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Sammanfattning 
Fler människor ska få plats på samma yta i och med den pågående urbaniseringen och att 

bygga tätare kan vara en viktig del i att bättre utnyttja befintlig infrastruktur och service men 

sker ofta på bekostnad av parker, naturmiljöer och andra gröna kvaliteter. Det har bidragit till 

att läget för biologisk mångfald och ekosystemtjänster fortsätter att försämras globalt. För att 

bryta denna trend lokalt har Göteborgs Stad bestämt att man ska arbeta med 

kompensationsåtgärder i plan- och exploateringsprocessen enligt antagna riktlinjer 2008/2009, 

Kompensationsåtgärder för natur och rekreation – Göteborgs Stads tillämpning i 

samhällsplaneringen. Dessa riktlinjer går utöver lagstadgad kompensation. Att arbeta med 

kompensation syftar till att säkerställa en bra levnadsmiljö för göteborgarna även i framtiden, 

att hindra förlusten av miljövärden och bidra till att uppfylla miljökvalitetsmålen. I stadens 

arbete har hittills saknats en kartläggning av i vilka projekt kompensationsåtgärder har 

bedömt behövas eller om, vilka, hur, var och när kompensationsåtgärder har utförts. Denna 

kunskap är viktig för att exempelvis säkerställa att kompensationsåtgärderna bevaras i 

framtiden och inte senare blir föremål för exploatering.  

Syftet med denna studie var att göra en kartläggning av planerade och genomförda 

kompensationsåtgärder i detaljplaner antagna 2010–2017 i Göteborgs Stad samt en analys av 

hur arbetet enligt riktlinjerna har fungerat. Studien har undersökt i hur många detaljplaner det 

nämns att kompensationsåtgärder bör utföras, hur dessa var geografiskt fördelade, vilken typ 

av funktion som var vanligast att kompensera för, i hur stor andel av detaljplanerna 

kompensationsåtgärder har utförts, hur kompensationsåtgärder under tidsperioden förhåller till 

närhetsprincipen samt hur arbetet med riktlinjerna har fungerat. Data som användes för 

kartläggningen av kompensationsåtgärder var gällande detaljplaner, främst planbeskrivningar, 

och information om utförda åtgärder inhämtades från park- och naturförvaltningen. För att 

kunna bedöma hur arbetet enligt riktlinjerna fungerat genomfördes intervjuer av medarbetare i 

staden som använder kompensationsverktyget i sitt arbete. 

Resultaten i denna studie visade att det fanns 53 detaljplaner där kompensation bedömts 

behövas av totalt 311 antagna detaljplaner under perioden 2010–2017. Antalet detaljplaner 

med kompensation är signifikant högre för andra halvan av studieperioden vilket tros bero på 

en inkörsperiod av verktyget. Verktyget inkluderar stegen undvika och minimera skada och 

om detta görs behövs ej kompensation och andelen detaljplaner med kompensation blir låg. 

En högre andel å andra sidan kan tyda på att verktyget används i stor utsträckning, vilket är 

positivt, men också att detaljplaner utformas på sådant sätt att skada sker och kompensation 

därmed behövs. Att bedöma huruvida en viss andel detaljplaner med kompensation är ”bra” 

eller ”dåligt” är därför svårt. Kompensation är vanligare i absoluta tal på kommunal mark än 

på privatägd mark och har visat sig planeras oftast i området som kallas Mellanstaden av 

stadens översiktsplan och utbyggnadsstrategi. Kompensation sker oftast för funktioner som 

har värden både för natur och rekreation och vanligast var att kompensera för träd och 

grönområden, följt av bollsport och djurarter. Av de 53 detaljplanerna med 

kompensationsåtgärder har åtgärder helt utförts i 11 detaljplaner (21 %), delvis utförts i 13 (25 

%) samt ej utförts i 29 (55 %). När kompensationsverktyget tillämpas ska åtgärderna utgå från 

den så kallade närhetsprincipen som går ut på att kompensationen ska ske så nära som möjligt 



 

 

i funktion, värde, plats och tid. De planerade kompensationsåtgärderna förhåller sig relativt 

bra till närhetsprincipen för funktion och plats, det vill säga att de negativt påverkade 

funktionerna ersätts med liknande funktioner på närliggande platser. Det är svårt att uttala sig 

om hur kompensationsåtgärderna förhåller sig till närhetsprincipen för värde eftersom en 

jämförelse av kompensationsåtgärdernas värde med värdet på den påverkade funktionen ej har 

gjorts. Att bedöma storleken på kompensationsåtgärdernas värde är en subjektiv bedömning 

som kräver specifik ämneskunskap. Eftersom bedömningen av när utförda åtgärder utförts 

gjorts med lagakraft-år snarare än tidpunkt för när funktion påverkas av exploatering är det 

också svårt att uttala sig om åtgärderna följt närhetsprincipen för tid. 

Utifrån intervjuerna går det att konstatera att det behöver arbetas aktivt med att säkerställa att 

verktyget används tidigt i planprocessen. Verktyget verkar inte ha särskilt stor påverkan på en 

plans utformning när det gäller att undvika och minimera skada. Riktlinjernas checklista som 

används för att bedöma funktioners värde upplevs fungera bra, men en svårighet verkar vara 

att bedöma storleken på påverkade värden. Intervjupersonerna tycker att det ibland kan vara 

lämpligt att frångå närhetsprincipen. Uppföljning och dokumentation lyfts fram som de största 

områdena för förbättring av verktyget och alla intervjupersoner önskar att exempel på 

kompensationsåtgärder ska finnas tillgängligt vid arbetet med verktyget. Den kumulativa 

effekten av negativ påverkan från exploatering dämpas av verktyget men byggs på av alla de 

mindre värden som inte kompenseras för samt för de fall där kompensationen minskas i 

förhållande till det bedömda behovet. 

