingår med 
mycket låga halter. Atmosfärens temperatur, sammansättning samt 
kemiska och elektriska egenskaper ändras med höjden över jord-
ytan, något som föranlett en indelning av lufthavet i olika skikt, varav 
ozonskiktet är ett. De funktioner (tjänster) som utförs i atmosfären är 
kopplade till väder och klimatreglering.30

De topografiska förhållandena på jorden påverkar luftströmmar-
nas riktning och styrka och ger upphov till olika lokala klimat. Grän-
ser är exempelvis bergsryggar. De topografiska förhållandena påver-
kar tillsammans med utsläppskällornas art och placering även den 
lokala luftkvaliteten, dvs. mängden föroreningar i luften. Större stä-
der som ligger lågt i terrängen omgivet av bergsryggar riskerar t.ex. 
att vid lågtryck drabbas av inversion, dvs. att luftföreningar inte väd-
ras ut utan stannar kvar i den ”gryta” som bildas. I dalstråk kanalise-
ras såväl kall luft som luftföroreningar. Faktorer som bidrar till ökad 
luftgenomströmning och därmed i de flesta fall bättre luftkvalitet i 
städer är närhet till öppna vidder, hav och större sjöar och större 
skogsområden. Även parker och mindre skogsbälten påverkar det 
lokala klimatet och luftkvalitet då växterna binder luftföroreningar 
och även koldioxid. 

Litosfären — jordskorpan/jordmånen 
Litosfären utgörs av den övre fasta delen av jorden. Den är 70—100 km 
tjock och omfattar jordskorpan och översta delen av manteln.31 
I litosfären finns lagerresurser i form av fasta bergarter, naturgrus, 
mineraler och metaller samt ytliga torvlager och jordmånen. 

Bergarter, malm, metaller och grusåsar har bildats genom geolog-
iska processer och är inte förnyelsebara inom en mänsklig tidshori-
sont. Torv återbildas med en mycket långsam takt och är därför när-
mast att betrakta som icke förnyelsebar.32 Torv och torvmarker bil-
das då den naturliga nedbrytningen av död biomassa hämmas eller 
helt uteblir. På våra nordliga breddgrader uppstår förutsättningarna 
för detta genom olika slag av vattendränkning. Sverige är ett av värl-
dens torvmarkstätaste länder. Cirka 15 % av landarealen täcks av 
torvmarker. 

Jordmånen utgör det översta lagret i det lösa jordtäcke som före-
kommer på större delen av kontinenternas yta. Jordmånen är under-
lag för all vegetation och odling. Jordmånen är under ständig om-
vandling då den påverkas av klimat, vegetation, djurvärld och 
mänskliga aktiviteter. Detta leder till att jordmånen byggs upp och 
bryts ned kontinuerligt. I stora delar av världen är jordmånsförsäm-
                                                               
30 Texten i detta stycke är till stor del hämtad från 
www.vaxten.slu.se/atmosfaren/atmosfaren.htm 
31 Bra böckers lexikon (1987) 
32 I skattepolitiska och regionalpolitiska sammanhang betraktas torv som en 
förnyelsebar resurs. På SGU:s hemsida uppges att torv är en förnyelsebar resurs.  
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ring i form av urlakning och erosion ett allvarligt miljöproblem. 
Jordbruksjordarna delas in i en 10-gradig skala efter deras kvalitet. 
10+ jordar finns på de stora slätterna i Skåne, Uppland och Öster-
götland. 

De funktioner (tjänster) som vi får ut av dessa resurser är många. 
Fasta bergarter används till byggnadssten, och i form av krossat berg 
till ballastmaterial för väg-, bro- och husbyggnad, betongtillverkning 
m.m. Naturgrus har tidigare varit den huvudsakliga råvaran för bal-
lastmaterial, men naturgrus är en ändlig naturresurs som håller på 
att ta slut i många kommuner. Naturgrusförekomsterna innehåller 
ofta grundvatten av god kvalitet och är viktiga för grundvattenbild-
ningen. Konflikter mellan dessa två viktiga resurser (grus och vatten) 
har minskat genom att man alltmer övergått till bergkross som bal-
lastmaterial. Tillgången på krossat berg är närmast oändlig men be-
gränsas av kvalitets- och miljökrav. Idag är prospekteringen efter 
malm och metaller intensiv. Sverige är den i särklass största järn-
malmsproducenten inom EU och vi hör till de främsta inom bas-
metallerna koppar, zink och bly samt ädelmetallerna guld och silver. 
Torv används som förbränningsmaterial, byggnadsmaterial och od-
lingssubstrat.33

I litosfären sker den viktiga grundvattenbildningen. Grundvatten 
bildas genom att regn och smältvatten tränger ned och filtreras 
genom marken. Grundvattnet finns i grusavlagringar, berg och 
jordlager. Det viktigaste användningsområdet för grundvatten är 
vattenförsörjning. 

Faktorer som är viktiga för att hushålla med lagerresurserna är att 
minimera de negativa miljökonsekvenser, exempelvis i form av ett 
förfulat landskap och utsläpp till luft och vatten, som uppstår vid 
utvinning och hantering av lagerresurserna. De goda jordbruksmar-
kerna kan förstöras eller försämras genom att marken tas i anspråk 
för bebyggelse eller genom felaktig odling som kan leda till urlak-
ning, försurning eller erosion. Granplanteringar på 10+ jordar är ett 
exempel på detta. 

Biosfären 
Biosfären omfattar den del av jordskorpan, atmosfären och olika 
vattensystem där olika levande organismer kan överleva.34 Biosfären 
kan delas in i olika ekosystem. ”Ett ekosystem är ett dynamiskt kom-
plex bestående av växt-, djur- och mikroorganismsamhällen och den 
ickelevande miljön, vilka tillsammans interagerar som en funktionell 
enhet. Människor ingår som en del av ekosystemen. Ekosystem vari-
erar i storlek; en tillfällig damm i en håla i ett träd och en havsbas-
säng är båda exempel på ekosystem”.35 Det är inte alltid möjligt att 

                                                               
33 Texten i detta stycke bygger till stor del på information som hämtats från www.sgu.se  
34 Miser H. J (1995)  
35 World Resources Institute (2003)  
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sätta några definitiva gränser mellan olika ekosystem. Avgränsningar 
mellan olika ekosystem kan göras utifrån principen att de faktorer 
(levande organismer, växter m.m.) som finns inom ett ekosystem ska 
ha mer gemensamt med varandra än med de faktorer som finns 
utanför dess gränser. Till de funktioner (tjänster) som människor får 
från ekosystemen räknas tillgång på tjänster exempelvis i form av 
mat, reglerande tjänster såsom reglering av floder, torka, jordförstö-
relse, sjukdomar, stödjande tjänster såsom jordmånsbildning och 
näringsrecirkulering (även skogsridåers luftrenande funktion kan 
räknas in här), kulturtjänster såsom rekreation, sprirituella, religiösa 
och andra ickemateriella tillgångar.36

Faktorer som är viktiga för att upprätthålla ekosystemens funktioner 
är bl.a. att ett överutnyttjande av systemets olika delar inte sker (t.ex. 
ett icke hållbart uttag av skördar och vilt), att levnadsförutsätt-
ningarna inte försämras t.ex. genom fragmentering, eller att de reg-
lerande tjänsterna inte störs genom t. ex felaktig skogsavverkning. 

Biodiversitet/biologisk mångfald och ekosystem är nära relaterade 
begrepp. Diversitet är en strukturell egenskap hos ekosystem och 
variationen av ekosystem är ett element i biodiversitet. 

 
 

                                                               
36 World Resources Institute (2003) 
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Metoder och verktyg — naturresurser 
av systemkaraktär i fysisk planering 
Nedan redovisas några metoder och verktyg för att hantera natur-
resurser av systemkaraktär i den fysiska planeringen. Avsikten är att 
verktygen tillsammans med de strategier som presenteras i nästa 
avsnitt ska ge underlag och ledning i arbetet med att utforma och 
utvärdera indikatorer. 

DPSIR-modellen 
De svenska nationella respektive regionala uppföljningssystemen för 
att följa upp miljömålsarbete och miljökvalitetsmål baseras på en 
internationellt vedertagen modell, kallad DPSIR, ursprungligen ut-
vecklat av EEA (European Environment Agency). 

• Drivkraften (D) anger vilka aktiviteter (till exempel efterfrågan på 
högre boendekvalitet i form av större boendeyta/person) som 
ligger bakom ett miljöproblem.  

• Påverkan (P) beskriver vad som orsakar problemet (t. ex tätortens 
expansion på produktiv mark) surt nedfall eller skogsavverkning).  

• Status (S) anger tillstånd i miljön (Minskade arealer produktiv mark 
eller större resursuttag av ex grundvatten) på grund av påverkan.  

• Inverkan (I) visar konsekvenser för biologisk mångfald (t ex antal 
hotade arter), samhällsekonomi (t.ex. ökade investeringskostna-
der i infrastruktur) etc.  

• Responsen (R) anger vilka åtgärder som görs för att minska eller 
lösa miljöproblemet (t.ex. skydd av värdefull mark, styrd lokalise-
ring till redan exploaterad mark, förbättrade reningsverk). 

 
I regeringens förslag till uppföljningssystem från 200037 betonas att 
DPSIR-modellen också är ett redskap för att bedöma om hållbar 
utveckling nås. Ett av huvudsyftena med modellen är att göra det 
möjligt för beslutsfattare att få ett kretsloppsperspektiv på utveck-
lingen för ett miljömål eller ett miljöproblem. Det har dock riktats 
kritik mot DPSIR-systemet, bl.a. i MA-projektet38 och ICLEI39 (Local 
Government for Sustainability), att systemet inte lyckas med att 
fånga fullständiga händelsekedjor, att det saknar relevans på lokal 
nivå och att systemet trots allt är för rätlinjigt. 

                                                               
37 SOU 2000:52 
38 World Resources Institute 2003 
39 www.iclei.org 
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Inom EU har fokus främst lagts på drivkrafter (D) och orsaker (P) 
till miljöproblemet. I regeringens förslag till miljöuppföljningssys-
tem från 2000 dominerar indikatorer för åtgärder (R) på grund av att 
de flesta etappmålen formuleras på ett åtgärdsinriktat sätt, samt att 
indikatorer för åtgärder i flertalet fall är bättre etablerade än andra. 

I detta arbete har vi valt att inrikta oss på att i första hand disku-
tera indikatorer för att mäta tillstånd (status), påverkan och åtgärder. 
Tillståndsindikatorer är viktiga i uppföljningssyfte. Det är emellertid 
viktigt att i anslutning till en tillståndsindikator även undersöka 
orsakerna till att en viss situation har uppkommit. Med fysisk planering 
finns stora möjligheter att styra och påverka viktiga påverkansfaktorer 
som i sin tur får konsekvenser för naturresursers tillstånd. 

 

Indikator för: 

Påverkan: ”Tätortsexpansion som sker på attraktiv jord- eller skogs-
bruksmark, alt. värdefull produktiv mark” 

Tillstånd: Ekologiskt fotavtryck/resursbas ”Andel produktiv 
mark/invånare. Minskar eller ökar” 

Åtgärd: ”Tätortsexpansion som sker inom definierad tätortsyta” 
 

 

Drivkraft 

Tillstånd 

Åtgärd 

Påverkan 

• Efterfrågan på större boen-
deytor/person 

• Inflyttning till tätor-
ten/storstadsområden 

• Efterfrågan på 
nya arbetsplatser 

• Ny bebyggelse förläggs till  
f.d. industrimark 

• Ny bebyggelse lokaliseras  
inom definierad tätortsyta 

• Förtätning i befintliga områden 
• Yteffektiv markanvändning  

i nya arbetsplatsområden 

Konsekvens

• Tätortsexpansion på produktiv mark, ex. 
jord- och skogsbruksmark alt naturmark 
med höga biologiska värden 

• Ökad yta hårdgjord mark,  
om detta sker inom infiltrationsområde 
för grundvattentäkt ger det en minskad 
grundvattenbildning  

• Ökat tryck på lokal grundvattentäkt  
• Ökad belastning av föroreningar  

• De produktiva arealerna minskar 
• Minskad yta för grund-

vatteninfiltration 
• Ett ökat grundvattenuttag 

i förhållande till resursbasen 
• Ev. sämre ytvattenkvalitet, dvs. 

fler och mer förorenade sjöar 
och vattendrag 

• En minskad resursbas i form av 
produktiv mark och grund- och 
ytvattenresurser 

• Minskad biologisk mångfald (ev) 
• Sämre färskvattenkvalitet (ev) 
• Sämre produktionsförhållanden 
• Minskade skördar  

Figur 5: Illustration av en orsakskedja indelad i enlighet med DPSIR-modellen. 
De indikatorer som föreslås i exemplet bedöms vara relevanta för uppföljning av hus-
hållningsstrategin. Bilden är gjord utifrån en idéförlaga i Riksantikvariets rapport 
2004:3 ”Indikatorer för kust- och skärgård”. 
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Några koncept för att resonera kring hushållning med 
naturresurser 
I detta kapitel redovisas några utvalda koncept som är användbara för 
att belysa frågor kring resurshushållning från olika synvinklar. Kon-
cepten är utformade för olika syften, exempelvis är ”Ekologiska fotav-
tryck” ett användbart verktyg för medvetandegörande medan ”Försik-
tighetsprincipen” är ett verktyg för att stödja ett rimligt förhållnings-
sätt. En grov indelning av de nio koncepten i två grupper kan göras där 
de fem första koncepten kan sägas ge underlag för att skapa en förstå-
else för vad de naturliga systemen består i och hur de fungerar. Dessa 
koncept ger underlag för att styra resursutnyttjandet i uthållig riktning. 
Övriga koncept syftar direkt till att minska resursanvändningen. 

 
Koncept som ger underlag för förståelse: 

• Flöden och resursbaser 

• Miljöutrymme 

• Ekologiska fotavtryck 

• Ekosystemtjänster 

• Sårbarhet — en modell 
 
Koncept som syftar till en minskad resursanvändning: 

• Försiktighetsprincipen 

• Kretsloppsprincipen 

• Faktorprincipen 

• Decoupling 

• Kompensationsprincipen 

Koncept som ger underlag för förståelse 

Flöden och resursbaser 
Massflödesanalyser bygger i grunden på ”lagen om bevarande av 
material”40 vilken säger att inget material försvinner genom resurs-
konsumtion eller genom materialens transporter genom samhället. 
När nyttan hos resurserna utvunnits och förbrukats blir avfallet kvar. 

                                                               
40 “Lagen om bevarande av material” (law of conservation of matter) grundar sig 
på ”Termodynamikens första lag”, vilken säger att energin i universum är kon-
stant. Denna lag har gett upphov till idéerna om materialbalans, dvs. att materi-
al kan transformeras och transporteras inom slutna system, men att de inte kan 
skapas eller förstöras. 
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Ju större materialflöden, desto större börda för miljön.41

Exempel på metoder och koncept för resurshushållning som har 
utvecklats med massflödesanalyser som bas är kretsloppsprincipen, 
”Decouplingsprincipen”, ”Livscykelanalyser”, ”Bärkraft” (”carrying 
capacity”), ”Ekologisk brist” (ecological scarcity) och ”Ekologiskt 
utrymme”. De massflödesbaserade metoderna är utvecklade för att 
på olika sätt bedöma miljökonsekvenser i form av miljöbelastning av 
naturresursers utvinning och användning. 

Kretsloppsprincipen och även Decouplingsprincipen redovisar 
olika idéer om hur materialflöden ska kunna upprätthållas 
i samhället utan att för den skull miljöbördan, i form av avfall, miljö-
föroreningar, uttömda naturresurser etc., ökar. 

Ekologiska fotavtryck och Livscykelanalyser syftar som metoder 
till att beräkna den totala miljöbelastningen för ett lokalt samhälle, 
eller den totala miljöbelastningen som hanteringen av ett specifikt 
material ger upphov till. 

Miljöutrymme 
De största riskerna med dagens överutnyttjande av naturresurser är 
inte i första hand att de icke förnyelsebara resurserna, de s.k. lager-
resurserna i form av exempelvis olja och gas ska ta slut. De största 
riskerna är att de förnyelsebara (biologiska) resurserna, såsom fisk-
bestånden ska överutnyttjas till den grad att reproduktionsförmågan 
förstörs och att det miljöutrymme som de naturliga systemen har för 
att hantera de negativa miljökonsekvenserna av resursanvändande 
och tillväxt ska överutnyttjas och kollapsa. 

Några koncept som handlar om miljöutrymme är Bärkraft, Ekolo-
gisk brist och Ekologiskt utrymme. Dessa koncept bygger på idéer 
om att det finns gränser för ett uthålligt resursutnyttjande och belast-
ningar. Bärkraft definieras som miljöns ”maximala belastning i ett 
uthålligt perspektiv”. Ekologisk brist definieras som relationen mellan 
resursernas bärkapacitet och den befintliga miljöbelastningen. Ter-
men Ekologiskt utrymme återspeglar idéer om att det vid en given 
tidpunkt finns gränser för hur stor miljöbelastning som jordens 
ekosystem kan hantera utan att det uppstår irreversibel skada på 
dessa system och de livsuppehållande processer som de möjliggör.42 
Konceptet inkluderar både resurstillgångar och sänkor, dvs. kapaci-
teten att absorbera avfall, föroreningar och intrång. Ett problem med 
att använda konceptet är att det sällan finns tillräcklig kunskap om 
var dessa gränser är. 
 