Kartläggningen av kompensationsåtgärderna och analysen av riktlinjerna visar tillsammans att 

verktyget används men att det finns ett behov av förbättrad dokumentation och uppföljning 

för att se om kompensationsåtgärderna blir utförda så att verktyget i en större utsträckning kan 

bidra till en bättre miljö i Göteborg. Detta arbete har bidragit till att utöka kunskapsunderlaget 

om kompensationsåtgärder i staden, vilket lett till att arbetet med ett staden-gemensamt 

kartlager har påbörjats av miljöförvaltningen i samarbete med park- och naturförvaltningen.  

 

  



 

 

Abstract 
In the future, more people will live on the same area due to the ongoing urbanization and 

building denser can be important to better utilize existing infrastructure and service, but often 

at the expense of parks, natural environments and other green qualities. This has contributed 

to the continuing deterioration of biodiversity and ecosystem services globally. To stop this 

trend locally, the City of Gothenburg has decided to work with compensation measures in the 

planning and development process according to adopted guidelines 2008/2009, Compensation 

measures for nature and recreation - Gothenburg City's application in community planning. 

These guidelines go beyond statutory compensation. Working with compensation aims to 

ensure a good living environment for the Gothenburg citizens in the future, to prevent the loss 

of environmental values and to help meet the environmental quality objectives. So far, the 

city's work has lacked a survey on in which projects compensation measures have been 

assessed necessary or if, what, how, where and when compensation measures have been 

performed. This knowledge is important, for example, to ensure that the compensation 

measures are preserved in the future and not later become subject to exploitation. 

The purpose of this study was to make a survey of planned and performed compensation 

measures in detailed development plans adopted in 2010-2017 in Gothenburg and an analysis 

of how the work according to the guidelines has functioned. The study has investigated in 

how many detailed development plans it is mentioned that compensation measures should be 

performed, how these were geographically distributed, what type of function was most 

commonly compensated for, in what proportion of the detailed development plans 

compensation measures have been performed, how compensation measures during the period 

relate to the principle of proximity and how the work according to the guidelines has 

functioned. The data used for the mapping of compensation measures were detailed 

development plans, mainly planning descriptions, and information on performed measures 

was obtained from the park and nature administration. In order to assess how the work 

functioned according to the guidelines, interviews were conducted with employees in the city 

who use the compensation tool in their work. 

The results of this study showed that there were 53 detailed development plans where 

compensation was assessed to be needed by a total of 311 detailed development plans adopted 

during the period 2010–2017. The number of detailed development plans with compensation 

is significantly higher for the second half of the study period, which is believed to be due to a 

run-in period of the tool. The tool includes steps to avoid and minimize negative impact and if 

this is done no compensation is needed and the proportion of detailed development plans with 

compensation becomes low. A higher proportion, on the other hand, may indicate that the tool 

is widely used, which is positive, but also that detailed development plans are designed in 

such a way that damage is done and compensation is needed. Assessing whether a certain 

proportion of detailed development plans with compensation is “good” or “bad” is therefore 

difficult. Compensation is more common in absolute terms on municipal land than on 

privately owned land and has been shown to be most often planned in the area called 

Mellanstaden by the city's comprehensive plan and development strategy. Compensation is 

usually done for functions that have values for both nature and recreation and most commonly 



 

 

was to compensate for trees and green areas, followed by ball sports and animal species. Of 

the 53 detailed development plans with compensation measures, measures have been fully 

performed in 11 detailed development plans (21%), partly performed in 13 (25%) and not 

performed in 29 (55%). When compensation measures are applied, they should be based on 

the so-called proximity principle, which assumes that compensation should be as close as 

possible in function, value, location and time. The planned compensation measures relate 

relatively well to the principle of proximity for function and location, that is, the negatively 

affected functions are replaced with similar functions at nearby locations. It is difficult to 

comment on how the compensation measures relate to the principle of proximity for value 

since a comparison of the value of the compensation measures compared to the value of the 

affected function has not been made. Assessing the size of the value of the compensation 

measures is a subjective assessment that requires specific knowledge of the subject. Since the 

assessment of when measures were performed was made compared to legally binding years 

rather than the time when the function is affected by exploitation, it is also difficult to say 

whether the measures followed the principle of proximity for time. 

Based on the interviews, it can be stated that it is necessary to work actively to ensure that the 

tool is used early in the planning process. The tool does not appear to have a major impact on 

the design of a plan when it comes to avoiding and minimizing negative impact. The 

guidelines checklist used to assess the value of functions is perceived to work well, but a 

difficulty seems to be to assess the size of the affected values. The interviewees think that it 

may sometimes be appropriate to depart from the principle of proximity. Follow-up and 

documentation are highlighted as the main areas for improvement of the tool and all 

interviewees want examples of compensation measures to be available when working with the 

tool. The cumulative effect of the negative impact from exploitation is attenuated by the tool 

but is built on by all the smaller values that are not compensated for and in cases where the 

compensation is reduced in relation to the assessed need. 

The survey of the compensation measures and the analysis of the guidelines together show 

that the tool is used but that there is a need for improved documentation and follow-up to see 

if the compensation measures are carried out so that the tool can contribute to a better 

environment in Gothenburg. This work has contributed to expanding the knowledge about 

compensation measures in the city, which has led to the start on a city-common map by the 

environmental administration in collaboration with the park and nature administration. 