                                                               
41 European Commission (2000)  
42 European Commission (2000) Ursprunglig källa: Opschoor and F. Weterings, 
1994, citerat i Hillie 1997 
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Ekologiska fotavtryck 
Ekologiska fotavtryck används i flera sammanhang för att ge ett mått 
på samhällets/människors resursförbrukning. Ekologiska fotavtryck 
fokuserar på användning av förnybara resurser. Indikatorer som 
redovisar ekologiska fotavtryck finns bl.a. med i indikatorrapporter 
från EU-kommissionen och OECD. Vanligtvis definieras det Ekolo-
giska fotavtrycket i termer av det omland (den yta) som krävs kring 
ett samhälle för att producera förnödenheter till samhällets befolk-
ning och bryta ned restprodukter och avfall. M Wackernagel och 
W Rees som utvecklat metoden beskrev syftet med Ekologiska fotav-
tryck som att de ”ger ett mått på flöden av energi och material till 
och från en definierad ekonomi och omvandlar dessa till motsva-
rande land- och vatten yta som krävs från naturen för att stödja des-
sa flöden”.43 En definierad ekonomi kan utgöras av exempelvis en 
hel nation eller en enskild kommun eller stad. 

Ekologiska fotavtryck som räknemetod kan även användas för att 
exempelvis göra jämförelser mellan olika transportslag avseende 
resursförbrukning. Utsläppsmängder från respektive transportslag 
räknas då om till area CO2 land, dvs. storleken av det landområde 
som krävs för att absorbera utsläppt mängd CO2. Även den resurs-
förbrukning som går åt för att producera fordonen beräknas. 
 

 
 

Det ekologiska fotavtrycket är ett åskådligt verktyg för att tydliggöra att världen 
befinner sig i en ohållbar (en alltmer ohållbar) situation. Det visar på diskrepansen 
mellan resursförbrukningen i den rika världen och den krympande resursbasen  
per capita i världen som helhet. 
 
Figur 6. Det ekologiska fotavtrycket från en viss befolkningsgrupp utgörs av den 
area av ekologiskt produktiva mark- och vattenområden som går åt för att för-
sörja befolkningsgruppen med de energi- och materialresurser som går åt och 
för att ta emot allt avfall som produceras. För att en uthållig utveckling ska upp-
nås måste det ekologiska fotavtrycket anpassas till de naturliga systemens bä-
rande förmåga, vilket innebär att de ekologiska fotavtrycken måste reduceras. 
Den ekonomiska tillväxten måste göras oberoende av en förstörelse av de natur-
liga system och övriga naturresurser. Drivkrafter som påverkar naturresursernas 
nyttjande är exempelvis politiska, ekonomiska och sociala drivkrafter.  
(Efter: Ranhagen 2004).

                                                               
43 Wackernagel M. Rees W (1996)  
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En invändning mot ekologiska fotavtrycket som metod för att ta 
fram indikatorer är att det förutsätter omfattande räkneövningar. 
För att skapa operativa indikatorer är det därför vanligt att man sö-
ker förenklade räknemetoder och att begreppet i vissa sammanhang 
även omdefinierats något. Exempelvis har man i EU-kommissionens 
arbete (med att ta fram gemensamma indikatorer för att jämföra 
uthållighetsutvecklingen i olika europeiska städer) för avsikt att mäta 
det lokala bidraget till global klimatförändring med hjälp av en indi-
kator för det ekologiska fotavtrycket, förutsatt att en förenklad me-
tod identifieras.44

 

 
Det ekologiska fotavtrycket 

(Den mänskliga belastningen) 

= 
 (populationen) x (konsumtionen per capita) 

 
Markområden delas in i åtta huvudkategorier: 

1. Energi- eller CO2-mark 

2. Degraderad mark 

3. Bebyggd mark (bebyggda miljöer) 

4. Reversibel bebyggd miljö (trädgårdar) 

5. Kultiverade system (åkermark) 

6. Modifierade system (betesland och produktionsskog) 

7. Produktiva naturliga ekosystem (urskog) 

8. Öknar och glaciärer (ickeproduktiva ytor) 

 
Konsumtion delas in i fem huvudkategorier: 

1. Mat 

2. Boende 

3. Transporter 

4. Konsumtionsvaror 

5. Service 
 

 

Figur 7. Konsumtionskategorier som används för att räkna ut ekologiska fotav-
tryck. Enligt den ursprungliga metod som redovisas i Wackernagels och Rees 
bok bygger räknemetoderna på att den totala konsumtionen hos en befolkning 
delas in i fem olika konsumtionskategorier och att resursbehoven fördelas på 
åtta olika huvudkategorier av mark- och vattenområden. 

(Efter: Wackernagel M. Rees W 1996). 

                                                               
44 European Commission (2003a)  
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Ekosystemtjänster 
I Sverige finns en lång tradition av att arbeta utifrån ekosystem som 
koncept när det gäller skydd av natur. Naturvårdsverket har en orga-
nisationsstruktur som utgår ifrån ekosystemet. I denna rapport vid-
gas ekosystembegreppet och tas som utgångspunkt för att tänka 
systematiskt kring naturliga system och processer. 

FN-projektet ”Millenium Ecosystem Assessment project” (i fort-
sättningen kallat MA-projektet) tar sin utgångspunkt i en utvärde-
ring av ekosystemen utifrån vilka tjänster de kan leverera till männi-
skor.45 Ekosystemtjänster omfattar alla de tjänster som människor 
får från ekosystemet. 

En bakgrund till projektet är att efterfrågan på ekosystemtjänster nu 
är så stort att förhandlingar mellan olika typer av tjänster hör till varda-
gen. Ett land kan exempelvis öka matproduktionen genom att odla upp 
skogsmark. Men genom denna åtgärd minskar tillgången på andra 
tjänster som kan vara lika viktiga, exempelvis tillgång till rent vatten, 
timmer, utflyktsmål för ekoturism, eller buffertar för översvämningar. 
Till problembilden hör att det finns en stadigt ökande efterfrågan på 
ekosystemtjänster samtidigt som mänskliga aktiviteter leder till att för-
utsättningarna för att möta behoven försämras. 

I MA-projektet används termen ”uthållig avkastning” (sustained 
yield management) för att beskriva om en enskild resurs eller ett 
ekosystem förvaltas på ett uthålligt vis, dvs. om förutsättningar för 
fortsatt produktion upprätthålls. 

MA-projektet kommer att utvärdera olika kriterier och metoder för 
att göra integrerade bedömningar av ekosystem. Konditionen och 
uthålligheten hos varje kategori av ekosystemtjänster kommer att 
utvärderas på lite olika vis, även om en fullständig bedömning av en 
enskild tjänst generellt sett kräver en bedömning av lagerresurser, 
flöden och resiliens (återhämtningsförmåga). 

Begreppsbildningen som utvecklats i MA-projektet täcker in en 
bred kategori av naturresurser. Ekosystemen i sig är ett exempel på 
naturliga processer och system. Flödesresurser och resurser i form 
av råvaror och produkter utgör olika typer av ekosystemtjänster. 
En principiell skillnad mellan det klassificeringssystem för natur-
resurser som föreslås i denna rapport och MA-projektets klassifi-
ceringssystem är att det senare endast omfattar ekosystemen. 
Exempelvis det hydrologiska systemet och atmosfärsystemet berörs 
inte annat än som förutsättningar för ekosystemen och deras 
tjänsteproduktion. Däremot borde MA-projektets angreppssätt 
kunna användas också för andra naturliga system. 

Sårbarhet — en modell 
Vid en sårbarhetsanalys utgår man ifrån de delar i ett system som är särskilt 
utsatta och mest sårbara för förändringar. Detta kan gälla särskilda gruppe-

                                                               
45 En mer omfattande beskrivning av projektet finns i kapitel 9. 
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ringar i samhället såväl som organismer i ett ekologiskt system. I exempel-
vis ett hydrologiskt system är det inströmningsområden för grundvat-
ten och grundvattnets väg till utströmningsområdet och lokala vatten-
täkter (brunnar och dylikt) som är mest sårbara för föroreningsinträng-
ning respektive tillkomst av barriärer som hindrar vattnets väg. Med 
utgångspunkt i olika scenarier för framtida förändringar beskrivs hur 
den mest sårbara delen i systemet kan komma att påverkas i den nya 
situationen.46

 
Sårbahetsmodellen omfattar tre delar: 
 Exponering – Sannolikhet och risk att exponeras för en påfrestning 
 Känslighet – Hur svårt man drabbas vid en exponering 
 Resiliens – Förmåga att återhämta sig eller anpassa sig till en förändrad 

situation. 

Principer som syftar till en minskad resursanvändning 

Försiktighetsprincipen 
Försiktighetsprincipen bygger på tanken att man bör undvika verk-
samheter som kan vara skadliga, även om skadligheten inte är full-
ständigt vetenskapligt säkerställd.47 Principen blir allt viktigare för 
beslut i miljöfrågor på olika nivåer inom FN och EU. En annan tolk-
ning av försiktighetsprincipen är att man i alla lägen ska vidta åtgär-
der för att minska skadliga miljökonsekvenser, även sådana konse-
kvenser som man inte har vetskap om.48

I förhållande till ekologiska system och de förnyelsebara resurser 
de genererar är det särskilt lätt att finna skäl för att anta ett förhåll-
ningssätt präglat av försiktighet. Det är t.ex. svårt att sätta upp grän-
ser för ekologiskt hållbara utsläppsnivåer och uttag av resurser. Det 
saknas vetenskapligt underbyggd kunskap, och därtill kommer det 
faktum att ekologiska processer sällan uppträder linjärt, vilket gör 
det svårt att på förhand förutsäga vad ett intrång eller ett nytt 
utsläpp får för konsekvenser på kort och lång sikt. Ett illustrerande 
exempel på den problematik som försiktighetsprincipen försöker 
bemöta är att trots att vi som mänsklig art kanske bara behöver 
100 arter för vår egen överlevnad måste vi av försiktighetsskäl sträva 
efter att bevara så många arter som möjligt, eftersom vi idag inte vet 
vilka av alla arter som är livsnödvändiga för oss. 

Det finns en med försiktighetsprincipen besläktad beslutsregel 
som lyder SMS (Safe Minimum Standard), vars innebörd är att ett 
ekosystem ska bevaras såvida inte alternativkostnaderna är oaccep-

                                                               
46 Information är hämtad från en muntligen framförd beskrivning av ett projekt 
som SEI (Stockholm Environmental Institute) i skrivande stund utför på upp-
drag av RTK, vilket syftar till att göra en sårbarhetsanalys av invandrares situa-
tion som ett underlag i förarbetena till en ny regionplan.  
47 Naturvårdsverket 
48 UNCED (1992) Rio de Janeiro 
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tabelt höga. Bevisbördan ligger därmed på den som vill genomföra 
åtgärder som förstör ekosystemen.49

Kretsloppsprincipen 
”Vad som utvinns ur naturen skall på ett uthålligt sätt kunna använ-
das, återanvändas, återvinnas eller slutligt omhändertas med minsta 
möjliga resursförbrukning och utan att naturen skadas. ” 50 Denna 
princip utgör alltjämt utgångspunkten för allt kretsloppsarbete. 

”De övergripande kretslopp som definieras i miljösammanhang är 
naturliga kretslopp (naturens egna) och det ’tekniska kretsloppet’ 
(människans industriella). Ett visst ämnesflöde sker kontinuerligt 
mellan dessa kretslopp. Ämnen från det tekniska kretsloppet till de 
naturliga kallas vanligen emissioner (utsläpp) eller avfall. En mer 
allmän term är ’föroreningar’. Kretsloppsanpassning innebär att 
minska flödena av ämnen mellan de tekniska och naturliga krets-
loppen och istället återanvända och återvinna det material som re-
dan finns i respektive system.”51

 

 
 

Figur 8. Linjära förlopp och kretslopp. Bilden illustrerar principiella skillnader 
mellan kretslopp för förnyelsebara resurser och linjära förlopp för icke förnyel-
sebara resurser. Bilden påminner om att man även bör ta med restprodukter i 
en diskussion kring naturresurser. Vissa ämnen ska emellertid på grund av sin 
farlighet utfasas ur kretsloppet.  
(Bild från projektet Sustainable City, Ranhagen (2002)) 
 

                                                               
49 World Resources Institute (2003) Citat hämtat från Randall (1998)  
50 Regeringens proposition 1997/98:145  
51 källa: www.sbi.se/ uploaded/dokument/files/Kap%202_Stål%20i%20kretsloppet.pdf 
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Figur 9. En illustration av de biologiska kretsloppen respektive de tekniska krets-
loppen. (Efter: Stålet och miljön. Järnkontoret). 

Faktorprincipen 
För att nå en hållbar utveckling globalt krävs att resursanvändningen 
effektiviseras avsevärt. Ett begrepp som nämns i den internationella 
debatten är faktor 4, vilket är ett resurseffektiviseringsmått som 
innebär att resursanvändningen behöver minska till hälften 
samtidigt som levnadsstandarden fördubblas. Faktor 10, som är ett 
annat faktormått, innebär att resursanvändningen behöver minska 
i genomsnitt till en tiondel under en till två generationer. Faktor 10 
ska tolkas som en genomsnittlig minskning av materialanvänd-
ningen för de 20 % av jordens befolkning som använder 80 % av 
jordens resurser. 52 De bägge begreppen kan fungera som kompass 
och stimulera till nödvändigt nytänkande. Faktorn 10 ger en signal 
om vilken storlek på effektivisering som krävs, snarare än uttrycker 
ett exakt mål. 53

Decoupling 
Det övergripande målet med EU: s strategi för att åstadkomma en ut-
hållig användning av naturresurser är att frånkoppla den ekonomiska 
utvecklingen från en ökad förbrukningstakt av naturresurser och en 
ökad miljöförstöring. Man talar om absolut respektive relativ decoup-
ling (frånkoppling). Absolut decoupling innebär att den ekonomiska 
tillväxten ökar samtidigt som den totala resursförbrukningen är stabil 
eller minskar. Relativ decoupling innebär att såväl den ekonomiska 
tillväxten som resursförbrukningen i samhället ökar, men att den eko-
nomiska tillväxten ökar i högre takt än resursförbrukningen. 

                                                               
52 SOU 2001:2 
53 Regeringens proposition 1997/98:145  
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Kompensationsprincipen 
Kompensationsprincipen nämns i Miljökommitténs hushållnings-
strategi som en strategi för att sätta ett värde på miljö- och resurs-
hushållningsfrågor, något som ofta inte görs vilket utgör ett hinder 
för att tillgodose hushållning och miljöhänsyn vid planering, exploa-
tering och förvaltning. Genom kompensationsåtgärder kan miljö-
kvaliteter åsättas ett värde.54

 
Kompensationsprincipen går i stora drag ut på att intrång i värde-
fulla områden och objekt ska: 
 i första hand undvikas 
 i andra hand minimeras 
 i tredje hand kompenseras på plats med objekt av samma slag, 

(dvs. träd kompenseras med träd, vattenobjekt kompenseras med 
vattenobjekt etc.) 
 i fjärde hand kompenseras på valfri annan plats. 

 

Kompensationsprincipen används idag främst inom tysk fysisk 
planering för att reglera negativa miljökonsekvenser vid exploat-
eringsföretag. Principen har bl.a. möjliggjort att staden Berlin har 
kunnat få medel till stora trädplanteringar i befintlig tätortsmiljö 
som ersättning för träd som inte kunnat återplanteras i samband 
med bl.a. vägbyggen. I ett svenskt sammanhang har principen bl.a. 
använts i Helsingborgs grönstrukturplanering. 

Kopplingar mellan koncept och indikatorer 
Koncepten som diskuterats ovan är utformade i olika syften och de-
ras användbarhet för att underlätta hushållning med naturresurser i 
fysisk planering skiljer sig åt. Koncepten ger också underlag för att 
utforma olika typer av indikatorer. Här görs ett försök att diskutera 
hur pass relevanta de är för att mäta och beskriva olika kategorier av 
naturresurser. En viktig fråga är även om det går att utveckla an-
vändbara planindikatorer utifrån koncepten. 

Övergripande förhållningssätt 
Försiktighetsprincipen och Kompensationsprincipen syftar till att ge 
stöd för ett miljöriktigt förhållningssätt i förhållande till nyttjande av 
naturresurser av samtliga kategorier. De har dock ett begränsat värde 
för att närmare beskriva olika typer av naturresurser och för att formu-
lera lämpliga indikatorer för tillstånd och drivkrafter. Kretsloppsprin-
cipen ger stöd för ett helhetstänkande kring naturliga processer m.m. 
Kretsloppsprincipen är lättare att operationalisera i form av indikato-
rer. Exempel på indikatorer som kan härledas till Kretsloppsprinci-
pen är ”Återvinningsgrad av utvalda material” och den areabaserade 
indikatorn ”Andel bebyggelse på f.d. industrimark”. 
                                                               
54 SOU 2000:52 sid 672 
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Operativa metoder/modeller för att styra mot resurseffektivitet 
Ekologiska fotavtryck, Faktorprincipen och Decoupling är koncept 
som är relativt lätta att omsätta i användbara areabaserade indika-
torer och planindikatorer. Ekologiska fotavtryck är en av flera area-
baserade indikatorer för att mäta uthållig utveckling som har utveck-
lats utifrån massflödesbaserade koncept. Ekologiska fotavtryck ger 
ett mått på den samlade resursförbrukningen hos ett samhälle eller 
avseende en produkt eller tjänst. Faktorprincipen och Decoupling 
ger ett mått på resurseffektivitet i avseendet tillväxt i förhållande till 
resursutnyttjande. Även dessa principer kan översättas till 
areabaserade mått som är användbara i den fysiska planeringen. 
Exempel på en indikator som går att koppla till faktorprincipen är 
”Effektiv markanvändning i nytillkomna arbetsplatser: Area per 
anställd i nya respektive befintliga arbetsplatser”. Det finns anled-
ning att eftersträva decoupling avseende tätortens tillväxt i form av 
antal boende och boendekvalitet från en ökad tätortsexpansion på 
värdefull natur- och jordbruksmark. Ett exempel på möjlig indikator 
är ”Andel bebyggelse tillkommen inom definierad tätortsarea”. 