 

 

 

 

  



 

 

Innehållsförteckning 

1. Introduktion 1 

2. Bakgrund 3 

2.1 Kompensationsåtgärder 3 

2.2 Juridisk kompensation 3 

2.3 Detaljplan 4 

2.4 Riktlinjer för frivillig kompensation i Göteborg 5 

2.4.1 Riktlinjernas ursprung 5 

2.4.2 Kompensationstrappan 5 

2.4.3 Funktion och värde 6 

2.4.4 Närhetsprincipen 7 

2.4.5 Förvaltningarnas roller 7 

2.4.6 Tillvägagångssätt och checklista 8 

2.4.7 Markägarens roll vid frivillig kompensation 10 

2.4.8 Uppföljning 11 

2.4.9 Nya riktlinjer 11 

3. Syfte och frågeställningar 12 

4. Metod 13 

4.1 Studie av detaljplaner 13 

4.2 Intervjuer 15 

4.3 Avgränsningar 15 

5. Resultat 16 

5.1 Detaljplaner med kompensationsåtgärder 2010–2017 16 

5.2 Geografisk fördelning 18 

5.2.1 Områden enligt översiktsplanen 18 

5.2.2 Stadsdelar 20 

5.2.3 Plats för och avstånd till kompensation 20 

5.3 Olika typer av kompensation 21 

5.3.1 Frivillig och juridisk kompensation 21 

5.3.2 Negativt påverkade eller förlorade funktioner 21 

5.3.3 ”Hackspett-planer” 23 

5.3.4 Planbestämmelser i samband med kompensationsåtgärder 24 

5.3.5 Positiv påverkan 24 



 

 

5.3.6 Drift 25 

5.4 Utförda kompensationsåtgärder 25 

5.4.1 Tid för utförande 27 

5.4.2 Utförda kommunala jämfört med privata 28 

5.4.3 Utfört på annat sätt än i planbeskrivningen 28 

5.5 Arbetsprocessen med riktlinjerna 28 

5.5.1 Verktygets påverkan på en plan 28 

5.5.2 Checklistan 29 

5.5.3 Samarbete i checklistegrupp 30 

5.5.4 Att arbeta fram kompensationsåtgärder 31 

5.5.5 Genomförande och dokumentation i samband med genomförande 32 

5.5.6 Framtiden 32 

5.5.7 Nya och tidigare riktlinjer 33 

6. Diskussion 35 

6.1 Konsekvenser av metodval 35 

6.1.1 Val av sökord 35 

6.1.2 Intervjuer 36 

6.2 Detaljplaner med kompensationsåtgärder 2010–2017 36 

6.2.1 Geografisk fördelning utifrån översiktsplanen och utbyggnadsstrategin 37 

6.2.2 Planbestämmelser 39 

6.2.3 Utförda kompensationsåtgärder 39 

6.3 Närhetsprincipen 41 

6.3.1 Funktion och värde 41 

6.3.2 Plats 42 

6.3.3 Tid 43 

6.4 Arbetsprocessen med riktlinjerna 43 

6.4.1 Kompensationsverktygets påverkan på en plan 43 

6.4.2 Checklistan 44 

6.4.3 Samarbete i checklistegrupp 45 

6.4.4 Att arbeta fram kompensationsåtgärder 45 

6.4.5 Genomförande och dokumentation i samband med genomförande 46 

6.4.6 Framtiden 46 

6.4.7 Nya och tidigare riktlinjer 47 



 

 

7. Slutsatser 47 

Tackord 49 

Referenser 50 

Bilagor  

Bilaga 1  

Bilaga 2  



1 

 

1. Introduktion   

Städernas invånare blir allt fler i och med den pågående urbaniseringen och fler bostäder 

behövs. Urbanisering har blivit en av de mest omfattande markanvändningsförändringarna 

globalt och medför ökande press att bygga på gröna ytor i staden (The World Bank, 2018; 

UN, 2018), då förtätning ofta sker på bekostnad av just parker, naturmiljö och andra gröna 

kvaliteter. Samtidigt har gröna ytor i staden visats tillhandahålla en mängd sociala tjänster och 

miljötjänster som gynnar stadens invånare och besökare (Kabisch m.fl., 2015). Fler människor 

som ska få plats på samma yta ställer högre krav på de fri-, grön- och rekreationsytor som 

finns kvar. Det finns många viktiga funktioner och värden som naturen kostnadsfritt bidrar 

med, så kallade ekosystemtjänster (Millennium Ecosystem Assessment, 2005). 

Ekosystemtjänster kan delas in i fyra grupper; 1. kulturella, så som rekreation, hälsa och 

välbefinnande, 2. stödjande, så som artrikedom och fotosyntes, 3. producerande/försörjande, 

så som dricksvatten och trävirke samt 4. reglerande, så som luftrening och erosionsskydd. 

Ekosystemtjänster och biologisk mångfald är svårt att sätta monetära värden på. Detta bidrar 

till att de har prioriterats ned i exploateringsprocessen och efter hand försvunnit på fler och 

fler platser i städer. Att bygga tätare kan dock vara en viktig del i att bättre utnyttja befintlig 

infrastruktur och service och en tät stad kan vara mindre resurskrävande och därmed en mer 

hållbar stad om förtätningen görs på rätt sätt (Boverket, 2016; Le Veau, 2012). 