De ovan diskuterade principerna är kanske i första hand lämpliga 
verktyg för att mäta och begränsa miljökonsekvenser i form av mil-
jöbelastning av lagerresurser utvinning och användning. De har ett 
mindre värde för att beskriva naturliga system och processer, vari de 
består och vilket värde de har för oss människor. En kritik som kan 
riktas mot principerna är att naturresurser av olika slag slås samman 
i ett enda mått utan att någon hänsyn tas till att ett överutnyttjande 
av olika resurser leder till väsensskilda konsekvenser. För lite hänsyn 
tas till brist- och skadlighetskriterier.55

Beskrivningsmodeller — naturliga system och processer 
Det är svårt att finna direkta mått på naturliga systems tillstånd (sta-
tus). Hushållningsstatus beskrivs därför lättast via indirekta mått och 
delmått, exempelvis i form av mått på ytutbredning kopplat till ett 
kvalitetsmått eller genom de tjänster som systemen levererar. Kon-
cepten Sårbarhet och (Eko)systemtjänster ger underlag för att skapa 
sådana indirekta mått. 

Att resonera i termer av vilka tjänster som systemen kan leverera 
tillsammans med resonemang kring vilka delar av systemen som är 
särskilt sårbara förefaller vara en framkomlig väg för att ringa in de 
naturliga systemen, vad de består i och vilka tjänster de producerar. 
En operativ styrka är att konceptet systemtjänster utgår ifrån hur 
människor förhåller sig till de naturliga systemen. Ett exempel är 
ekosystemen. Människor använder många olika typer av tjänster 
från ekosystem och betraktar ekosystemens välmåga/kondition ut-
ifrån hur väl systemet kan förse dem med dessa tjänster. 

                                                               
55 SOU 2001:2 

 



60 Hushållning med naturresurser 

För att nå fram till bättre beslutsmaterial gäller det att bredda sy-
nen på vilka tjänster som man bör räkna med, att i konsekvens-
bedömningar även inkludera kulturella (exempelvis upplevelse-
mässiga) och stödjande tjänster vid sidan om de rena försörjnings-
tjänsterna. Ett systems förmåga att leverera dessa tjänster kan be-
dömas genom en rad olika kvalitativa och kvantitativa metoder. 

Exempel på areabaserade indikatorer som kan härledas till sy-
stemtjänster och sårbarhet är ”Area produktiv jordbruksmark” (eko-
systemen), ”Utbredning av inströmningsområde” (det hydrologiska 
systemet), ”Andel bebyggelse i inversionskänsligt läge” (atmosfärsy-
stemet), ”Area av naturliga grusåsar som berörs av planförslaget” 
(litosfärsystemet). 

Koncepten Ekologisk brist och Ekologiskt utrymme bygger på idé-
er om att det skulle kunna vara möjligt att göra rimliga antaganden 
om var gränser för hur stor miljöbelastning och stort resurs-
utnyttjande olika system klarar. Det skulle därefter vara möjligt att 
jämföra dagens belastnings- och förbrukningsnivåer med uppsatta 
gränser och nivåer för ett uthålligt resursutnyttjande. Ett problem 
med att använda koncepten är att det sällan finns tillräcklig kunskap 
om var dessa gränser är. Bristen på kunskap motiverar till att försik-
tighetsprincipen används och även att konsekvenser bör bedömas 
genom riktningsanalyser snarare än genom bedömningar av abso-
luta nivåer. Uppsatta normer för exempelvis ”luft- och vattenkvalitet” 
bygger på en kombination av uppfattningar om gränser för skadliga nivåer 
för människors hälsa kombinerat med ett försiktighetstänkande. 

Exempel på areabaserade indikatorer som skulle kunna utvecklas ur 
koncepten Ekologisk brist och Ekologiskt utrymme är ”Samhällets eko-
logiska fotavtryck/storleken på ett ekologiskt fotavtryck som är långsik-
tigt uthålligt”, ”Lokalt bidrag till växthuseffekten/i förhållande till 
gränsvärden för långsiktigt hållbara utsläppsnivåer”. De föreslagna 
indikatorerna är båda utformade på temat ”Planerad resursförbruk-
ning och miljöbelastning i förhållande till gränsvärden för ett uthålligt 
nyttjande”. 
 

 
Figur 10. En indelning av de olika koncepten som grundar sig på en bedömning 
av deras användbarhet som utgångspunkt för att utveckla indikatorer. 
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SAMS-arbetsgången — ett sätt att integrera miljömål  
i översiktlig planering 
 
För att vara framgångsrikt måste arbetet med att kartlägga natur-
resurser samordnas med övriga frågor i den översiktliga planeringen. 
Behovet av samordning och helhetssyn för att åstadkomma en uthål-
lig användning av naturresurser betonas i väldigt många samman-
hang. Nedan presenteras en generell arbetsgång för integration av 
miljömål i översiktlig planering, vilken även lämpar sig för att hante-
ra naturresursfrågor. Inom ramen för den generella arbetsgången 
inkluderas särskilda delmoment som specifikt syftar till att effektivi-
sera hanteringen av naturresurser. I figuren redovisas dessa delmo-
ment inom parentes. Arbetsgången hjälper även till att identifiera de 
steg i planeringsprocessen där indikatorer kan användas. Arbets-
gången utvecklades ursprungligen i SAMS-projektet och har därefter 
använts i en rad projekt som genomförts av Sweco FFNS Arkitekter.56

SAMS (Samhällsplanering med miljömål i Sverige) drevs av Bover-
ket och Naturvårdsverket i samverkan med flera kommuner och re-
gionala myndigheter perioden 1997—2000 som ett idé- och metodut-
vecklingsprojekt för att integrera miljömål i den fysiska samhällspla-
neringen. Syftet med projektet var att utveckla metoder för att be-
handla miljömål i samhällsplaneringen, med tonvikt på den kom-
munala översiktsplaneringen. En grundtanke i SAMS var bl.a. att 
prova indikatorer som verktyg i planering och SMB (strategisk miljö-
bedömning) för att se om en plan eller ett planalternativ uppfyller 
eller strider mot miljömål. En hypotes i SAMS-projektet var att tydli-
ga indikatorer på utvecklingens riktning i förhållande till uppsatta 
mål förbättrar insikterna om hur planering ger effekter/-
konsekvenser. Därmed underlättar man valet av alternativ. I SAMS 
argumenteras för att fältindikatorer bör kompletteras med särskilda 
planindikatorer. 

En arbetsgång för integration av miljömål i översiktlig planering, 
enligt SAMS, omfattar i korthet stegen förutsättningsanalys (interna 
och externa förutsättningar), målformulering inkl. nyckelfrågor, sce-
narier/framtidsbilder/alternativ, strategisk konsekvensbedömning 
(främst SMB) och utveckling av strategi. Arbetsgången är en generell 
arbetsgång för att utforma och konsekvensbedöma planer på regio-
nal, kommunal och delkommunal nivå. I arbetsgången ingår planin-
dikatorer som ett verktyg bland flera. 

 

                                                               
56 Arbetsgången är även utsatt för test och vidareutveckling i två pågående 
forskningsprojekt vid Luleå tekniska universitet som kretsar kring planindi-
katorer för integrerad bebyggelse- och trafikplanering respektive planindika-
torer för förnyelsebar energi.  
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SAMS-arbetsgångens olika moment: 
 

  

1. Definition av planeringsuppgiften. 

2. Förutsättningsanalys (inklusive iden-
tifiering av vilka resurser och funk-
tioner som berörs). 

3. Identifiering av nyckelfrågor (inklusive 
identifiering av drivkrafter som påverkar 
naturresursernas nyttjande; t.ex. po-
litiska, ekonomiska, sociala drivkrafter).

4. Rumsliga alternativ och framtidsbilder 
(inklusive en bedömning av resurser-
nas och funktionernas användning 
idag och i framtiden). 

5. Konsekvensbedömning(inklusive 
sårbarhets- och konfliktanalys). 

6. Val av strategi. 

7. Genomförande och uppföljning. 

 
Figur 11. Förslag till arbetsgång för integration av miljöaspekter i översiktlig 
planering (SAMS-rapport: Planera med miljömål! En vägvisare. Boverket och 
Naturvårdsverket 2000d). Figuren har kompletterats med pilar som förtydligar. 
var indikatorer kommer in i processen. Tilläggen inom parantes är moment som 
hör samman med en arbetsgång för att konsekvensbedöma planer som berör 
naturresurser av typen naturliga system. 
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Strategier, miljömål och riktlinjer — 
vad styr en resurseffektiv planering? 
I detta kapitel redovisas några strategier, riktlinjer och medel för att 
hantera naturresurser i den fysiska planeringen. Dessa ska tillsam-
mans med de verktyg som presenteras i ett senare kapitel ge under-
lag och ledning i arbetet med att utforma indikatorer som mäter till-
stånd avseende naturresurser. De kriterier som har legat till grund 
för att bedöma de enskilda indikatorernas relevans i förhållande till 
nedan beskrivna strategier, riktlinjer, medel och mål redovisas 
i bilagan. 

I denna rapport har vi valt att i första hand undersöka indika-
torernas relevans i förhållande till miljökommitténs tre strategier, 
istället för att undersöka relevansen för enskilda miljökvalitetsmål. 
Strategierna i sig har relevans för ett flertal mål och att välja indika-
torer som knyter an till strategierna blir därmed en hjälp att reducera 
antalet indikatorer. 

Miljömålskommitténs tre strategier 
Miljömålskommittén har lanserat tre strategier för att uppnå de 15 
miljökvalitetsmålen. Dessa antogs av riksdagen i samband med att 
miljömålspropositionen antogs 2001.57 Med strategi avses i miljö-
målskommitténs betänkande de samlade resurser som används för 
att uppnå uppställda mål. Med åtgärdsstrategi menas en kombina-
tion av åtgärder och styrmedel. Utformningen av dessa tre strategier 
grundar sig på regeringens bedömning att ett fåtal aktiviteter — 
transporter och energianvändning, flöden av material, kemikalier 
och varor, exploatering och ett icke hållbart nyttjande av mark, vat-
ten och den byggda miljön — ger upphov till flertalet av dagens mil-
jöproblem. 

1. En strategi för effektivare energianvändning och transporter — för 
att minska utsläppen från energi- och transportsektorerna. 

2. En strategi för giftfria och resurssnåla kretslopp som innefattar 
en miljöorienterad produktpolitik — för att skapa energi- och ma-
terialsnåla kretslopp och för att minska de diffusa utsläppen av 
miljögifter. 

                                                               

57 Regeringens proposition 2000/01:130 
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3. En strategi för hushållning med mark, vatten och bebyggd miljö 
— för ökad hänsyn till biologisk mångfald, kulturmiljö och män-
niskors hälsa, för god hushållning med mark och vatten, miljö-
anpassad fysisk planering och hållbar bebyggelsestruktur. 

 
Alla tre strategier berör hushållning med naturresurser. Hushåll-
ningsstrategin behandlar användande av naturresurser direkt me-
dan effektiviseringsstrategin och kretsloppsstrategin är strategier för 
att styra verksamheter, vilka i sin tur ger effekter på naturresursernas 
tillstånd och användande. Kretsloppsstrategin är inte ett primärt 
verktyg i fysisk planering, men kan ha relevans för att säkra tillgång 
till mark för exempelvis avfallshantering. 
 
”Hushållningsstrategin handlar om att skapa hållbara produktions-
betingelser för ekosystemen, att slå vakt om natur- och kulturmiljö-
värden samt att främja en miljöanpassad användning av mark, vat-
ten och bebyggd miljö. Strategin ska medverka till att verksamheter 
bedrivs med hänsyn såväl till markens som vattnets produktions-
förmåga som till miljöns kultur- och naturvärden. Hushållning med 
mark, vatten och bebyggd miljö innebär också att ge miljö- och re-
surshushållningsfrågor en tillfredställande tyngd vid val av hand-
lingsalternativ och vid avvägningar mellan olika intressen och att 
låta långsiktiga hänsyn väga tyngre än kortsiktiga vinster.” 58

 
Hushållningsstrategins tre beståndsdelar: 

• Ett varsamt brukande av mark- och vattenområden för att värna 
natur- och kulturvärden i miljön och goda produktions-
förhållanden. 

• Skydd av värdefulla miljöer och resurser samt skapande av en rik 
kultur- och naturmiljö där representativa delar av vårt kulturarv 
är bevarade liksom den biologiska mångfalden. 

• Miljöanpassad fysisk planering och byggande för att skapa en 
hållbar bebyggelsestruktur och nya anläggningar av hög kvalitet, 
för ett balanserat uttag av naturresurser och för en god hushåll-
ning med mark, vatten och bebyggd miljö. 

Hur fysisk planering kan bidra till  
att miljökvalitetsmålen nås 
Miljömålsrådet har i sin första fördjupade utvärdering lyft fram tre 
möjligheter för fysisk planering att bidra till att miljökvalitetsmålen 
uppnås.59 I korthet är de tre möjligheterna: 

                                                               
58 SOU 2000:52 
59 Miljömålsrådet (2004)  
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• Miljöstrategisk lokalisering, dvs. att lokalisera för att effektivisera 
resursanvändning, minimera utsläpp och belastning samt skapa 
förutsättningar för förändring; 

• Fysisk planering som syftar till att undvika lokalisering av en viss 
verksamhet till ett visst område vilket görs genom att identifiera 
och peka ut områden för skydd och bevarande. 

• Att i fysisk planering ställa krav om att minimera utsläpp och 
belastningar samt att skydda och bevara t.ex. natur- och kultur-
värden. En annan möjlighet är att identifiera vissa kännetecken 
eller exempel på fysiska strukturer som på olika geografiska ni-
våer kan bidra till att miljömålen/hållbar utveckling/hushållning 
uppnås. Kommunerna kan sedan utveckla lokala miljömål med 
knytning till fysiska strukturer. Exempel på intressanta strukturer 
är t.ex. produktion och distribution av värme. 60 

Urval av miljökvalitetsmål och delmål 
Nedan redovisas de miljökvalitetsmål som har störst relevans för hushåll-
ning med naturliga system och processer. En bedömning görs om det är 
lämpligt att följa upp de formulerade delmålen med planindikatorer. 

God bebyggd miljö: Målet God bebyggd miljö omfattar 10 delmål. 
Av dessa delmål är det endast det första som berör naturresurser av 
karaktären naturliga system. ”Senast år 2010 ska fysisk planering och 
samhällsbyggande grundas på program och strategier för hur grön- 
och vattenområden i tätorter och tätortsnära områden ska bevaras 
och utvecklas och andelen hårdgjord yta inte ökas.61

Såväl delmål 4 (ett begränsat uttag av naturgrus) och delmål 5 
(mängden deponerat avfall ska minska) berör frågor av relevans för 
naturresurshushållning, däremot är det tveksamt om målen lämp-
ligast följs upp med arealbundna indikatorer. I delmål 7 (minskad 
miljöbelastning från energianvändningen i bostäder och lokaler) är 
en övergång från fossila bränslen till förnyelsebara energikällor en 
föreslagen åtgärd. En fråga som är lämplig att följa upp med areal-
bundna indikatorer. 

Grundvatten av god kvalitet, (Levande sjöar och vattendrag), (Ing-
en övergödning): Det hydrologiska systemet är det av de naturliga 
systemen som är lättast att beskriva. Det är därför naturligt att inleda 
ett arbete som syftar till att beskriva förutsättningarna för att värna 
och mäta naturliga system och processer med det hydrologiska sy-
stemet som exempel. 

                                                               
60 Boverket (2004)  
61 Delmålet inkluderar två punkter till, nämligen strategier för ”hur ett varierat 
utbud av bostäder, arbetsplatser, service och kultur kan åstadkommas så att 
bilanvändningen kan minska och förutsättningarna för miljöanpassade och 
resurssnåla transporter förbättras” och ”hur kulturhistoriska och estetiska vär-
den ska tas till vara och utvecklas”. 
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Levande skogar, Levande sjöar och vattendrag, Ett rikt odlings-
landskap, (Hav i balans samt levande kust och skärgård), (Myllrande 
våtmarker): Dessa mål har en stark koppling till förutsättningar för att 
bevara den biologiska mångfalden och bevarande av ekosystem. Eko-
system och till den kopplade biologiska mångfalden är ett naturligt 
system som har utforskats mycket och där det finns goda chanser att 
finna relevanta indikatorer för att mäta tillstånd på en systemnivå. 

Avseende miljömålen Friskt luft, Giftfri miljö, och Bara naturlig 
försurning finns redan etablerade indikatorer för att mäta tillstånd. 
Det finns även väl etablerade gränsvärden, vilka bygger på veten-
skapliga grunder och metoder. Därmed är det inte sagt att det är lätt 
att analysera de bakomliggande orsakerna och drivkrafterna till att 
målen inte uppnås eller att hitta lämpliga åtgärder. 

Internationella riktlinjer för prioriteringar av åtgärder 
OECD: s Environmental Outlook indikerar att följande frågor bör 
prioriteras: biodiversitet (biologisk mångfald), avverkning av regn-
skogar, fiskebestånden, grundvattnets kvalitet, luftkvalitet i tätorten, 
klimatförändringar och förekomst av kemikalier i miljön. Även ytvat-
tenkvalitet, skogens kvalitet i OECD regionerna och ozonlagrets 
integritet kräver åtgärder. EEA: s Environmental Signals 2002 lyfter 
fram några miljökonsekvenser som hör ihop med utveckling inom 
vissa sektorer, dessa är växthusgaser från transportsektorn, avfalls-
produktion, utrymmes och territoriell degradering, hushållens energi- 
och resurskonsumtion, och minskade fiskbestånd. 

Kopplingar mellan strategier och indikatorer 
 
Tabell 4. Översikt över vilka olika kategorier av indikatorer som passar bäst för 
att följa upp effekterna av föreslagna strategier och medel i fysisk planering.  

Strategier och medel  Föreslagna katego-
rier av indikatorer 

Exempel på indikatorer 

Miljömålskommittens tre 
strategier  

  

Effektiviseringsstrategin Planindikatorer som 
beskriver påverkans-
faktorer och åtgärder 

Indikatorer för resurs-
effektivitet och nytt-
jande av resurser i 
förhållande till befint-
lig resursbas 

”Andel bebyggelse i goda kol-
lektivlägen”, ”Andel av hushåll 
kopplade till kommunala nät 
för fjärrvärme och VA”. 

 

Kretsloppsstrategin 

 

 

Viss användning av 
planindikatorer. Indi-
katorer som mäter 
kvantitet och kvalitet 
på vidtagna åtgärder  

”Andel ny bebyggelse på fd 
industrimark”, ”Andel åter-
vunnet material”, ”Andel av 
hushåll kopplade till kommu-
nala nät med kombinerad VA 
och slamåterföring”.  

forts. 
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forts. tabell 4 
Strategier och medel  Föreslagna katego-

rier av indikatorer 
Exempel på indikatorer 

Hushållningsstrategin Planindikatorer som 
beskriver påverkans-
faktorer och åtgärder 

Indikatorer för resurs-
effektivitet och nytt-
jande av resurser i för-
hållande till befintlig 
resursbas 

”Tätortsexpansion som sker på 
attraktiv jord- och skogsbruks-
mark” 

”Andel förlorad biodiver-
sitet/produktionsenhet” 

  

Medel inom fysisk plan-
ering 

  

Strategisk lokalisering  Planindikatorer som 
beskriver påverkans-
faktorer och åtgärder 

(Plan)indikatorer för 
att mäta tillstånd och 
följa upp tidigare 
lokaliseringsbeslut  

”Tätortsexpansion som sker på 
förorenad mark alt. f.d. indu-
strimark” 

”Andel privatiserade och be-
byggda stränder” 

Strategier och medel  Föreslagna kategorier 
av indikatorer 

Exempel på indikatorer 

Styra lokalisering för 
skydd och bevarande 

Planindikatorer som 
beskriver åtgärder.  

”Andel skyddad mark 
i kommunen” 

Krav på reducerade ut-
släppsmängder och skydd 

Indikatorer som mäter 
status avseende kvali-
tet på flödesresurser 
och andel skyddad 
mark  

”Lokal luft- och vattenkvalitet” 

Identifiera uthålliga struk-
turer 

Planindikatorer som 
beskriver påverkans-
faktorer och åtgärder 

”Andel bebyggelse som lokali-
seras i goda kollektiv-
trafiklägen”, ”Andel bebyggelse 
som lokaliseras inom kommu-
nens definierade tätortsyta” 
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En inventering av kunskapsläget 
En genomgång har gjorts av befintligt material om indikatorer i rap-
porter, skrifter och hemsidor i Sverige och internationellt, i första 
hand på Europa- och FN-nivå. Ett försök har gjorts att analysera 
i vilken riktning utvecklingen går för indikatoranvändningen. Slåen-
de är att det har pågått och likväl pågår ett väldigt omfattande arbete 
med att ta fram olika system av indikatorer för olika ändamål på oli-
ka nivåer. Som nämnts tidigare i rapporten är dock metodutveck-
lingen avseende indikatorer för naturresurshantering, till skillnad 
från indikatorer för exempelvis transportsektorn, i en inledningsfas. 
De stora arbeten på en internationell nivå som beskrivs längre fram 
i rapporten är just påbörjade och några resultat i form av förslag på 
indikatorer finns inte i dagsläget. 

Aktuella trender avseende indikatorer för miljöuppföljning: 
• Från miljötillstånd mot drivkrafter 
• Från bakåtblickande via nutidsbedömning mot framtids-

bedömning och backcasting 
• Jämförelser (ranking och benchmarking) 
• Färre antal indikatorer, integrerade indikatorer, index och nyck-

eltal 
 
Aktuella trender avseende indikatorer för naturresurshantering: 
• Fokus på systemtänkande och helhetssyn 
• Decoupling (frånkoppling av ekonomisk tillväxt från en ökad 

resursförbrukning och ökad miljöbelastning) 

Aktuella trender avseende indikatorer för miljöuppföljning 
I en rapport från Naturvårdsverket beskrivs några trender avseende indi-
katorer för miljömålsuppföljning på en nationell och internationell 
nivå.62

Från miljötillstånd mot drivkrafter 
Utvecklingen fortsätter att gå mot en mer samhällsnära uppföljning. 
Från att enbart ha redovisat miljötillståndet har vi börjat redovisa 
vilken påverkan som ligger bakom förändringen i tillståndet och vad 
det är som ligger bakom denna påverkan. 

Från bakåtblickande via nutidsbedömning mot framtids-
bedömning och backcasting 
Dagens teknik och kunskap medger i många fall att blicken riktas 

                                                               
62 Naturvårdsverket (2002b)  
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framåt så att indikatorn beskriver både det gångna skeendet och 
möjliga framtida tillstånd om inte åtgärder vidtas eller enligt något 
scenario där utvecklingen redovisas i enlighet med möjliga politiska 
beslut. 

Jämförelser (ranking och benchmarking) 
Jämförande analyser av utvecklingen inom en verksamhet, ett om-
råde eller en sektor, blir allt vanligare. Jämförelser kan göras med 
utgångspunkt i uppsatta mål eller mellan olika aktörer eller sektorer. 

Färre antal indikatorer, integrerade indikatorer, index och nyckeltal 
En klar trend bland de studerade indikatorprojekten, framförallt på 
EU-nivå, är att man försöker att reducera antalet indikatorer. Medel 
för att göra detta är att arbeta med utvalda nyckeltal, s.k. 
kärnuppsättningar (core sets) eller rubrikindikatorer (headline 
indicators), som presenteras tillsammans med utförliga bakgrunds-
data och beskrivningar. I EU-kommissionens och OECD: s indikator-
rapporter föreslås i huvudsak integrerade indikatorer på en aggre-
gerad nivå, dvs. indikatorer som i ett och samma mått väver in 
sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter.63 I EU-kommissionens 
indikatorsystem är ett av de urvalskriterier som används för att välja 
ut de tio rubrikindikatorerna att indikatorn måste svara upp mot 3 
av 6 s.k. integrationskriterier. I ICLEI används benämningen 
länkande indikatorer (linkage indicators) på indikatorer som uttrycker 
samband mellan ekonomiska aktiviteter och deras sociala och eko-
logiska effekter. Ett exempel på en sådan indikator är ”utbyggd yta/ 
nytillkommen arbetsplats”. 

Ytterligare ett sätt att reducera antalet indikatorer är att ta fram 
index där olika indikatorer slagits samman till ett samlat mått. 

Aktuella trender avseende indikatorer för  
naturresurshantering 

Fokus på systemtänkande och helhetssyn 
I några större projekt på internationell nivå, vilka rör hanteringen av 
naturresurser, går det att finna några gemensamma grundelement. 
Behovet av att betrakta miljöfrågor, och även naturresurshante-
ringen, integrerat med andra planeringsfrågor är något som påtalas 
i samtliga studerade rapporter. I rapporterna presenteras olika stra-
tegier för att uppnå detta. 

I EU-kommissionens strategiarbete avseende hantering av natur-
resurser betonas vikten av att uppnå en balans mellan de ekono-
miska, miljömässiga och sociala aspekterna av uthållig utveckling. 
I strategin ligger fokus på att förstå och kartlägga kopplingar mellan 

                                                               
63 European Commission (2003a) och OECD (2002)  
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användande av naturresurser och deras miljökonsekvenser. I FN: s 
MA-projekt ligger fokus på att förstå och kartlägga kopplingarna 
mellan ekosystemen och sociala faktorer, hur de påverkar varandra. 

I MA-projektet betonas att ett integrerat arbetssätt är en förutsätt-
ning för att kunna göra bedömningar av ekosystemens kondition, 
tjänsteförsörjning, och relation till välfärd. Det är även väsentligt för 
att kunna bedöma vilken tjänst, av flera olika typer av tjänster, som 
är att betrakta som mest värdefull i det aktuella fallet. Ett integrerat 
arbetssätt är även nödvändigt när man ska utveckla angreppssätt för 
att bibehålla tjänsteförsörjningen genom att förvalta ekosystemen 
på ett uthålligt sätt. 

Förändringar i naturliga system uppstår ofta som en konsekvens av 
att en mängd direkta och indirekta drivkrafter och påverkansfaktorer 
samverkar. Ett brett synfält över vilka de viktigaste faktorer är, är därför 
en förutsättning för att kunna göra goda konsekvensbedömningar. 

“Att identifiera de viktigaste påverkansprocesserna (key interact-
ions) mellan tillväxttakten i en ekonomi, graden av ojämlikhet i ägar-
förhållanden avseende resurser samt handels- och kapitalflöden är 
avgörande för att kunna förstå deras sammanlagda konsekvenser på 
markanvändningsmönster, resursutvinning, vattenavledning och vat-
tenförorening, förlust av biologisk mångfald, och landskapet. Lika 
viktigt är att förstå vilka konsekvenser som sektorspecifika subventio-
ner och skatter på exempelvis jordbruksprodukter och energi ger på 
lokala och globala ekosystem, i synnerhet i industrialiserade länder. ”64

Ett medel för att uppnå ett helhetsgrepp i sakfrågan som föreslås 
i FN: s MA-projekt, Svenska exportrådets projekt ”The Sustainable 
City” och ”Bygga-bo-dialogen” är att involvera en bred krets av aktö-
rer och intressenter. I MA-projektet utgörs kretsen av regeringar, det 
privata näringslivet, utomparlamentariska organisationer och fors-
kare. I ”Bygga-bo-dialogen” deltar en bred krets av tjänstemän och 
politiker på kommunal och regional nivå, representanter för när-
ingslivet, bl.a. lokala byggherrar och företagare, lokala intressegrup-
per m.fl. i tidiga samråd för att tidigt uppmärksamma frågor som på 
ett senare stadium i planeringen skulle kunna orsaka överklaganden 
och överprövningar. 

I projektet ”The Sustainable City”, se Ranhagen(2002), betonas 
den fysiska planeringens potential som plattform för att integrera ett 
brett systemtänkande där olika former av tjänster och produkter 
kombineras. Projektet exemplifierar hur stadsplanering, trafik-
planering, avfallshantering, energiförsörjning etc. kan integreras i en 
och samma planeringsprocess. 

I miljömålspropositionen och MA-projektet betonas vikten av att 
komma bort ifrån en rätlinjigt tänkande där olika drivkrafter (D) 
medverkar till att miljötillstånd (s) uppstår som kräver en rad lämpliga åt-
gärder (R). I det svenska sammanhanget betonas vikten av att se på 

                                                               
64 World Resources Institute (2003) Fritt översatt från engelska 
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DPSIR-systemet som ett kretslopp. I MA-projektet påtalas behovet 
av ett dynamiskt synsätt och att DPSIR-systemet utökas till att även 
inkludera resonemang om hur miljötillstånd påverkar mänsklig väl-
färd och hur det i sin tur påverkar och förändrar drivkrafter. 

Indikatorer för att mäta decoupling 
Indikatorsystemen kan spegla en strävan efter helhetssyn på uthållig 
utveckling antingen genom att de indikatorer som väljs ut i sig är 
integrerade, dvs. de redovisar olika aspekter i en och samma indi-
kator, eller att urvalet av indikatorer sammantaget speglar olika 
aspekter. Ett exempel på integrerade indikatorer är indikatorer för 
att mäta ”decoupling” som förslås i OECD: s indikatorsystem och 
EU-kommissionens strategi för naturresurser. Innebörden med de-
coupling är att den ekonomiska utvecklingen frånkopplas från en ökad 
förbrukningstakt av naturresurser och en ökad miljöförstöring. Indika-
torer för att mäta decoupling kan skapas genom att traditionella ”mil-
jöindikatorer” kopplas till ekonomiska faktorer som t.ex. BNP. 

På så vis går det att visa på om utvecklingen av samhället går i så-
dan riktning att produktionen kan öka utan att miljöpåverkan sam-
tidigt ökar. Det går även att formulera indikatorer som mäter från-
koppling mellan andra aspekter, exempelvis finns i EEA: s indikator-
system indikatorer som kopplar samman mått på tillväxt med mått 
på transportbehov, alternativt mått på tillväxt och frakttransporter. 

För att mäta i vilken utsträckning länderna inom OECD går i riktning 
mot en hållbar utveckling föreslår OECD ett indikatorsystem där indi-
katorer som inkluderar ekonomiska, sociala och ekologiska dimensio-
ner kombineras med indikatorer för att mäta decoupling. OECD före-
slår att redovisningar riktas mot att ta fram absoluta nivåer av ”den 
dåliga” miljöpåverkan till följd av ”goda” ekonomiska drivkrafter. 

En brist som uppmärksammats hos indikatorer för att mäta decoup-
ling är att de saknar en koppling till miljöns kapacitet att absorbera och 
hålla emot olika typer av påverkan, t.ex. ökade skördar och avfallstillskott. 
 
Tabell 5. Översikt över olika indikatorsystem. Tabellen innehåller en översikt 
över indikatorsystem som antingen innehåller indikatorer för resurshushållning 
eller är metodmässigt intressanta.  

Namn på 
indikatorsystem 

Huvudsakligt använd-
ningsområde och nivå 
för redovisningen  

Typ av indikatorer, 
t.ex. index, nyckeltal 

Exempel på 
indikatorer för 
naturresurser 

EU-kommissionen: To-
wards a Local Sustainable 
Profile  

(2003) 

Att utveckla indikatorer 
för att mäta resultat av 
lokala handlingar mot 
uthållig utveckling på ett 
integrerat vis. 

 

Lokal nivå, jämförelse 
mellan olika städer 
i Europa 

10 gemensamma 
indikatorer som mot-
svarar 3/6 integra-
tionskriterier. 

Exempel på indika-
torer: “Invånares till-
fredställselse med 
lokala samhället”, 
“Lokal luftkvalitet”, 
“Uthållig mark-
användning”  

Indikatorn “Lokalt bi-
drag till globala klimat-
förändringar” kan kom-
ma att ersättas av “Lo-
kalt ekologiskt fotav-
tryck” 

forts. 
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forts. tabell 5 

Namn på 
indikatorsystem 

Huvudsakligt använd-
ningsområde och nivå 
för redovisningen  

Typ av indikatorer, 
t.ex. index, nyckeltal 

Exempel på 
indikatorer för 
naturresurser 

OECD: Indicators to 
measure decoupling of 
environmental pressure 
from economic growth 

(2002) 

Indikatorer för att mäta 
uthållig utveckling i dess 
tre dimensioner. 

Indikatorerna utvärderas 
och klassificeras efter 
användbarhet idag. 

 

Nationell nivå, 

jämförelse mellan länder 
inom OECD 

Decouplingindikato-
rer indelas i följande 
undergrupper: 

klimatförändringar, 
luftföroreningar, 
vattenkvalitet, av-
fallshantering, mate-
rialanvändning, na-
turresurser, energi, 
transporter, jordbruk, 
tillverkningsindustri. 
Naturresurser delas 
vidare in i följande 
undergrupper: vatten-
tillgångar, skogs- och 
jordbruksprodukter, 
biodiversitet  

Vattentillgångar:”Total 
vattenanvändning per 
BNP”, 

 

Materialanvändning: 
“Ekologiskt fotavtryck 
(minus energikompo-
nenter) per BNP”.  

EEA: Environmental 
headline indicators  
for the EU 

(2001—2003) 

Indikatorer för att följa 
upp sjätte miljöhand-
lingsplanen. 

 

Nationell och lokal nivå, 
jfr av utveckling i länder 
och städer 

Nyckeltal, inkluderar 
bl.a. luftkvalitet, bio-
logisk mångfald, 
vatten, klimatgaser 

”Markåtgång för trans-
portinfrastruktur”. 

 

CEROI: Cities Environ-
ment Reports  
on the Internet 

(2003) 

 

Att mäta kvalitet och ut-
hållighet i den urbana 
miljön (i dess tre dimen-
sioner). 

Lokal nivå, jämförelser av 
olika städer. 

Indikatorer har hämtats 
från bl.a. EEA, European 
Common indicators 

En uppsättning med 
29 särskilt utvalda 
indikatorer kombi-
nerat med fler indika-
torer uppdelade 
i olika undergrupper, 
vilka bl.a. inkluderar 
luft, resurser, bio(lo-
giska faktorer), mark, 
vatten, klimat, ekono-
miska styrmedel  

Under rubriken ”resurs-
indikatorer” finns bl.a. 
“förorenade områden”, 
“energikonsumtion”, 
“avfallsproduktion”  

ICLEI — Local Govern-
ments for Sustainability 

(2004) 

(1997)  

En internationell samman-
slutning av 450 städer och 
tätorter som verkar för 
hållbar utveckling. Indika-
torer med främsta syfte att 
kommunicera med i den 
lokala Agenda 21-proces-
sen. Internetportalen inne-
håller en mängd länkar till 
andra indikatorprojekt, 
bl.a. CEROI och EEA.  

  

forts. 
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forts. tabell 5 

Namn på 
indikatorsystem 

Huvudsakligt använd-
ningsområde och nivå 
för redovisningen  

Typ av indikatorer, 
t.ex. index, nyckeltal 

Exempel på 
indikatorer för 
naturresurser 

FN: Millenium Ecosystem 
Assessment 

(2001—2005) 

Ett ramverk för att göra 
integrerade konsekvens-
analyser av ekosystem-
förändringar på männi-
skors välfärd. 

 

Inom projektet görs kon-
sekvensbedömningar på 
olika skalnivåer, från loka-
la bedömningar till globa-
la jämförelser.  

Fem kategorier av 
data: Kärndata (Core 
data sets), data och 
indikatorer för konse-
kvensbedömnings-
rapporter, indikatorer 
för summerande och 
syntetiserande rap-
porter, nya data set 
och meta data. 