En enskild exploateringsåtgärd kan bedömas ha liten påverkan men den kumulativa effekten 

blir stor på lång sikt, vilket bidragit till det faktum att läget för biologisk mångfald och 

ekosystemtjänster fortsätter att försämras globalt (IPBES, 2019). För att hindra denna 

utveckling har på senare år metoder för att värdera ekosystemtjänster arbetats fram (se till 

exempel Andersson-Sköld m.fl., 2018; Boverket, 2019). I en fallstudie i Göteborg visade 

Andersson-Sköld m.fl. (2018) att ekosystemtjänster värderades lika högt och var lika viktiga 

jämfört med andra viktiga delar i en stad så som förbättringar i kollektivtrafik, underhållning 

och kultur.  

Att arbeta med biologisk mångfald och ekosystemtjänster kan också bidra till en mer attraktiv 

stad ur andra aspekter än tjänsterna de i sig bidrar med. Den biologiska mångfalden påverkar 

människors uppfattning av en grönyta; är den uppmätta biologiska mångfalden hög värderas 

ytan betydligt högre än om den är uppmätta biologiska mångfalden är låg. Därför behöver 

stadsplanering ge stadens invånare grönområden som är artrika, frodiga, varierade och rika 

med naturliga ljud (Gunnarsson m.fl., 2017). Hög upplevd naturlighet på gröna ytor i staden 

genererar dessutom mer aktiviteter, högre estetiska värden och välmående för de närboende 

(Ode Sang m.fl., 2016). 

Att arbeta med hållbar stadsutveckling finns uttalat på flera politiska nivåer. Internationellt 

finns de 17 globala målen i FN:s Agenda 2030 där två mål bland annat är Hållbara städer och 

samhällen samt Ekosystem och biologisk mångfald (UN, 2015). På nationell nivå finns målen 

God bebyggd miljö och Ett rikt växt- och djurliv bland Sveriges 16 miljömål som antogs i sin 

första version av riksdagen 1999 (Sveriges miljömål, u.å., 2019). På regional nivå har 

länsstyrelsen i Västra Götaland gjort ett tilläggsmål för det nationella målet God bebyggd 

miljö som säger att senast 2020 ska ekosystemtjänster synliggöras översiktsplaner, 

detaljplaner och vägplaner (Länsstyrelsen Västra Götalands län, 2015). Lokalt har Göteborg 
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valt ut 12 av de 16 miljömålen som extra viktiga för staden. Däribland finns God bebyggd 

miljö (Göteborgs Stad, u.å.-b). 

För att lokalt bryta trenden med förlusten av miljövärden, biologisk mångfald och 

ekosystemtjänster har Göteborgs Stad bestämt att man ska använda sig av fysisk planering 

som ett instrument. För att mildra de negativa effekterna och nå uppsatta mål ska man till 

exempel arbeta med ett verktyg för kompensationsåtgärder för rekreations- och naturvärden i 

plan- och exploateringsprocessen enligt antagna riktlinjer. Göteborg Stad nämner själv 

verktyget med kompensationsåtgärder som ett av flera hjälpmedel för att upp nå miljömålet 

God bebyggd miljö (Göteborgs Stad, u.å.-d) och detta verktyg bidrar också till att uppnå det 

regionala tilläggsmålet. Det är arbetet med dessa riktlinjer som denna studie kommer att 

behandla.  

Riktlinjerna i Göteborgs Stad behandlar så kallade frivilliga kompensationsåtgärder som går 

utöver lagstadgade krav. Rent praktiskt innebär detta att funktioner och värden som påverkas 

negativt eller går förlorade vid exploatering kompenseras genom åtgärder inom området som 

exploateras eller på en annan plats i kommunen. Liksom i fallet med lagstadgad kompensation 

är tanken att den som gör att värden skadas eller försvinner ska vara ansvarig för att återskapa 

eller ersätta dessa värden.  

Att arbeta med kompensationsåtgärder syftar till att säkerställa en bra levnadsmiljö för 

göteborgarna även i framtiden, med tillgång till ekosystemtjänster och värdefulla natur- och 

rekreationsområden, samtidigt som staden växer. En annan viktig aspekt är att hindra 

förlusten av miljövärden och bidra till att uppfylla miljökvalitetsmålen (Göteborgs Stad, 

2019c). Kompensationsåtgärder kan alltså bidra till både social och ekologisk hållbarhet 

samtidigt som tekniska funktioner kan erhållas. Vid exploatering kan ibland positiv påverkan 

erhållas på vissa funktioner. 

Av boken Att förstå miljökompensation framgår det att fram till 2011 hade mycket få 

fallstudier som beskriver eller analyserar genomförda kompensationsåtgärder gjorts och att 

forskningsintresset för kompensation är svagt. Därmed saknas kunskap om i vilken 

utsträckning kompensationsåtgärder planerats och genomförts, hur skötsel utformats samt hur 

rekreativa och ekologiska värden utvecklas efter genomförande av åtgärder (Persson, 2011). 

Inte heller i Göteborgs Stads arbete har det hittills gjorts en gemensam kartläggning av i vilka 

projekt kompensationsåtgärder har bedömt behövas. Information har inte heller sammanställts 

om vilka, hur, var och när kompensationsåtgärder har utförts. Denna kunskap är viktig för att 

veta om riktlinjernas syfte uppnås och för att säkerställa att kompensationsåtgärderna bevaras 

i framtiden och inte senare blir föremål för exploatering så att de bidrar till att funktioner, 

ekosystemtjänster och biologisk mångfald bevaras. Det är också viktigt att bedöma hur arbetet 

med riktlinjerna fungerat för att förstå om de nya riktlinjerna från 2018 (Göteborgs Stad, 

2018b) är lämpligt utformade och täcker upp de brister som kan finnas i de tidigare.  
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2. Bakgrund 

2.1 Kompensationsåtgärder 

Kompensation har beskrivits i Sverige sedan 90-talet och nämndes första gången som verktyg 

1995 i Boverkets Aktionsplan för biologisk mångfald vid byggd miljö som var resultatet av ett 

regeringsuppdrag (Persson, 2011). Texten tog upp behovet av en offentlig utredning av hur 

kompensation kan användas i Sverige, vilket ledde till departementsutredningen 

Kompensation för förlust av miljövärden. Departementsutredningen beskriver att syftet med 

kompensation är att ”förhindra en gradvis utarmning av naturmiljön och att införliva en del av 

de kostnader som följer av biotopförluster i exploatörens verksamhet” (Bengtsson, 1997, s. 

27) och författaren argumenterar för att införa ett arbete med kompensation i Sverige. Folk i 

allmänhet är positivt inställda till kompensation och att den även inkluderar sociala aspekter 

(Persson, 2013).  

Idag finns krav på kompensation i miljöbalken (1998:808). I miljöbalkspropositionen 

(1997/98:45, del 1, s. 315) beskrivs kompensationsåtgärder som ”en skyldighet att utföra eller 

bekosta särskilda åtgärder för att kompensera det intrång i allmänna intressen som 

verksamheten medför”. Innan miljöbalken fanns en bestämmelse från 1994 i naturvårdslagen 

(1964:822) om att intrång i skyddade våtmarker skulle gottgöras vid undantag eller 

upphävande av skyddet. Denna paragraf tillkom som en följd av våtmarkskonventionen 

(UNESCO, 1971) som trädde i kraft 1985. På samma sätt ställdes kravet på gottgörelse vid 

intrång i skyddade områden via EU:s fågeldirektiv (2009/147/EG) ursprungligen från 1979 och 

art- och habitatdirektivet (92/43/EEG) från 1992. 

2.2 Juridisk kompensation 

Flera lagbestämmelser finns kopplade till kompensationsåtgärder och det är viktigt att skilja 

på de lagstadgade kraven som finns på kompensationsåtgärder exempelvis enligt miljöbalken 

och frivilliga åtgärder vilket är det som stadens riktlinjer hanterar. Göteborgs Stads arbete är 

alltså mer långtgående än de lagstadgade reglerna.  

I miljöbalkens andra kapitel finns de allmänna hänsynsreglerna. Däribland återfinns 

försiktighetsprincipen som säger att redan vid risk för skada är verksamhetsutövaren skyldig 

att vidta försiktighetsåtgärder (2 kap. 3 §), principen om att förorenaren ska betala och 

skälighetsregeln som säger att åtgärder som vidtas enligt de allmänna hänsynsreglerna ska 

vara rimliga kostnadsmässigt i förhållande till vilken nytta de gör (2 kap. 7 §). 

Hänsynsreglerna gäller alltid då inverkan på miljön eller människans hälsa kan ske, vilket 

innebär att de ska tillämpas vid exploatering som påverkar miljön. Detta återspeglas i den 

frivilliga kompensationen via kompensationstrappan där skada först ska undvikas och 

minimeras och även det faktum att det är exploatören som ska betala för 

kompensationsåtgärder. Förorenaren betalar-principen är en vanligt förekommande princip 

inom miljörätt och finns på internationell nivå bland annat beskriven i en av de 27 principerna 

i Riodeklarationen om miljö och utveckling (UN, 1992). 

Kompensation enligt miljöbalken i samband med exploatering kan komma att bli aktuellt vid 

påverkan på olika skyddade områden. Vid intrång i naturreservat får dispens endast ges om 
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kompensation sker i skälig utsträckning (7 kap. 7 § 4 st.) och detsamma gäller för 

kulturreservat eller naturminnen (7 kap. 9–10 §§). Tillstånd som lämnas för verksamhet som 

skadar miljön i Natura 2000-områden får endast ges om kompensation sker för de förlorade 

miljövärdena (7 kap. 29 § 1 st. 3 pkt.)  

Generellt gäller också att tillstånd eller dispens som ges enligt miljöbalken får förenas med 

skyldighet att utföra eller bekosta särskilda åtgärder för att kompensera det intrång i allmänna 

intressen som verksamheten medför (16 kap. 9 § 1 st. 3 pkt.). Exempel på tillstånd och 

dispenser som kan vara aktuella i detta sammanhang är dispens från biotopskyddet (7 kap. 11 

§ 2 st.), tillstånd för vattenverksamhet (11 kap. 9 §), strandskyddsdispens (7 kap. 18a-18b §§).  

Biotoper som utgörs av ”små mark- eller vattenområden som på grund av sina särskilda 

egenskaper är värdefulla livsmiljöer för hotade djur- eller växtarter eller som annars är särskilt 

skyddsvärda” kan skyddas genom så kallade biotopskyddsområden (7 kap. 11 § 1 st.). Sådana 

biotoper finns förtecknade i förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken 

m.m, bilaga 1 och 2. Att dessa biotoper skyddas beror på att de utgör viktiga livsmiljöer för 

växt- och djurarter exempelvis i jordbrukslandskap samtidigt som de har minskat i antal på 

grund av effektivisering av markanvändning (Naturvårdsverket, 2019). 

I artskyddsförordningen (2007:845) finns information om vilka arter som är skyddade, 

fridlysta (4–9 §§). Exempel på sådana arter är mindre hackspett, åkergroda och växten 

kalvnos. Undantag från skyddsbestämmelserna kan göras i form av dispens från länsstyrelsen 

(14–15 §§). Många av de skyddade arterna i lag förekommer också i den nationella rödlistan 

som sammanställer arters utdöenderisk och status med kriterier som förekomst och utbredning 

(ArtDatabanken, SLU, 2018). Den mindre hackspetten som förekommer i Göteborgsområdet 

klassas exempelvis som nära hotad (ArtDatabanken, SLU, 2015). 