Indikatorer väljs ut för 
att mäta ekosyste-
mens kondition, 
tjänster, välfärd och 
drivkrafter. 

Exempel på indikatorer 
för respektive kategori: 

Ekosystemets kondition: 
”Uppodlad area” 

Tjänster: ”Kvantitet av 
odlad vara” 

Välfärd: ”Andel under-
närd befolkning” 

Drivkrafter: ”Befolk-
ningsökning” 

 

Miljömålsportalen 

 

(2004 — uppdateras konti-
nuerligt)  

Miljömålsmyndigheternas 
och regionala myn-
digheters indikatorer för 
att följa upp de nationella 
miljökvalitetsmålen. 

Idag finns på Internet-
portalen ca 80 indikatorer 
varav 60 har regional 
upplösning. Indikatorerna 
förändras efter hand.  

Redovisar indikatorer 
enligt DPSIR-syste-
met, och omfattar 
indikatorer av samt-
liga fem kategorier. 
Många indikatorer är 
inriktade mot tradi-
tionell miljöövervak-
ning, dvs. med en 
inriktning mot skydd 
av värdefulla områ-
den och mätningar av 
utsläppsnivåer.  

”Andel försurade sjöar 
och vattendrags-sträcka 
klassade enligt bedöm-
ningsgrunder. ” 

Miljödepartementet, 
Boverket m.fl:  
”Bygga-bo-dialogen” 

(2003) 

Ett samarbetsprojekt 
mellan bl.a. kommuner, 
länsstyrelser, privata aktö-
rer för att finna bättre sam-
arbetsformer och effekti-
vare planeringsprocesser. 

En delstudie har bl.a. 
resulterat i ett förslag till 
indikatorer för använd-
ning på kommunal över-
siktsplanenivå.  

Indikatorerna är inde-
lade i fem grupper: 
energianvändning, 
trafik, bostäder och 
byggande, grönstruk-
tur och övrigt. Indika-
torerna som ingår i de 
fyra första grupperna 
är samtliga av karak-
tären planindikatorer.  

”Antal kvadratmeter 
byggnads- eller bostads-
yta försörjd med fjärr-
värme”, ”Andelen ängs-, 
skogs- och våtmark av 
kommunens totalarea” 
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Slutsatser och riktlinjer för  
fortsatt arbete 

Generella slutsatser 
Några av de viktigaste utmaningarna inom fysisk planering i arbetet 
med att styra i riktning mot en bättre hushållning med naturresurser 
och ett mer resurseffektivt nyttjande kommer ur följande problem-
bakgrund: Samhällsutvecklingen sker i en oroande hög grad på be-
kostnad av ett överutnyttjande av naturresursbasen, delvis sker detta 
som en konsekvens av att kostnaderna för att utnyttja basen inte är 
kända eller inte syns i räkenskaperna. De största riskerna med da-
gens överutnyttjande av naturresurser ligger inte i första hand i att 
de icke förnyelsebara resurserna (de s.k. lagerresurserna) såsom olja 
och gas ska ta slut. Det som kommer att sätta gränser för vårt resurs-
utnyttjande är istället risken för att: 

— de förnyelsebara (biologiska) resurserna, såsom exempelvis fiske-
bestånden ska överutnyttjas så att reproduktionsförmågan förstörs 

— att miljöutrymmet inte ska räcka till, dvs. att möjligheterna för de 
naturliga systemen att hantera de icke önskade miljökonsekven-
serna av resursanvändande och tillväxt ska fyllas upp. De negativa 
miljökonsekvenserna till följd av överutnyttjande och förornings-
belastning överstiger redan idag i många fall det befintliga miljöut-
rymmet, vilket medför oönskade förändringar i de naturliga sy-
stemen och för resursbasen som helhet. 
 

Den beskrivna situationen berör i högsta grad naturresurser av kate-
gorin naturliga system och processer vilket underbygger vikten av att 
försöka förstå och beskriva dessa system och processer. Samtidigt är 
naturliga system och processer den kategori av naturresurser som 
det idag finns minst kunskap om och som därför är svårast att be-
skriva och mäta. 

Hur når vi ökade kunskaper om de naturliga systemen? Ytterligare 
forskning och metodutveckling är nödvändig. De internationella 
projekt som refererats i rapporten är till en stor del inriktade mot att 
sammanställa befintlig kunskap och utveckla metoder för att beskri-
va och bedöma naturresursers nyttjande. Denna rapport har inrik-
tats mot att i ett och samma dokument beskriva olika typer av natur-
liga system och vilka medel för att uppnå resurshushållning som 
finns i den fysiska planeringen. Även de frågor som har formulerats 
som ett stöd i den fysiska planeringen är menade att öka medveten-
heten om de naturliga systemen i den fysiska planeringen. 
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Hur går vi från ett överutnyttjande av naturresurser till resurs-
effektivitet och hushållning? Decouplingsindikatorer, vilka används 
för att mäta om den ekonomiska utvecklingen frånkopplats från en 
ökad förbrukningstakt av naturresurser och en ökad miljöförstöring, 
är ett medel att synliggöra framtida kostnader för ett överutnyttjande 
av naturresurser i företags- och samhällsekonomiska konsekvens-
analyser. En annan viktig lösning är att genom kunskapsspridning 
öka medvetenheten om miljökonsekvenser som är förknippade med 
resursutvinning och hantering. Mer heltäckande konsekvensbedöm-
ningar är ett sätt att göra detta på. 

 
Viktiga frågor för fysisk planering är: 

• Hur kan naturliga system och deras funktioner beaktas 
i samband med en förändrad mark- och vattenanvändning? 

• Hur ska samhälls- och tätortsutvecklingen utformas för att mi-
nimera belastningen på naturresursbasen? Tätortsutvecklingen 
(inklusive tätortens infrastruktur) kan innebära att ekosystem 
förstörs, arter försvinner och möjligheter till grundvattenbild-
ning påverkas negativt i området. I tätorten sker en koncentra-
tion av påverkan, vilket medför en ökad belastning på de naturli-
ga systemen i form av föroreningar och ett ökat uttag av resurser. 

Medel och verktyg i fysisk planering 
Vilka metoder och verktyg i den fysiska planeringen är användbara 
för att åstadkomma en bättre hushållning och ett effektivare nytt-
jande av naturresurser? I fysisk planering finns stora möjligheter att 
styra viktiga påverkansfaktorer som får konsekvenser för natur-
resursers tillstånd. Viktiga medel för att göra detta är beslut om loka-
lisering och beslut om skydd och bevarande samt planeringsformer 
och planeringsåtgärder som bygger på uthålliga fysiska strukturer. 
Förslag och strategier i översiktliga planer och program kan även 
syfta till att påverka och styra bakomliggande drivkrafter som leder 
till resursslöseri och därmed till att negativa miljökonsekvenser upp-
står. Verksamma drivkrafter som påverkar fysisk planering i olika 
riktningar är exempelvis krav på ökad boendestandard bl.a. i form av 
ökad boendeyta/person vilket ger ett glesare byggande, eller natio-
nella mål om en effektivare kollektivtrafik. 

Miljömålskommitténs tre strategier är andra relevanta verktyg för 
att åstadkomma en resurseffektiv fysisk planering. Alla tre strategier 
berör hushållning med naturresurser. Strategierna i sig har relevans 
för ett flertal mål. Att välja indikatorer som knyter an till strategierna 
blir därmed en hjälp att fånga in flera miljökvalitetsmål i en och 
samma indikator och därmed reducera antalet indikatorer, något 
som kan vara praktiskt. 

De tre strategierna ger däremot inte några svar på vad som utmär-
ker hållbara strukturer eller var verksamheter ska lokaliseras för att 
optimera ett resursutnyttjande. Svaren på dessa frågor får sökas i 
kunskap om hur de naturliga systemen och processerna fungerar. 
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De indikatorer som föreslagits i rapporten bygger dock på allmänna 
uppfattningar om vad som utmärker uthålliga system och resursef-
fektiva lokaliseringar. De indikerar exempelvis att förtätning av be-
byggelse, anslutning till kommunala avloppsnät och skydd av biolo-
giskt värdefull mark kan vara mått på ett effektivt resursutnyttjande. 

De flesta av de utvalda indikatorerna, och de värderingar de byg-
ger på, finns redan med i indikatorsystem som syftar till att följa upp 
om vi går i riktning mot en uthållig tätortsutveckling. 

Nytt i sammanhanget är kanske i första hand indikatorer som mäter 
resurseffektivitet och resursutnyttjande i förhållande till resursbasen. 

Indikatorer 
Vilka (typer av) indikatorer är mest användbara för att beskriva vikti-
ga påverkansfaktorer och åtgärder som går att styra med fysisk plane-
ring och för att beskriva resulterande tillstånd avseende naturresur-
ser? Det behövs en kombination av olika typer av indikatorer för att 
uppnå en bred belysning av naturresursers hanterande i fysisk pla-
nering. De traditionella s.k. uppföljnings- eller fältindikatorerna som 
har utvecklats i miljöövervakningssyfte för att mäta tillstånd behöver 
kompletteras med indikatorer som visar på resurseffektivitet och 
resursutnyttjande i förhållande till resursbasen. Det behövs även 
areabaserade indikatorer som kan användas till att beskriva viktiga 
påverkansfaktorer och åtgärder som går att styra med fysisk plane-
ring och som leder till konsekvenser i form av ett ökat eller minskat 
resursutnyttjande. Med de areabaserade indikatorerna som ut-
gångspunkt är det möjligt att formulera planindikatorer. 

Vi vill framhålla planindikatorerna som särskilt kraftfulla och an-
vändbara verktyg. Planindikatorernas styrka är att med hjälp av dem 
kan man bedöma framtida måluppföljelse som konsekvens av före-
slagna planer. De ger ett mått på nuvarande och framtida tillstånd. 
Därför är de viktiga komplement till uppföljnings- eller fältindikato-
rer, för att mäta om fysisk planering leder i riktning mot ett mer re-
surseffektivt nyttjande av naturresurser. Planindikatorer kan utfor-
mas för att visa på strukturella egenskaper i planer. På så vis svarar 
de direkt mot identifierade medel i den fysiska planeringen. De ska 
även ha tydlig relevans för uppställda mål. 

Enskilda indikatorer tillhör ofta olika kategorier samtidigt. Det går 
t.ex. att formulera planindikatorer som samtidigt är integrerade, ger 
ett mått på resurseffektivitet (antingen i form av resursnyttjande/-
tillväxtenhet eller resursutnyttjande/resursbas) och beskriver viktiga 
påverkansfaktorer och åtgärder med konsekvenser för naturresurser. 
Ett exempel på en sådan är: ”Andel ny bebyggelse som lokaliseras 
inom definierad tätortsyta” som ger mått på resurseffektivitet i form 
av nyttjande av befintlig infrastruktur (ekonomiskt), minimerat byg-
gande på produktiv mark (ekologiskt och ekonomiskt) och bättre 
serviceunderlag i befintliga stadsdelar (ekonomiskt och socialt). 

Förutsättningarna för att mäta och beskriva olika kategorier av na-
turresurser med indikatorer skiljer sig åt. Det är svårast att finna 
lämpliga uppföljningsmått för naturliga system och processer. Hus-
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hållningsstatus beskrivs därför lättast via indirekta mått och delmått, 
exempelvis i form av mått på ytutbredning kopplat till ett kvalitets-
mått eller genom de tjänster som systemen levererar. Ett exempel på 
den första kategorin är ”Utbredningen av nyckelekosystem. Minskar 
eller ökar vid genomförd plan”. Vid användningen av sådana indi-
rekta mått behöver ett resonemang föras hur förändrad ytutbred-
ning kan tänkas påverka olika arters utbredning, hydrologi etc. (jfr 
fallstudie om Nationalstadsparken i SAMS-projektet). 

Indikatorerna ska vara användbara på olika planeringsnivåer. Ett 
första steg i den riktningen är att ta fram en gemensam uppsättning 
indikatorer som kan användas för miljömålsuppföljning på en 
kommunal översiktlig nivå. Mätdata som samlats in för att besvara 
indikatorerna på en kommunal nivå kan sedan sammanställas på 
regional eller nationell nivå och användas för miljömålsuppföljning 
även på den nivån. 

De föreslagna indikatorerna i kapitlet ”Frågor om hur vi hanterar  
naturresurser i fysisk planering” har kompletterats med följdfrågan 
”Ökar eller minskar om planen genomförs?”. Om en ökning innebär 
en positiv eller negativ utveckling i förhållande till uppställda mål 
måste bedömas för varje indikator. En helhetssyn på en uthållig 
användning av naturresurser innebär även att olika resurser ställs 
mot varandra, att en ökad resurseffektivitet avseende en typ av 
resurs kan föra med sig en minskad effektivitet eller ökad använd-
ning av en annan typ av naturresurs. Användningen av en enskild 
indikator förutsätter därför att ett resonemang om eventuella 
målkonflikter förs. 

Koncept för att resonera kring hushållning med naturresurser 
Hur kan olika teoretiska koncept användas som utgångspunkt för att 
skapa förståelse för naturresurser av kategorin naturliga system och 
processer och för att formulera användbara indikatorer? 
De studerade koncepten är utformade för olika syften, exempelvis är 
”Ekologiska fotavtryck” ett användbart verktyg för medvetande-
görande medan ”Försiktighetsprincipen” är ett verktyg för att stödja 
ett rimligt förhållningssätt. I rapporten har koncepten utvärderats 
utifrån tre frågeställningar: 

• Vilka koncept bidrar till en ökad förståelse för naturresurser av 
kategorin naturliga system och processer? 

• Hur pass operativa, i bemärkelsen lätta att omsätta i användbara 
indikatorer, är koncepten? 

• Vilken typ av indikatorer går att härleda ur koncepten? 
 
De koncept som bidrar till en ökad förståelse för naturliga system 
och processer är i första hand (Eko)systemtjänster, Sårbarhet och 
Miljöutrymme. Att resonera kring vilka tjänster som systemen kan 
leverera och vilka delar av systemen som är särskilt sårbara förefaller 
vara en framkomlig väg för att ringa in de naturliga systemen. Att 
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utgå ifrån systemtjänster öppnar för möjligheter att bredda konse-
kvensbedömningar genom att inkludera många olika typer av tjäns-
ter medan sårbarhetsresonemang öppnar för möjligheter att fokuse-
ra konsekvensbedömningarna på de delar av systemen som är sär-
skilt sårbara för förändringar. Miljöutrymme syftar till att göra det 
möjligt att jämföra dagens belastnings- och förbrukningsnivåer med 
uppsatta gränser och nivåer för ett uthålligt resursutnyttjande. 

Ekologiska fotavtryck, Faktorprincipen och Decoupling är relativt 
lätta att omsätta i användbara planindikatorer. En kritik som kan 
riktas mot de tre principerna är att naturresurser av olika slag slås 
samman i ett enda mått utan att någon hänsyn tas till att ett över-
utnyttjande av olika resurser leder till väsensskilda konsekvenser. 
För lite hänsyn tas till brist- och skadlighetskriterier.65

 Försiktighetsprincipen, som är ett exempel på en regel för ett 
övergripande förhållningssätt, har ett begränsat värde för att närma-
re beskriva olika typer av naturresurser och för att formulera lämpli-
ga indikatorer för tillstånd och drivkrafter. Däremot utgör principen 
ett nödvändigt komplement till de mer operativt inriktade princi-
perna. Användbarheten av de operativt inriktade principerna be-
gränsas av att det saknas kunskap om gränsvärden för uthålligt nytt-
jande. Bristen på sådan kunskap är ett starkt motiv till att försik-
tighetsprincipen används. Det är även ett motiv till att konsekvenser 
bedöms genom riktningsanalyser snarare än genom bedömningar 
av absoluta nivåer. 

Slutsatser — framgångsfaktorer 
För att uppnå målet om hushållning och resurseffektiv hantering av 
naturresurser i fysisk planering är det nödvändigt att naturresurser-
na behandlas på ett tidigt stadium i fysisk planering och integrerat 
med andra frågor. Behovet av en helhetssyn betonas i samtliga stu-
derade rapporter men medlen för att åstadkomma detta är olika. 

 
Framgångsfaktorer avseende resurshantering i planering och 
beslutsfattande

• Involvera en bred krets av aktörer och intressenter i planerings-
processen. Expertis på naturresurser är viktigt att ta med p.g.a. 
frågornas komplexitet och att de många gånger kräver djupa ex-
pertkunskaper. Syftet är att få en bredare belysning av sakfrågan 
och att tidigt kunna uppmärksamma frågor som på ett senare 
stadium i planeringen skulle kunna orsaka överklaganden och 
överprövningar. I många fall ligger makten att förändra resurs-
hanteringen hos privata aktörer. 

                                                               
65 SOU 2001:2 
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• Genomför strategiska konsekvensbedömningar där resursfrågorna 
ges en bredare belysning. I FN: s ”The Millenium Assessment 
project” görs exempelvis bedömningar av eko-
systemförändringar utifrån vilka konsekvenser de får för 
mänsklig välfärd. 

• Genomför planering, måluppföljning och övervakning i samspel 
mellan olika skal- och förvaltningsnivåer. På kommunal nivå 
finns förutsättningar att finna praktiskt fungerande samlade lös-
ningar på miljö- och resurshushållningsproblem. Samtidigt blir 
den regionala planeringsnivån allt viktigare för att lösa struktur-
frågor på miljö- och resursmässigt bästa sätt. 

• Skapa förståelse för hur institutionella och ekonomiska faktorer 
kan få konsekvenser för hur resurser kan nyttjas. Det kan handla 
om hur tillväxttakt, ägarförhållanden, handels- och kapitalflöden 
och även sektorsspecifika subventioner och skatter (på produk-
ter från jord- och skogsbruk, fiske, energi etc.) påverkar markan-
vändningsmönster, resursutvinning, vattenförsörjning, landska-
pets utseende och naturliga processer. 