Juridisk kompensation syftar vidare i denna studie till kompensation som ställs krav på i 

samband med dispens eller tillstånd enligt miljöbalken eller tillhörande förordningar. Har 

sådan dispens eller tillstånd ej behövts räknas detta som frivillig kompensation i detta arbete 

även om kompensation genomförts för exempelvis skyddade arter enligt 

artskyddsförordningen. Tillstånd och dispens krävs enbart om intrånget bedöms som 

”tillräckligt stort” och inte i alla fall då påverkan på arterna sker. Juridisk kompensation syftar 

här inte till planbestämmelser även om en plankarta är juridiskt bindande. 

2.3 Detaljplan 

I plan- och bygglagen finns bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om 

byggande (1 kap. 1 §). Enligt 2 kap. 2 § ska mark användas till det den är mest lämpad för. 

Enligt stadens riktlinjer skulle kommunen kunna argumentera att mark ej är lämplig att 

exploatera om kompensationsåtgärder ej utförs (Göteborgs Stad, 2008a). 

Reglering av detaljplaner finns i 4–6 kap. i plan- och bygglagen. Med en detaljplan prövar 

kommunen markens lämplighet för exempelvis ny bebyggelse (4 kap. 2 §). I en detaljplan ska 

en kommun bestämma och ange gränserna och användningen för allmänna platser, 

kvartersmark och vattenområden (4 kap. 5 §). Notera att exploatering också kan ske utanför 

detaljplanelagt område, vilket oftast kräver bygglov. En detaljplan består av en plankarta med 
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planbestämmelser som är rättsligt bindande (4 kap. 30 §). Till detaljplanen ska det finnas en 

planbeskrivning som exempelvis ska beskriva detaljplanens syfte och hur den ska genomföras 

samt om kommunen avser att ingå exploateringsavtal eller genomföra markanvisning (40 kap. 

31 och 33 §§). 

Plankartan är alltså det rättsligt bindande dokumentet och medför både rättigheter och 

skyldigheter för markägare i detaljplanen. Själva användningen av marken regleras med 

planbestämmelser där vissa ska användas, exempelvis planbestämmelse för allmänna platser 

och kvartersmark. Det finns också frivilliga planbestämmelser som kommunen får använda 

men samtidigt får en detaljplan inte vara mer detaljerad än vad som behövs med hänsyn till 

planens syfte (4 kap. 32 § 3 st.). Om frivilliga planbestämmelser används måste de ha stöd i 

plan- och bygglagen, de återfinns i 4 kap 618 och 2126 §§ och inkluderar till exempel 

bestämmelser om strandskydd och parkering. 

Idag finns inte lagstöd för att använda en planbestämmelse för att säkerställa 

kompensationsåtgärder i en detaljplan. I en statlig utredning som var klar 2017 föreslås 

ändringar som gör att detta skulle vara möjligt, även på mark som kommunen inte äger, då via 

exploateringsavtal (SOU 2017:34). 

Generellt finns alltså begränsade möjligheter att ställa krav på kompensationsåtgärder i plan- 

och bygglagen. Däremot kan vissa kompensationsåtgärder sammanfalla med åtgärder som 

krävs av andra skäl, exempelvis bestämmelse att allmän plats ska utformas som natur eller 

skyddsåtgärder mot översvämning genom att ställa krav på en dagvattendamm. Åtgärden 

regleras dock inte som just kompensationsåtgärd om den sammanfaller med en 

planbestämmelse (Göteborgs Stad, 2008a). 

2.4 Riktlinjer för frivillig kompensation i Göteborg 

2.4.1 Riktlinjernas ursprung 

Arbetet med kompensationsåtgärder i den kommunala planeringen började 2001 när motionen 

Sans och Balans antogs vilken innehöll ett ställningstagande att arbeta med kompensation 

som verktyg. Årsskiftet 2006/2007 tog sedan direktörerna för stadens tekniska förvaltningar 

beslut om att ta fram ett dokument på hur kommunen bör tillämpa arbete med kompensation 

för förlorade miljövärden vid exploatering i den fysiska planeringen. En arbetsgrupp fick 

utifrån motionen och budgeten i uppdrag att arbeta fram detta vilket mynnade ut i rapporten 

med riktlinjerna Kompensationsåtgärder för natur och rekreation – Göteborgs Stads 

tillämpning i samhällsplaneringen som 2008/2009 godkändes av ett antal tekniska nämnder 

(Göteborgs Stad, 2008a). Rekreativa funktioner syftar till sociala och hälsomässiga enligt 

motionen (Göteborgs Stad, 2008a). 

2.4.2 Kompensationstrappan 

Kompensationsverktyget ska tillämpas i projekt där exploatering är enda alternativet. I första 

hand ska en avvägning om platsens lämplighet ske enligt plan- och bygglagen (2010:900), 2 

kap. 2 §, och att använda sig av kompensationsåtgärder ska inte i detta tidiga steg bidra till att 

rättfärdiga olämplig exploatering, något som också beskrivits 2007 av de svenska forskarna 

och förespråkarna för miljökompensation, Skärbäck och Rundcrantz (Persson, 2011). 
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Kompensationsverktyget ska dock inte heller ses som ett hinder för exploatering. Har det väl 

beslutats att exploatering som påverkar rekreations- och naturvärden negativt är nödvändig på 

platsen ska den så kallade kompensationstrappan följas (figur 1). Den innebär att påverkan i 

första hand ska undvikas eller minimeras genom att anpassa planerna eller vidta 

skyddsåtgärder. Först om detta inte är möjligt eller räcker till ska eventuella 

kompensationsåtgärder utredas och genomföras. Detta motsvarar de två översta trappstegen 

där negativ påverkan antingen utjämnas genom att återskapa värdet i närområdet eller genom 

att ersättas genom att ersätta värdet på annan plats eller med en annan storlek. 