Framgångsfaktorer avseende indikatorutveckling 

• Utveckla integrerade indikatorer. Integrerade indikatorer sam-
manfattar i ett och samma mått viktiga sociala, ekonomiska och 
ekologiska faktorer. Att använda integrerade indikatorer är ett 
sätt att reducera antalet indikatorer, något som kan vara prak-
tiskt. Ett exempel på integrerade indikatorer är indikatorer för 
decoupling. Innebörden av decoupling är att den ekonomiska 
utvecklingen frånkopplas från en ökad förbrukningstakt av na-
turresurser och en ökad miljöförstöring. 

• Utveckla konkreta decouplingsindikatorer som kan användas för 
att diskutera hur tätortens utveckling kan frånkopplas tätortens 
ytexpansion. Ett exempel på en sådan indikator är ”Återbruk och 
restaurering av f.d. industrimark i centrala lägen”. Att planera för 
hållbara strukturer innebär ofta en kombination av förtätnings-
åtgärder och expansion på oexploaterad mark. Det är därför inte 
möjligt att formulera rena faktortal (exempelvis faktor 4) för re-
surseffektivt markutnyttjande. Det ekologiska fotavtrycket kan i 
olika former ge ett underlag för att mäta decoupling av tätorts-
utveckling. 

• Utveckla planindikatorer som samtidigt är integrerade, ger ett 
mått på resurseffektivitet och beskriver viktiga påverkansfaktorer 
och åtgärder med konsekvenser för naturresurser. ”Andel ny be-
byggelse som lokaliseras inom definierad tätortsyta” ger mått på 
resurseffektivitet i form av nyttjande av befintlig infrastruktur 
(ekonomiskt), minimerat byggande på produktiv mark (ekolo-
giskt och ekonomiskt) och bättre serviceunderlag i befintliga 
stadsdelar (ekonomiskt och socialt). 
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• Inordna indikatorer för naturresurser i befintliga indikator-
system. De s.k. decouplingsindikatorerna öppnar för möjligheten 
att inordna naturresurseffektivitet i skärningen mellan den eko-
logiska och den ekonomiska sfären. 

• Undvik ett rätlinjigt synsätt på hur olika drivkrafter och påver-
kansfaktorer ger konsekvenser för hur naturresurser används. 

• Utse rätt datavärdar för de olika indikatorerna för att arbetet med 
att ta fram indikatorer ska löpa effektivt. 

Förslag till fortsatt arbete — fas III 

Indikatorer 
Vi föreslår att fortsatt arbete fokuseras på indikatorer som inte 
i första hand tränger djupare in i naturresursbegreppet utan även 
belyser samspelet mellan ekologiska frågor (naturresursfrågor), eko-
nomiska, sociala och rumsliga frågor. Viktiga frågor är t.ex: 

• Hur påverkar suburbanisering, dvs. den diffusa spridningen av 
bebyggelse i städernas periferi hushållningen med naturre-
surser? 

• Vilka möjligheter ger reurbanisering t.ex. i form av återanvänd-
ning av centralt belägen, redan använd mark för industri- och 
hamnändamål etc. för att gynna hushållningen av naturresurser? 

• Vilka blir de ekonomiska och sociala effekterna av suburbanise-
ringen resp. reurbaniseringen? Vilka möjligheter finns att uppnå 
decoupling där den ekonomiska tillväxten kan fortsätta utan att 
den inverkar negativt på hushållning av naturresurser och andra 
resurser? 

• Hur kan indikatorerna gynna det ”goda samtalet”66 och en posi-
tiv dialog mellan aktörerna i samhällsplaneringsprocessen och 
i samhällsbyggandet som helhet? 

• Hur kan indikatorer utvecklas som belyser frågan om hållbarhet i 
relation till stadens attraktivitet? 

Frågor som syftar till att uppnå en effektiv hantering av naturre-
surser i den fysiska planeringen 
I ett inledande skede gjordes bedömningen att hushållning med natur-
resurser av kategorin naturliga system och processer är så pass kom-
plext att det vid sidan om indikatorer för uppföljning behövdes ytter-
ligare stöd för att öka medvetenheten om naturresurser av denna 
                                                               
66 Utveckling av Bygga-bo-dialogen. 
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kategori i den fysiska planeringsprocessen. Därför formulerades ett 
antal frågor och delfrågor som stöd för att bedöma om de naturliga 
systemen har blivit tillräckligt belysta i planprocessen. I anslutning 
till frågorna finns även förslag på indikatorer som kan användas för 
att följa upp frågorna senare i planprocessen. 
 
En viktig fråga i ett fortsatt arbete i fas III är: 

• Hur kan frågorna inordnas i den fysiska planeringen så att de 
kommer till praktisk användning i denna? 
 

Ett möjligt sätt är att strukturera om frågorna i enlighet med de na-
tionella strategierna för att uppnå miljökvalitetsmålen. 

Ett arbete med att omarbeta dessa strategier pågår dock och det är 
därför lämpligt att avvakta med att pröva möjligheterna att struk-
turera om frågorna tills det arbetet är avslutat. 
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EU-kommissionens strategiarbete för ett uthålligt 
bruk av naturresurser 
Europeiska kommissionen har under 2003 påbörjat ett arbete med 
att ta fram en tematisk strategi för ett uthålligt bruk av naturresurser. 
Arbetet syftar till att skapa ett ramverk för att ett användande av na-
turresurser vilket stödjer målen i Lissabonstrategin och EU:s strategi 
för hållbar utveckling. Strategiarbetet beräknas vara färdigt att pre-
senteras under år 2004. 

Strategin ska fokusera på att förstå och kartlägga kopplingar mel-
lan användande av naturresurser och deras miljökonsekvenser. Stra-
tegin ska bidra till att uppnå decoupling, dvs. att frånkoppla ekonomisk 
tillväxt från växande miljöproblem och en ökad förbrukning av natur-
resurser. Det är även viktigt att uppnå en balans mellan ekonomiska, 
miljömässiga och sociala aspekterna av en uthållig utveckling. EU-
kommissionen ser på sitt arbete med en tidshorisont på 25 år. 

Europeiska kommissionens strategiarbete är inriktat mot resurs-
användning av kategorin resurser som används och behandlar där-
för inte de naturliga systemen i någon större utsträckning. 

Ett första steg är att bedöma var (för vilka resursslag) det finns de 
största möjligheterna till att åstadkomma förbättringar med beakt-
ande av både de teknologiska och socioekonomiska förutsättningarna. 

Några föreslagna strategielement 

• Gör livscykelanalyser som redovisar resursernas vägar genom 
samhället och även vilka miljökonsekvenser som uppkommer i 
de olika leden. 

• Identifiera och bedöm konsekvenser av resursanvändning på olika 
miljömedia (luft, vatten, jord), på biodiversitet och för hälsa. 

• Adressera bristsituationer där det är relevant. 

• Förbered och revidera riktlinjer som påverkar resursanvändning 
och med den förknippade miljökonsekvenser. 

Några föreslagna åtgärder för att uppnå en mer uthållig resurs-
användning 

• Använd resurser med mer eko-effektiv teknologi 

• Ändra konsumtionsmönster 

• Använda mindre av en given resurs om där finns kostnads-
effektiva sätt att göra detta på. 

 
Källa: European Commission (2003b) Towards a Thematic Strategy 
on the Sustainable Use of Natural Resources 
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Figur 12. Kristianstads vattenrike ingår i det svenska MA-projektet. 
Foto: Patrik Olofsson. 

The Millennium Ecosystem Assessment 
FN-projektet ”Millennium Ecosystem Assessment” är ett fyraårigt 
projekt på internationell nivå som är utformat för att möta besluts-
fattares behov av vetenskaplig information om kopplingar mellan 
förändringar i ekosystemen och mänsklig välfärd. Projektet inleddes 
år 2001 och avslutas år 2005 då merparten av rapporterna kommer 
att publiceras. Projektet involverar såväl regeringar, det privata när-
ingslivet, utomparlamentariska organisationer, och forskare. 

Projektet utgår ifrån ett utilitaristiskt synsätt, dvs. ekosystemet ut-
värderas utifrån vilka tjänster det kan leverera till människor. Man 
studerar hur ekosystem och sociala faktorer påverkar varandra. Eko-
systemtjänster och mänsklig välfärd är centrala begrepp. I projektet 
poängteras att det inte i första hand är den genomsnittliga påverkan 
för mänsklig välfärd som är av intresse utan snarare konsekvenserna 
av ekosystemförändringar för olika grupperingar. 

Det är oftast de med minst resurser som drabbas svårast av eko-
systemförändringar, medan resursstarka individer och nationer kan 
finna ersättningar för tjänster som påverkas. I projektet kommer 
man att undersöka direkta och indirekta drivkrafter till förändringar 
i ekosystemet. I projektet har man identifierat tio olika kategorier av 
ekosystem där även kultiverade och urbana miljöer ingår. 

Även en stor mängd biofysiska och socioekonomiska indikatorer 
kommer att användas. Scenarier kommer att användas för att sum-
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mera och kommunicera olika utvecklingsspår som världens ekosys-
tem kan följa de närmast årtiondena. 

Syftet med projektet är att möjliggöra integrerade konsekvens-
bedömningar av förändringar av ekosystem med avseende på män-
niskors välmåga. Dessa bedömningar ska hjälpa beslutsfattare att 
värdera olika ”trade-offs” mellan olika alternativa förvaltningsformer 
och åtgärder som påverkar ekosystemen. Ett centralt moment är att 
man avser att arbeta med konsekvensbeskrivningar på olika skalni-
våer. Projektet omfattar jämförande studier på global nivå men även 
lokala konsekvensbedömningar ingår. 

Projektet arbetar med att finna sätt att inkludera lokal kunskap 
och erfarenheter vid sidan om vetenskapligt belagda resultat och 
kunskap. Ett sätt att åstadkomma detta är att inom projektets ramar 
granska lokala kunskapskällor och att publicera lokal kunskap för att 
på så vis göra den tillgänglig för granskning. 

Projektet är nära kopplat till andra konsekvensbedömningar på 
internationell nivå, bl.a. den internationella panelen för klimatför-
ändringar vilka ger underlag till internationella rapportinstrument 
såsom the Global Environmental Outlook, the World Resources 
Report, the Human Development Report och the World Develop-
ment Report. De vetenskapliga resultaten från projektet kommer att 
användas för att underlätta implementeringen av andra projekt på 
FN-nivå bl.a ”Konventionen för Biologisk mångfald” och ”Konven-
tionen för att motarbeta ökenspridning”. 

Övergripande frågor som vägleder i konsekvensbedömningsarbetet 

• Vilka är de aktuella förhållandena och trenderna avseende eko-
system och förutsättningar för mänsklig välfärd? 

• Hur ser troliga framtida förändringar ut för olika ekosystem, av-
seende tillgång och efterfrågan på ekosystemtjänster och resulte-
rande förändringar i hälsa, uppehälle, säkerhet, och andra fakto-
rer som ger välfärd? 

• Vad kan vi göra för att öka välfärden och bevara ekosystemen? 
Vilka är styrkorna och svagheterna hos alternativa åtgärder och 
processer som kan tänkas motverka eller medverka till att olika 
situationer uppstår i framtiden? 

• Vilka är de mest tillförlitliga resultaten och centrala osäkerheter 
som påverkar tillgången på ekosystemtjänster (inklusive påföl-
jande förändringar i hälsa, uppehälle och säkerhet) och som har 
betydelse för beslut rörande förvaltning och policyformulering? 

• Vilka av de verktyg och metoder som utformas och används 
i MA-projektet kan bidra till att förbättra konsekvensbedöm-
ningar av ekosystem, den service ekosystemen bidrar med och 
påverkan på välfärd samt konsekvenser för svarsåtgärder? 

 
Källa: World Resources Institute (2003) Ecosystems and Human Well-
being: A Framework for Assessment. Island Press. 
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Figur 13. Sustainable City lanserar ett helhetsgrepp på hållbar stadsutveckling. 

The Sustainable City 
Projektet ”The Sustainable City”, se Ranhagen (2002), som initiera-
des av det Svenska Exportrådet, UD och Miljödepartementet. Projek-
tet syftar till att koppla ett helhetsgrepp på miljöfrågor i samspel 
med bl.a. fysisk planering och olika institutionella faktorer. Bästa 
möjliga teknik avseende olika sektorer, såsom trafikplanering, av-
fallshantering, energiförsörjning etc.,  integreras i en och samma 
planeringsprocess. Syftet med projektet är att samla in kunskap om 
innovativa och inspirerande hållbara lösningar. Projektet bildar en 
plattform för att arbeta vidare med hållbarhetsfrågor i fysisk plane-
ring i internationella projekt. 

Tyngdpunkterna i projektet ligger vid stadsplanering, stadsled-
ning (den politiska och administrativa ledningen) utbildning, IT-
koncept och deltagande. En viktig del av projektet var att få med 
representanter från näringslivet och olika institutioner i samverkan 
för att uppnå en hållbar utveckling. 

Ett särskilt fokus ligger på hur stadsplanering kan användas som 
ett ramverk för att utveckla synergier mellan olika aktiviteter och 
aktivitetsområden. Fysisk planering inrymmer en potential att an-
vändas som en plattform för att integrera ett brett systemtänkande 
där olika former av tjänster och produkter kombineras. 

 Exempel på praktiska koncept på systemnivå som testats i projek-
tet är ”integrerad planering av markanvändning och trafik”, något 
som är nödvändigt för att kunna lösa tätortens miljöproblem, och 
”integrerad planering av markanvändning och infrastruktur”, något 
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som är nödvändigt för att kunna vända linjär resursförbrukning till 
cirkulära flöden. 

Exempel på synergieffekter som nämns är kombinerade system 
för vatten, renhållning, avfall och energi: Lokalisering av byggnader 
med hänsyn till mikroklimatet och det omgivande landskapet för att 
optimera energianvändning för uppvärmning: Analys av konsek-
venser för trafiksystemet av alternativa lokaliseringar av industri-, 
kontors-, servicefunktioner och bostäder: Relationer mellan land-
skap, vatten och avfall och grönytors olika funktioner. 

 
Källa: SWECO (2002) The Sustainable City. A vision of the Swedish-
Chinese 
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Figur 14. Miljöminister Lena Sommestad och Thomas Norell från Akademiska 
hus skriver på överenskommelsen i Bygga-bo-dialogen, den 8 maj 2003.  
Foto: Birgitta Rydbeck. 

Bygga-bo-dialogen 
”Bygga-bo-dialogen” är ett dialogprojekt som involverar represen-
tanter från staten och näringslivet med siktet inställt på en hållbar 
bygg- och fastighetssektor 25 år i framtiden. ”Det goda samtalet”, 
vilket innebär att olika intressenter bjuds in till diskussion på ett 
tidigt stadium av planeringsprocessen innan det finns några konkre-
ta planer, är ett centralt inslag i dialogprocessen. 

Arbetsgruppen ”Planering för hållbart Samhällsbyggande” har kon-
centrerat sitt arbete kring samhällsbyggandets processer. I arbetsgrup-
pen deltar representanter från Hofors, Malmö, Kalmar och Karlstad. 

De deltagande kommunerna har gjort en rad åtaganden på olika 
områden för hur de ska arbeta i riktning mot en hållbar utveckling. 
Dessa åtaganden gäller bl.a. att förenkla planprocesser, att bygga 
inom tätortens gräns, att se över kommunala taxor och att integrera 
olika sektorsprogram i en sammanhållande fysisk planering som 
understryker helhetssynen. 

Särskilt aktuella program för det hållbara samhället handlar om hus-
hållning med kulturmiljön, energi och energiråvaror (särskilt frågor om 
biomassa, vindkraft), naturgrus, färskvatten, avfall, transporter m.m. 

Kommunerna bör ta fram uppgifter på lokal nivå, som beskriver 
kommunens ”ämnesomsättning” och just min kommuns roll eller 
andel i Sverige. För detta beskrivningsarbete anser arbetsgruppen att 
det behövs ett antal relevanta nyckeltal och indikatorer att tillgå. 

Arbetsgruppen föreslår en uppsättning indikatorer indelade i fem 
huvudgrupper: Energianvändning, Trafik, Bostäder och byggande, 
Grönstruktur och Övrigt. 
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Några viktiga synpunkter på uppföljningar med indikatorer 

• Indikatorerna ska tas fram i en intern kommunal process utan 
politiska stridigheter 

• Parametrarna ska kunna användas under en följd av år 

• Det är viktigt att särskilja effekter och påverkan av sådant som 
sker utanför kommunens handlingsmöjligheter, exempelvis bör 
föroreningsbelastningar till följd av surt nedfall från Europa sär-
skiljas från belastningar som genereras genom verksamheter 
inom kommungränsen. 

 
Källa: Arbetsgruppen Planering för hållbart samhällsbyggande inom 
”Bygga-bo-dialogen” (2003) Planering för hållbart samhällsbyggande. 

 

 
 
Figur 15. Indikatorerna som tagits fram för att följa upp Malmös övergripande mål 
har i figuren grupperats i förhållande till olika aspekter av en hållbar utveckling. 

Malmös målindikatorer för uppföljning av målen 
i ÖP2000 
Översiktsplaneavdelningen och Miljöförvaltningen inom Malmö 
stad genomförde under 2002 och 2003 ett projekt som syftade till att 
undersöka om indikatorer kan vara en lämplig metod att synliggöra 
och operationalisera översiktsplanens mål för Malmö och att ge ett 
förslag till lämpliga indikatorer och därmed öka intresset för uppfölj-
ning av beslutade planer och mål. 
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Målindikatorerna förväntas kunna bidra till en precisering, för-
ankring och uppföljning av målen, möjliggöra jämförande analyser 
och bidra till en systematisk politiskt diskussion kring måluppfyll-
else, prioriteringar, mål- och delmålsrevidering samt behov av större 
strategiska insatser. 