Skyddsåtgärderna syftar alltså till att skydda befintligt värde medan kompensationsåtgärderna 

ersätter förlorade värden (Göteborgs Stad, 2008a). Exempel på kompensationsåtgärder kan 

vara att ett grönområde ersätts med skydd av ett annat eller att ett uppväxt träd ersätts med 

flera yngre, antingen på samma plats där det ursprungliga trädet fanns eller på annan plats 

(Göteborgs Stad, 2018b). 

Kompensationstrappan benämns även balanseringsprincipen och grundar sig i tysk och 

amerikansk lagstiftning (Persson, 2011) samt återfinns i FN:s miljöprograms manual för 

miljökonsekvensbeskrivning (UNEP, 2002). Termerna infördes i Sverige av Skärbäck (1997) 

och Grip (1999) vilka ser balansering som en utveckling av miljökonsekvensbeskrivning där 

man fokuserar på att inventera miljöproblem snarare än åtgärder som i balansering (Persson, 

2011). Kompensationstrappan har inte lika gott stöd hos allmänheten som kompensation 

generellt. Om det samtidigt frigör ekonomiska medel för att utföra kompensation är en 

majoritet för att frångå kompensationstrappans steg (Persson, 2013). 

 
Figur 1. Kompensationstrappan där de två nedersta stegen, undvika och minimera, är sådant som räknas till 

skyddsåtgärder medan de två övre stegen, utjämna och ersätta, motsvarar kompensationsåtgärder (Göteborgs 

Stad, 2018b). 

2.4.3 Funktion och värde 

I samband med arbetet med kompensationsåtgärder är det viktigt att förstå termerna funktion 

och värde vilket förklaras i riktlinjerna (Göteborgs Stad, 2008a). En funktion i detta 

sammanhang är en egenskap som antingen finns eller inte finns på en plats, exempelvis en 

övervintringsplats för ormar eller ett strövområde. En funktion har ett värde utifrån hur viktig 

den är för ormarna eller de närboende, vilket är en subjektiv bedömning utifrån betraktaren 
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och utifrån den specifika platsen och dess omgivning. Att bedöma om en funktion finns är 

relativt enkelt medan att bestämma funktionens värde är svårare. En träddunge kan ha ett 

större värde i centrala Göteborg jämfört med i ytterkanten av kommunen eftersom 

funktionens unicitet ska tas med i bedömningen. Om liknande miljöer saknas i omgivningen 

blir värdet större trots att samma funktioner finns på de olika ställen. Detta gör att 

bedömningen för när kompensation ska genomföras kan skilja sig åt i olika delar av staden 

eftersom den utgår från värdet som påverkas och om exploateringen gör att förekomsten av 

funktionen minskar i större utsträckning. Som regel ska kompensation genomföras när ”flera 

funktioner med måttliga värden eller någon funktion med höga värden förloras”. Riktlinjerna 

tar dock upp ”att ange en lägsta nivå för när kompensation blir aktuellt är svårt” (Göteborgs 

Stad, 2008a, s. 13). 

2.4.4 Närhetsprincipen 

När kompensationsåtgärder tillämpas ska de utgå från den så kallade närhetsprincipen som 

går ut på att kompensationen ska ske så nära som möjligt i funktion, värde, plats och tid 

(Göteborgs Stad, 2008a). En kompensationsåtgärd ska alltså utformas så att den i första hand 

kompenserar för samma funktion som försvinner, med minst samma värde, i närområdet och 

så snart som möjligt. Närhetsprincipen finns också nämnd i andra sammanhang när det gäller 

kompensation, exempelvis art- och habitatdirektivet (Persson, 2011). 

Syftet med närhetsprincipen är att ”funktionen och det värde som försvinner vid en 

exploatering även i fortsättningen ska kunna finnas kvar i området” (Göteborgs Stad, 2008a, 

s. 13). De som blir påverkade av att en funktion försvinner är ju rimligen de som ska ersättas 

med en ny i närheten av där den förlorade fanns. Vidare ”innebär stora avsteg i tid, plats och 

värde att det blir allt svårare att avgöra om kompensationen är rimlig i förhållande till 

ingreppet” (Göteborgs Stad, 2008a, s. 13), vilket är ytterligare en anledning till att 

närhetsprincipen ska följas så långt som möjligt. 

Enligt riktlinjerna ska avsteg från närhetsprincipen redovisas och motiveras i 

planbeskrivningen. Att göra avsteg är möjligt då de inblandade parterna är överens och kan 

till exempel bestå i att en förlorad funktion ersätts med samma värde, men på annan plats, 

eller att en befintlig funktion får sitt värde höjt. Förloras flera funktioner kan de kompenseras 

på olika platser om det är fördelaktigt. (Göteborgs Stad, 2008a) 

2.4.5 Förvaltningarnas roller 

Stadsbyggnadskontoret är ansvariga för att utforma exempelvis översiktsplaner och 

detaljplaner. De är sammankallande och samordnande i arbetet med kompensationsverktyget i 

planprocessen. 

Fastighetskontoret är ofta markägare och därmed de som beställer och betalar för 

kompensationsåtgärder. Eventuell markanvisning görs också av fastighetskontoret då de är 

markägare och det är fastighetskontoret som ska göra en slutgiltig helhetsbedömning av 

föreslagna åtgärders nytta i förhållande till kostnaderna. 