Vid sidan om målindikatorerna föreslås även planindikatorer och 
effektindikatorer. En planindikator fungerar som riktningsangivelse 
för ett delmål och är mer direkt kopplad till faktiska lokaliserings- 
och markanvändningsfrågor som kan påverkas med hjälp av över-
siktlig planering. Ett exempel på planindikator är: ”Andelen ny 
bebyggelse som tillkommer genom återbruk av tidigare exploa-
terad mark.” 

Målindikatorer avläser den generella utvecklingstendensen. Plan-
indikatorer bör mer strikt vara avgränsade till områden och funktio-
ner där den egna organisationen har möjlighet att utöva ett effektivt 
inflytande. 

Effektindikatorer fungerar som ett effektmått för specifika åtgär-
der. Exempel: Har beslutade åtgärder för att minska trafikolyckor 
haft planerad effekt? 

Målindikatorer 
Översiktsplanen innehåller fem övergripande mål: Fler arbetstillfäl-
len, Stärkt regionalt centrum, Social balans, Attraktiv stadsmiljö 
samt Robust och hållbar struktur. När det gäller målet Robust och 
hållbar struktur konstateras att det finns mycket relevant statistik 
men att det är svårt att välja ut ett fåtal indikatorer ska ge överblick 
över miljömässigt hållbar utveckling. En slutsats är att ett ytregister 
skulle göra det möjligt att utveckla relevanta indikatorer kring mark-
användning, tillgänglighetsanalyser och riskbedömningar. Målindi-
katorer som valts ut för målet Robust och hållbar struktur är: ”Ut-
släpp av koldioxid”, ”Persontäthet i Malmös tätorter 1980—2000”, 
”Energiförbrukning”, ”Rötslam: Kadmium. Mätningar vid Klags-
hamn och Sjölunda i reningsverk 1980—2001”, ”Vägtrafik över Malmö 
kommungräns 1980—2001”. 

För målet ”Attraktiv stadsmiljö” formulerades indikatorn 
”Malmöbornas syn på stadsmiljön”. Som bedömningsunderlag för 
indikatorn används en återkommande enkätundersökning som un-
dersöker attityder till olika aspekter av stadsmiljön, exempelvis 
trygghet, attraktivitet och identitet. Syftet är att kunna göra jäm-
förelser i tid men även mellan olika stadsdelar. 

 
Källa: Malmö stad (2003) Översiktsplaneavdelningen och Stads-
miljöavdelningen. Malmöbornas syn på stadsmiljön 
Malmö stad (2002) Målindikatorer för bättre uppföljning av målen 
i ÖP2000. Delrapport (utkast) från 4 november 2002 
 

 



92 Hushållning med naturresurser 

 

 
 
Figur 16. Resultatet av avstämningen sammanfattas i en symbolbild över Kalmar 
där miljömålen anges med färgglada cirklar. 

 

Miljön i Kalmar kommun — avstämning mot miljömål 
Vatten och Samhällsteknik har på uppdrag av Kalmar kommuns led-
ningskontor gjort en översiktlig avstämning av hur situationen 
i Kalmar kommun förhåller sig till 14 av de uppsatta miljömålen med 
tillhörande nationella och regionala delmål. 

Resultatet av avstämningen sammanfattas i en symbolbild över 
Kalmar där miljömålen anges med färgglada cirklar. Färgen på cirk-
larna illustrerar utfallet på avstämningen. Gröna färger innebär att 
kommunen ligger i nivå med eller bättre än miljömålet, gul färg att 
kommunen i likhet med de flesta andra kommuner har en bit kvar 
till att uppnå miljömålet och orange respektive röd färg att kommu-
nen ligger sämre till. 

Vid tolkningen av resultatutfallen för miljömålen som helhet ska 
beaktas att de speglar genomsnittet av avstämningen av de delmål 
som ingår i respektive miljömål. Flera av miljömålen griper emeller-
tid över stora områden och innefattar delmål av mycket heterogen 
karaktär vilket gör en sammanlagd bedömning av miljömålet mindre 
intressant. Exempel på miljömål med delmål av heterogen karaktär 
är God bebyggd miljö, Levande skogar och Ett rikt odlingslandskap. 

Vid avstämningen av miljömål och delmål har även bedömning 
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skett av avstämningens tillförlitlighet. Resultatet av denna redovisas 
som mer eller mindre ifyllda cirklar för miljömålen i en separat 
symbolbild. Cirkel som till stor del är utfylld med färg illustrerar att 
avstämningen bedöms vara tillförlitlig och vice versa. Anledningar 
till låg tillförlitlighet i avstämningen är som regel att mätdata saknats 
eller att andra relevanta uppgifter rörande de delmål som ingår 
i miljömålen inte funnits tillgängliga. För att förbättra tillförlitlighe-
ten i avstämningen av miljömål och erhålla underlag för kommu-
nens fortsatta arbete med miljömålen krävs kompletterande kon-
troll- och undersökningsinsatser. 

 
Källa: Vatten och samhällsteknik AB (2003) Miljön i Kalmar kommun. 
Avstämning mot miljömål. 

 
 

 
 
Figur 17. Energianvändningen i Kalmar kommun redovisad per samhällssektor. 

Energibalansen 2000 Kalmar 
Energikontor Sydost har upprättat en energibalans för Kalmar kom-
mun. Energikontor Sydost började sin verksamhet under 1999 och 
arbetar för en minskad energianvändning i Kalmar och Kronobergs 
län genom en ökad energieffektivisering. Dessutom verkar Energi-
kontor Sydost för en ökad andel förnyelsebara bränslen på bekost-
nad av elanvändningen och användningen av fossila bränslen. Sam-
arbete sker med alla parter inom energiområden både regionalt, 
nationellt och internationellt. 

1995 upprättades en energibalans för regionen för att ge en ut-
gångspunkt för kommande verksamhet. Målsättningen med energi-
balansen 2000 är att få en uppdatering av dessa siffror så att föränd-
ringar kan indikeras. 

Målsättningen med energibalansen är att på ett överskådligt sätt 
kartlägga de övergripande energiflödena i Kalmar kommun. I studi-
en har energiflödet kartlagts främst baserat på SCB: s statistik, vilken 

 



94 Hushållning med naturresurser 

har kompletterats med uppgifter från energileverantörer, energiråd-
givare m.fl. Tillförseln och användningen presenteras i så detaljerat 
skick som har varit rimligt att inhämta. Luckor i statistiken har kom-
pletterats med hjälp av rimliga uppskattningar baserade på jämför-
elser med andra områden och/eller erfarenhet. 

Förutom en kartläggning av energiflödet redogörs för den miljö-
påverkan energianvändningen ger upphov till. Emissioner är beräk-
nade utifrån schabloner från bl.a. Kalmar läns luftförbund och från 
miljörapporter från större förbränningsanläggningar. 

I energibalansen finns separata redovisningar av respektive ener-
gislag i kommunen och hur energianvändningen är fördelad i sam-
hällssektorerna. 

I slutdiskussionen påpekas att det är vanskligt att jämföra siffror 
mellan olika regioner. I Kalmar län finns exempelvis några stora 
energianvändare/producenter som lätt kan göra statistiken märklig 
vid en snabb jämförelse. Energibalansen bör användas för att göra 
jämförelser inom den egna regionen i första hand. 

 
Källa: Energikontor Sydost (2003) Energibalans Kalmar år 2000. 
Energiomsättning och koldioxidemissioner. 
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Bilaga — Bruttolista indikatorer 

För att göra listan med indikatorer överskådlig har indikatorerna delats 
in i sex olika kategorier: 

1. Uthållig mark- och vattenanvändning 

2. Uthållig mark- och vattenanvändning — natur och miljöskydd 

3. Nyttjande av resurstillgångar i förhållande till existerande resursbas 

4. Resurseffektivitet och ”decoupling” 

5. Fördelning mellan förnyelsebara och icke-förnyelsebara resurser 

6. Indikatorer för att bedöma om hänsyn till naturresurser av system-
karaktär tas i planer och beslut 

 

1. Uthållig mark- och vattenanvändning på en övergripande nivå 

Miljömåls-
kommitténs.  
tre strategier 

Indikator  Kommentarer om användningsområden och ursprung 

1  2 3 

Miljö-
kvali-
tets-
mål 

Plan-
indi-
kator? 
Ja) 
MMP67 
(√) 

Kategori 
av 
natur-
resurs 

Andel tätortsyta/total yta 
Ökar eller minskar om planen genomförs? 

”Evolution of built-up areas” Källa: European Commission 
(2002) Kommentar till parenteser: (2b) Tätortsexpansionen kan 
konkurrera om utrymme för att nyttja flödesresurser såsom 
vind- och jordenergi. (√1) Egentligen ett alltför ospecifikt mått på 
resurshushållning. 

  (√1) 15 Ja  1, 2a, 3b 

Tätortsexpansion som sker på jungfrulig mark respektive 
exploaterad mark 
Ökar eller minskar om planen genomförs? 

Kommentar till parentes: (3a) Expansion på jungfrulig mark kan 
ev försvåra framtida uttag av lagerresurser och innebära 
konkurrens med skogsbruk (3b). (√1) Expansion på exploaterad 
mark innebär ev möjlighet att utnyttja redan utbyggd 
infrastruktur (√2) Innebär ev att förorenad industrimark renas.  

(√1) (√2) √ 15   Ja 1, 2a,
(3a), 
(3b) 

Tätortsexpansion som sker på attraktiv jord- eller skogs-
bruksmark        Ökar eller minskar om planen genomförs? 

     1, (2a),
3b 

√ 12, 13, 
15 

Ja

Andelen bostäder tillkomna under de senaste åren som 
uppförts inom kommunens definierade tätortsarea. 
(Ökar eller minskar om planen genomförs?) 

Källa: Arbetsgruppen för hållbart samhällsbyggande inom 
Bygga, Bo och Förvalta för framtiden (2003) Kommentar till 
parentes: (2a), (2b), (3a) Att bygga inom tätorten ger i många fall 
möjligheter att bygga i goda kollektivlägen och att större 
naturområden och skogs- och jordbruksmark kan bevaras. 

√  √    Ja 1, (2a),
(2b), 
(3b) 

forts. 

                                                               
67 MMP är här en förkortning för miljömålsportalen 



 

 

forts. 
Miljömåls-
kommitténs.  
tre strategier 

Indikator  Kommentarer om användningsområden och ursprung 

1   2 3

Miljö-
kvali-
tets-
mål 

Plan-
indi-
kator? 
Ja) 
MMP68 
(√) 

Kategori 
av 
natur-
resurs 

Andel bebyggelse (m2) som lokaliseras i goda 
kollektivtrafiklägen, mätt som geografiskt eller 
tidsmässigt avstånd. 
Ökar eller minskar om planen genomförs? 

Källa: Boverket (2003b) 
Skapar förutsättning för en hållbar bebyggelse- och infrastruktur 
Kommentar till parenteser: (2b), (3a) Påverkar energianvänd-
ning och utsläppsmängder och ger därmed effekter på luft- och 
vattenkvalitet.  

√  √ 15   Ja 1, (2a)
(2b), 
(3a) 

Andel bebyggelse i gynnsamt lokalklimatläge? 
Ökar eller minskar om planen genomförs? 

Kommentar: Påverkar energianvändning och utsläppsmängder 
och ger därmed effekter på luft- och vattenkvalitet samt ger ett 
minskat uttag av ändliga resurser.  

√  √ 15   Ja 2b, (3a)

Andel av hushåll som är knutet till kommunalt VA-nät. 
Ökar eller minskar om planen genomförs? 

”Andel av hushåll som inte är knutna till kommunalt VA-nät. 
Källa: OECD (2002) Kommentar till parentes: (√1) En hållbara 
bebyggelsestruktur. Indikatorn innebär i gynnsamma fall en 
minskad belastning på lokala hydrologiska system och ökade 
möjligheter till effektiv rening. 

 √ (√1) 8 Ja  2a, 2b 

Andel förorenad mark/total yta 
Ökar eller minskar om planen genomförs? 

”Contaminated and eroded soils” Källa: European Commission 
(2002) ”Åtgärdade förorenade områden och kostnader för 
åtgärder.“ Källa: Miljömålsportalen 
Kommentar till parentes: (√1) Innebär troligen att läckage av gif-
ter till mark- och vatten minskar om förorendad mark saneras. 

 (√1) √ 4  Ja
√ 

1, 2a, 2b,  

Andel skyddad mark i kommunen. 
Ökar eller minskar om planen genomförs? 

Indikatorn ingår som ett delmått i indikatorn “Sustainable Land 
use“ Källa: European Commission (2002) 
Miljömålsportalen: Indikatorer preciserade för olika typer av 
mark finns på miljömålsportalen. Indikatorn på denna 
aggregerade nivå finns ej. 
Kommentar till parentes (3a), (3b): Påverkar möjligheter att utvin-
na lagerresurser och att sköta kommersiellt jord- och skogsbruk 

    √ 8, 11, 
12, 13 

Ja 1, 2a,
(3a), 
(3b) 

forts. 

                                                               
68 MMP är här en förkortning för miljömålsportalen 

 



 

forts. 

2. Uthållig mark- och vattenanvändning — natur och miljöskydd 

Miljömåls-
kommitténs.  
tre strategier 

Indikator  Kommentarer om användningsområden och ursprung 

1   2 3

Miljö-
kvali-
tets-
mål 

Plan-
indi-
kator? 
Ja) 
MMP
69 (√) 

Kategori 
av 
natur-
resurs 

Andel skyddad naturmark/total 
naturmarksareal 
Ökar eller minskar om planen genomförs?  

”Protected areas for biodiversity” Källa: European Commission (2002) 
“Areal skyddad skogsmark för naturvårds- och kulturvårdsändamål.“ 
Indikatorn uppdelad på kategorierna naturreservat, biotopskydd, natur-
vårdsavtal. Källa: Miljömålsportalen 
Kommentar till parentes: (3a), (3b) Påverkar möjligheterna till kommersiell 
skogsproduktion 

  √ 12  Ja  1, 2a, 
(3a), 
(3b) 

Antal förorenade, försurade och/eller 
övergödda vattendrag och sjöar 
Ökar eller minskar om planen genomförs?  

   √ 3, 8, 9  2a, 2b 

Andel förorenad och eller försurad skogs- eller 
jordbruksmark/total areal 
Ökar eller minskar om planen genomförs?  

     √ 3, 12, 
13 

2a, 2b,
3b 

Andel riskfylld markanvändning inom 
inströmningsområde för grundvattentäkt 
Ökar eller minskar om planen genomförs?  

Källa: Egen  √ √     Ja 2a, 2b

Fragmenteringen eller uppsplittringen av 
sammanhängande naturområden (ex natur-
reservat eller områden med riksintresse för 
naturvård) med värde för biologisk mångfald, 
rekreation och kulturmiljö. 
Ökar eller minskar om planen genomförs?  

Källa: Boverket (2003b) 
Kommentar till parentes: (3a) Påverkar ev stammen av jaktvillebråd och 
annan vild biologisk resurs som utvinns.  

     √ 12 Ja 2a, (3a)

forts. 

                                                               
69 MMP är här en förkortning för miljömålsportalen 

  



 

forts. 
Miljömåls-
kommitténs.  
tre strategier 

Indikator  Kommentarer om användningsområden och ursprung 

1   2 3

Miljö-
kvali-
tets-
mål 

Plan-
indi-
kator? 
Ja) 
MMP
70 (√) 

Kategori 
av 
natur-
resurs 

Ökar eller minskar skyddet av äldre träd? “Andel gammal skog av total produktiv skogsmark“ 
“Lövskog: Andel äldre lövrik skog av total produktiv skogsmark“  
Källa: MILJÖMÅLSPORTALEN 
Kommentar till parentes: (√) Är ett resultat av de drivkrafter som strategierna 
riktar sig mot.  

     (√) 12 2a

Antal och areal av välhävdade naturliga 
gräsmarker (ängs- och hagmarker).  
Ökar eller minskar om planen genomförs? 

Källa: Boverket (2003b), Miljömålsportalen   √ 13  Ja
√ 

2a 

Andelen ängs-, skogs- och våtmark av 
kommunens totala yta.  
Ökar eller minskar om planen genomförs? 

Källa: Arbetsgruppen för hållbart samhällsbyggande inom Bygga, Bo och 
Förvalta för framtiden (2003) Kommentar till parentes: Är ett spegelmått till 
andel tätortsyta av kommunens totala yta. Hör ihop med tätortens 
utbyggnad. 

    (√) 8, 11, 
12, 13 

Ja 1, 2a,
(3b) 

Kvaliteten på utomhusluft lokalt: Antal dagar 
med god luftkvalitet 

Källa: European Commission (2003a)  
“Urban population exposure to air pollution” 
Källa: European Commission (2002) 
Kommentar till parentes: (2a), Ger effekter på de naturliga systemens 
kvalitet. (√) Är ett resultat av drivkrafter som strategin styr 

(√)  (√) 2   (2a), 2b

Lokalt bidrag till den global klimatförändringen: 
Koldioxidutsläpp. (På längre sikt när en förenk-
lad metod har identifierats, avses indikatorn att 
fokuseras på det ekologiska fotavtrycket.) 

Källa: European Commission (2003a) 
Kommentar till parentes: (√) Är ett resultat av drivkrafter som strategin styr 

(√)  (√) 1 √ (2a), 2b 

”Dricksvattenkvalitet” ”Quality of drinking water” 
Källa: European Commission (2002) 
Kommentar till parentes: (2a) Ger effekter på de naturliga systemens kvalitet. 
(√) Är ett resultat av drivkrafter som strategin styr 

(√)  (√) 8, 9  (2a), 2b 

forts. 

                                                               
70 MMP är här en förkortning för miljömålsportalen 

 



 

forts. 

3. Nyttjande av resurstillgångar i förhållande till existerande resursbas 

Miljömåls-
kommitténs.  
tre strategier 

Indikator  Kommentarer om användningsområden och ursprung 

1   2 3

Miljö-
kvali-
tets-
mål 

Plan-
indi-
kator? 
Ja) 
MMP
71 (√) 

Kategori 
av 
natur-
resurs 

Intensiteten på användningen av 
naturresurstillgångar i förhållande till 
resursbasen, ex färskvatten, skogstillgångar, 
fiskbestånd, jordbruksmark. 
Skördar i förhållande till tillväxt. 
Påverkan. Ökar eller minskar? 

Källa: OECD Set of Key Environmental Indicators 
Ger ett mått på kvalitet och kvantitet. Ett mått på miljöbelastning i form av 
gifter och även belastning i form av storlek på resursuttag. Indikatorerna är 
avsedda att användas på en nationell nivå. 
“.Sustainability of fishing for selected species” 
Källa: European Commission (2002) 
” Sustained yield management” används för att beskriva om en enskild 
resurs eller ekosystem förvaltas på ett uthålligt vis, dvs. om förutsättningar 
för fortsatt produktion upprätthålls. Källa: World Resources Institute (2003) 

 √ √ 8, 9, 
10, 12, 
13 

  2a, 3a,
3b 

Vattenkonsumtion fördelat på olika sektorer “Water use by sectors” Källa: European Commission (2002) Kommentar till 
parentes: (2a) Ett överutnyttjande av vattenresurser kan medföra negativa 
konsekvenser på de naturliga systemen, ex det hydrologiska systemet.  

 √ √ 15   (2a), 2b

Utbredning av nyckelekosystem 
Ökar eller minskar? 

Källa: OECD Set of Key Environmental Indicator 
Finns i preciserad form med avseende på Areal och andel skyddade 
våtmarker fördelat på skyddsform och status. 
Källa: Miljömålsportalen Kommentar till bock inom parentes: Påverkar den 
biologiska resursbasen 

  √ 8, 10, 
11, 12, 
13 

Ja 
√ 

2a, (3a) 

Andel av jordbruksmarken som är avsatt för 
ekologisk odling (alt uppfyller kriterier för 
KRAV-odling) 
Ökar eller minskar? 

“Area devoted to organic farming”  Källa: European Commission (2002) 
”Andel åkermark som odlas ekologiskt“ Källa: Miljömålsportalen 
Kommentar till parentes: (2b) Ekologisk odling förutsätts orsaka en mindre 
stress på naturliga system ex i form av vattenföroreningar. 

 √ √ 13  Ja
√ 

1, 2a, 
(2b), 3b 

Antal hotade arter 
Ökar eller minskar? 

Källa: OECD Set of Key Environmental Indicators 
Kommentar till parentes: (2a), (3a) Kan vara ett resultat av att ekosystemen 
är rubbade och ett överutnyttjande av jaktvillebråd och övrig nyttjande av 
vild biologisk resurs. 

    √ 8, 10, 
11, 12, 
13 

(2a),
(3a) 

forts. 

                                                               
71 MMP är här en förkortning för miljömålsportalen 

  



 

 
forts. 

4. Resurseffektivitet och decoupling 

Miljömåls-
kommitténs.  
tre strategier 

Indikator  Kommentarer om användningsområden och ursprung 

1   2 3

Miljö-
kvali-
tets-
mål 

Plan-
indi-
kator? 
Ja) 
MMP
72 (√) 

Kategori 
av 
natur-
resurs 

Ja  Ekologiskt fotavtryck ha/individ 
Ekologiskt fotavtryck ha/BNP 
Ökar eller minskar om planen genomförs? 

Källa: Förekommer i olika varianter i ett flertal källor. 
“Ekologiskt fotavtryck (minus energi komponenten) per BNP“ Källa: OECD 
(2002) 
Kommentar: Samtliga resurser kan räknas om till en yta som krävs för att 
producera resursen och hantera ev avfall. Indikatorn för ekologiska 
fotavtryck måste bearbetas för att passa syftet och fungera operativt. 
Kommentar till parentes:(√) Även energianvändningen i ett samhälle kan 
räknas om till areal mark 

(√)  √ 15? 
 

1, 2a, 2b, 
3a, 3b 

”Tillförsel och användning av energi”  Källa: Miljömålsportalen 
Behöver utvecklas. Kommentar till parentes: (√)Kan påverka behov av 
biomassa. (2a) Påverkar föroreningsmängder till luft och vatten och därmed 
de naturliga systemen. 

√  (√) 1, 2, 3, 
6, 8, 11

√ 1, (2a), 
2b, 3a, 
(3b)  

”Materialanvändning för vägar och 
bebyggelse” 

Delas upp i jungfrueligt och återanvänt  √ √ 15    3a

”Återvinningsgrad av utvalda material” “Recycling rate of selected materials” 
Källa: European Commission (2002) 
Indikatorn finns i specificerad för olika material, ex plast, metall, papper, 
glas och wellpapp. Källa: Miljömålsportalen  

 √   15 √ 3a 

forts. 

                                                               
72 MMP är här en förkortning för miljömålsportalen 

 



 

forts. 
Miljömåls-
kommitténs.  
tre strategier 

Indikator  Kommentarer om användningsområden och ursprung 

1   2 3

Miljö-
kvali-
tets-
mål 

Plan-
indi-
kator? 
Ja) 
MMP
73 (√) 

Kategori 
av 
natur-
resurs 

 ”Andel kommunalt avfall som insamlas, läggs 
på soptipp alternativt förbränns (?)” 

“Municipal waste collected, landfilled, incinerated” 
Källa: European Commission (2002) 
“ Municipal waste going to final disposal versus private final consumption 
(PFC)” Källa: OECD (2002) 
„Deponerat avfall: Mängd hushållsavfall till deponi” 
Källa: Miljömålsportalen 
Kommentar till parentes: (2b) Olika hanteringar ger olika typer och mängder 
av föroreningar. 

 √   15
√ 

(2b), 3a, 
3b 

Andel förlorad biodiversitet/produktions-
enhet (Alternativt andel äldre skog/produk-
tionsenhet) 

Källa: OECD (2002) Kommentar: Indikatorn är under utveckling och är ej 
färdig I sitt utförande. 
„Lövskog: Andel äldre lövrik skog av total produktiv skogsmark“  
Källa: Miljömålsportalen  

  √ 3, 12  2a, 3a  

Decoupling biodiversitet “Pressure version of the Natural Capital Index per unit of GDP” 
Källa: OECD (2002)  

     √ 2a, 3a,
3b 

forts. 
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forts. 

5. Fördelning mellan förnyelsebara och icke-förnyelsebara resurser 

Miljömåls-
kommitténs.  
tre strategier 

Indikator  Kommentarer om användningsområden och ursprung 

1   2 3

Miljö-
kvali-
tets-
mål 

Plan-
indi-
kator? 
Ja) 
MMP
74 (√) 

Kategori 
av 
natur-
resurs 

Ja Andel bostäder som värms med förnyelsebar 
energi 
Ökar eller minskar om planen genomförs? 

Kommentar till parentes: (3b) Påverkar ev. produktion av mängden 
biomassa.  

√  √ 1 
 

2b, 3a, 
(3b) 

Andel förnyelsebar energi av den totala 
energianvändningen 
Ökar eller minskar om planen genomförs? 

Källa: Overall goal and Core indicators for sustainable development Baltic 21
„Mängd och andel produktion av el och värme från förnybara källor i 
Sverige“ Källa: Miljömålsportalen 
Kommentar till parentes: (3b) Påverkar ev produktion av mängden 
biomassa.  

√  √ 1 √ 2b, 3a, 
(3b) 

Andel av bebyggelse som är ansluten till 
fjärrvärme. 
Ökar eller minskar om planen genomförs? 

Källa: Boverket (2003b) 
Kommentar till parentes: (2a) Fjärrvärme kan vara ett ur miljösynpunkt 
bättre alternativ till exempelvis eldning med fossila bränslen.  

√ √ √ 1   Ja (2a), 2b,
3a 

Areal för produktion av förnyelsebar energi 
(biobränsle, vind, sol, vatten). 
Ökar eller minskar om planen genomförs? 

Källa: Boverket (2003b) 
Kommentar till parentes: (3a) Ger förutsättningar för att minska uttaget av 
fossila bränsle resurser. 

√ √ √ 1   Ja 1, 2b,
(3a) 

forts.  
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forts. 

6. Indikatorer för att bedöma om hänsyn till naturresurser av systemkaraktär tas i planer och beslut 

Miljömåls-
kommitténs.  
tre strategier 

Indikator  Kommentarer om användningsområden och ursprung 

1   2 3

Miljö-
kvali-
tets-
mål 

Plan-
indi-
kator? 
Ja) 
MMP
75 (√) 

Kategori 
av 
natur-
resurs 

Andel planer där MKB omfattar analys av 
konsekvenser för de naturliga systemen 

Källa: Eget    √   2a 

Andel planer där MKB omfattar resonemang 
kring systemens ev sårbarhet 

Källa: Eget   √   2a 

Andel planer där MKB innehåller analys och 
redogörelser för var de största förbättrings-
åtgärderna finns (red spots) 

Källa: Eget 
Kommentar: Förbättringsåtgärder kan beröra samtliga kategorier av 
naturresurser.  

     √ 1, 2a, 2b,
3a, 3b  

Andel planer där man kan visa att ekosyste-
mets sårbarhet minskar i och med plan-
förslag.  

Källa: Eget 
Kommentar till parentes: (3a) Förbättrar livschanser för djur och natur och 
därmed säkrade ekosystemtjänster.  

    3a) √ 2a, (

Kommunala program för resp. transporter, 
kulturmiljö, grön- och vattenområden, 
estetiska och arkitektoniska värden, vindkraft, 
fjärrvärme  

Källa: Miljömålsportalen √  √ 15 √  

 

                                                               
75 MMP är här en förkortning för miljömålsportalen 

  



  

Miljömålskommitténs tre strategier 
Miljömålskommittén har lanserat tre strategier för att uppnå miljö-
kvalitetsmålen. Alla tre strategier berör hushållning med natur-
resurser. Hushållningsstrategin adresserar naturresursers använ-
dande direkt medan effektiviseringsstrategin och kretsloppsstrategin 
är strategier för att styra verksamheter, vilka i sin tur ger effekter på 
naturresursernas tillstånd och användande. Kretsloppsstrategin är 
inte ett primärt verktyg i fysisk planering, men kan ha relevans för att 
säkra tillgång till mark för exempelvis avfallshantering.76

1. En strategi för effektivare energianvändning och transporter — 
för att minska utsläppen från energi- och transportsektorerna. 

2. En strategi för giftfria och resurssnåla kretslopp som innefattar 
en miljöorienterad produktpolitik — för att skapa energi- och 
materialsnåla kretslopp och för att minska de diffusa utsläppen 
av miljögifter. 

3. En strategi för god hushållning med mark, vatten och bebyggd 
miljö — för ökad hänsyn till biologisk mångfald, kulturmiljö och 
människors hälsa, för god hushållning med mark och vatten, 
miljöanpassad fysisk planering och hållbar bebyggelsestruktur. 

Bedömningskriterier 
En bedömning av om indikatorerna stödjer effektiviseringsstrategin 
grundar sig på om de ger ett relevant mått på: 

• Om utvecklingen (planförslaget) leder i riktning mot en effektiva-
re användning av energi och transporter 

• Om utvecklingen (planförslaget) leder i riktning mot miljöanpas-
sade transporter och energianvändning 

 

En bedömning av om indikatorerna stödjer kretsloppsstrategin 
grundar sig på om de ger ett relevant mått på: 

• Om utvecklingen (planförslaget) leder i riktning mot slutna ma-
terialkretslopp, ett mindre uttag av råvaror, minskad deponering 
av avfall och ett minskat uttag av naturresurser. 

• Om utvecklingen (planförslaget) leder i riktning mot ett minskat 
kväveläckage, minskat utsläpp av gift och farliga ämnen och re-
surssnålare materialflöden 

 
En bedömning av om indikatorerna stödjer hushållningsstrategin 
grundar sig på om de ger ett relevant mått på något av de grundläg-
gande värden som omfattas av strategin. 

                                                               
76 SOU 2000:52, Framtidens miljö — allas vårt ansvar. Miljömålskommitténs 
betänkande 
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Några grundläggande värden: 

• Ett varsamt brukande av mark- och vattenområden för att värna 
natur- och kulturvärden i miljön och goda produktions-
förhållanden. 

• Skydd av särskilt värdefulla miljöer och resurser samt skapande 
av en rik kultur- och naturmiljö där representativa delar av vårt 
kulturarv är bevarat liksom den biologiska mångfalden. Här in-
går även att restaurera och återskapa värden som gått förlorade. 

• Miljöanpassad samhällsplanering och byggande för att skapa 
hållbara bebyggelsestrukturer och nya anläggningar av hög kva-
litet, för ett balanserat uttag av naturresurser och för en god hus-
hållning med mark, vatten och bebyggd miljö. 

 
Ett centralt element: 

• Uttaget av naturresurser måste balanseras mot tillgångarna. 

Några preciseringar: 

• Skyddet av såväl befintliga som lämpliga framtida grund- och 
ytvattentäkter måste förbättras. 

Strategiernas koppling till miljökvalitetsmålen 
Effektiviseringsstrategin bidrar främst till att uppnå miljökvalitetsmå-
len Frisk luft, Bara naturlig försurning och Begränsad klimatpå-
verkan, samt delvis till att uppnå Ingen övergödning och God be-
byggd miljö. Kretsloppsstrategin bidrar främst till att uppnå miljö-
kvalitetsmålen Giftfri miljö, Ingen övergödning, Skyddande av ozon-
skikt samt rörande avfall och hushållning med material och energi 
under God bebyggd miljö. Den hushållning med resurser som följer 
av kretsloppsstrategin bidrar också till att nå målen som rör mark, 
vatten och bebyggd miljö. Hushållningsstrategin bidrar till att uppnå 
miljökvalitetsmålen Grundvatten av god kvalitet, Levande sjöar och 
vattendrag, Myllrande våtmarker, Hav i balans samt levande kust 
och skärgård, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap, Storslagen 
fjällmiljö och God bebyggd miljö. 

Miljökvalitetsmålen 
 

1. Begränsad klimatpåverkan 

2. Frisk luft 

3. Bara naturlig försurning 

4. Giftfri miljö 

5. Skyddande ozonskikt 

6. Säker strålmiljö 

7. Ingen övergödning 

8. Levande sjöar och vatten-
drag 

9. Grundvatten av god kvalitet 
10. Hav i balans samt levande 

kust och skärgård 

11. Myllrande våtmarker 

12. Levande skogar 
13. Ett rikt odlingslandskap 
14. Storslagen fjällmiljö 

15. God bebyggd miljö 

 

  



 

Bedömningsgrunder 
De mål som har bedömts vara särskilt relevanta i detta arbete är 
markerade med fet text. 

Miljömålsportalen 
GUS (Gemensamt Uppföljnings System) är ett samarbetsprojekt mel-
lan RUS, Miljömålskansliet och Naturvårdsverket. Inom projektet har 
man utvecklat ett verktyg för att kunna presentera indikatorer på Mil-
jömålsportalen. Idag finns ca 80 indikatorer, varav 60 har regional upp-
lösning. Indikatorerna förändras efter hand. På miljömålsportalen re-
dovisas indikatorer enligt DPSIR-systemet. Systemet omfattar indikato-
rer av samtliga fem kategorier, dock med viss övervikt på indikatorer för 
drivkrafter (D) och respons (R). Miljömålsportalen innehåller till en 
övervägande del indikatorer som är utformade för traditionella miljö-
övervakningsfrågor, dvs. indikatorerna mäter andel skydd av värdefulla 
områden och utsläppsnivåer. Listan med indikatorer omfattar inte någ-
ra indikatorer av relevans för tätortens expansion t.ex. 77

Bedömningsgrunder 
Att en enskild indikator finns med på miljömålsportalen fungerar 
som en kvalitetskontroll. Indikatorerna är granskade avseende rele-
vans och dataunderlag. 

Naturresursers indelning 
Naturens resurser kan delas in i tre huvudkategorier som i sin tur 
indelas i två underkategorier. En utförlig beskrivning av de olika ka-
tegorierna av naturresurser finns i rapportens kapitel 4. 
 

1. Utrymme (olika vatten- och landområden) 

2. Naturliga processer 
2a.  Naturliga processer eller system som står för produktion 
2b. Resultat av processerna i form av resurser som flödar igenom de 

naturliga systemen 
 

3. Resurser som används 
3a. Resurser som används direkt (råvaror, lagerresurser, skördar) 
3b. Resurser som aktivt/manipuleras för att få fram ett resultat 

Urvalskriterier för planindikatorer 

• Framtidskriteriet — den ska på ett rimligt sätt kunna utläsas ur 
planalternativ som visar idéer eller antaganden om framtida fy-
sisk struktur, kompletterade med olika analyser av förutsättning-
ar och verksamhetsinnehåll. 

                                                               
77 www.miljomal.nu/nar_vi_malen/indikatorer/ 

 



112  

• Rumslighetskriteriet — den ska kunna uttryckas i rumsliga ter-
mer och relateras till en framtidsbild (planbild, planalternativ) 

• Riktningskriteriet — den ska kunna visa på de förändringar som 
planalternativ innebär i förhållande till nuläge och helst även en 
historisk situation. Dåtida, nutida och framtida miljöförhållanden 
ska kunna uttryckas i samma mått. 

• Målkriteriet — de planegenskaper som indikatorn uttrycker ska 
på ett rimligt sätt kunna relateras till miljömål eller andra typer 
av mål (problemet att finna trovärdiga samband mellan indika-
torn och mål måste beaktas).78 

 

                                                               
78 Boverket — Naturvårdsverket (2000a) Planera med miljömål — en idékatalog, 
Boverket — Naturvårdsverket (2000b) Planera med miljömål — en vägvisare 
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