Park- och naturförvaltningen förvaltar inte sällan de funktioner som påverkas negativt vid en 

exploatering, exempelvis en lekplats eller en park, och har därmed en viktig roll vid 
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bedömningen av funktionens värde och om kompensationen som föreslås 

är rimlig. Eftersom närhetsprincipen säger att en förlorad funktion ska 

ersättas med samma eller liknande funktion så blir park- och 

naturförvaltningen ofta utförare av åtgärder som fastighetskontoret 

beställer. Det innebär också att park- och naturförvaltningen sedan blir 

ansvariga för eventuell drift av kompensationsåtgärderna. Även andra 

förvaltningar kan ha denna roll, exempelvis kretslopp och vatten eller 

idrotts- och föreningsförvaltningen. 

Miljöförvaltningen har samordningsansvar för uppföljning och 

utveckling. De har ett övergripande ansvar för stadens miljöarbete och 

kan vid bedömning av kompensation bidra med en helhetssyn av 

miljövärden. Berörda förvaltningar och bolag ansvarar dock för löpande 

uppföljning och datainsamling inom sina respektive områden. 

2.4.6 Tillvägagångssätt och checklista 

Arbetet med kompensationsåtgärder ska tillämpas på flera nivåer i den 

kommunala planprocessen. Redan i fördjupade översiktsplaner och 

program bör funktioner och värden som finns och ska finnas i ett område 

beskrivas för att kunna vara en utgångspunkt i detaljplanearbetet enligt 

riktlinjerna (Göteborgs Stad, 2008a). Genom att i detta skede fundera 

över alternativa detaljplanegränser går det att göra en indelning av vilka 

kompensationsåtgärder som kan knytas till vilken detaljplan för att på så 

sätt underlätta att få en rimlig kompensation i förhållande till 

exploateringen. Att göra en bedömning redan på fördjupad 

översiktsplans- och programnivå gör det lättare att se de kumulativa 

effekterna av exploatering i ett område. Kumulativ effekt innebär ”den 

samlade effekten av pågående, tidigare och framtida verksamheter och 

åtgärder på miljön i ett område” (Göteborgs Stad, 2018b, s. 7). I arbetet 

med kompensationsåtgärder bör därför ingå att utöka perspektivet både 

till ett större område än planområdet och en längre tidsperiod än 

exploateringen. Den sammantagna påverkan från planförslaget 

tillsammans med andra verksamheter och planer på funktioner och värden 

ska vara fokus.  

Kompensationsfrågan ska lyftas redan vid startmötet i plan- och 

exploateringsprocessen (figur 2) eller i ett program och exploatören bör 

också inkluderas tidigt för att öka förståelse och uppnå enighet kring 

eventuell kompensation (Göteborgs Stad, 2008a). 

För varje ny detaljplan i staden ska en utvärdering av behovet av 

kompensationsåtgärder ske utifrån underlag som exempelvis stadens 

Figur 2. De olika stegen i plan- och exploateringsprocessen (skapad utifrån utbildningsmaterial från Göteborgs 

Stad, 2019c). Kompensationsfrågan ska helst lyftas redan vid startmötet enligt riktlinjerna (Göteborgs Stad, 

2008a). Alla formella steg enligt plan- och bygglagen redovisas inte ovan så som eventuell kungörelsen, 

samrådsredogörelse och underrättelse. 
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grönstrategi och sociotopkartan samt platsbesök. Inte sällan deltar en representant från aktuell 

stadsdelsnämnd, som ofta har god lokalkännedom och kunskap om platsen. Även för 

ändringar av detaljplaner finns möjligheter till att utreda kompensationsbehov. Utvärderingen 

leds av stadsbyggnadskontoret, men görs i samarbete med andra berörda förvaltningar (vidare 

kallat checklistegrupp i denna studie). Som utgångspunkt används checklistan Utvärdering av 

behov av kompensationsåtgärderför rekreativa och ekologiska funktioner (Göteborgs Stad, 

2008b) som i sin helhet innehåller instruktioner, funktioner och en sammantagen bedömning, 

vilka beskrivs nedan. I checklistan ska funktioner identifieras och beskrivs för att kunna 

bedöma värdet och därmed eventuellt behov av kompensation samt dess storlek. Är 

funktionen unik i området är det viktigt att det nämns eftersom det påverkar bedömningen av 

värdet. Exploateringens påverkan på funktionen ska beskrivas, både dess storlek i termerna 

stor, måttlig, liten eller osäker, samt om påverkan är negativ eller positiv. Är påverkan osäker 

är det viktigt att återkomma till checklistan under planarbetets gång för att uppdatera 

bedömningen när detta utretts. Förändras planerna för exploateringen under hand ska 

checklistan också uppdateras. Vilka funktioner som ska identifieras enligt checklistan syns i 

tabell 1. Beskrivningarna och eventuella kompensationsåtgärder ska sedan tas upp i 

planbeskrivningens konsekvensavsnitt samt i beskrivningen som ska finnas om hur en 

detaljplan ska genomföras. (Göteborgs Stad, 2008a) 

Tabell 1. Rekreativa och ekologiska funktioner som finns beskrivna i checklistan (Göteborgs Stad, 2008b) som 

ska tillämpas i arbetet med kompensationsåtgärder. 

Rekreativa funktioner Ekologiska funktioner 

Sociotopvärden Livsmiljö för djur och växter 

Blomning  Vistelseplats  

Bollsport  Växtplats  

Båtliv  

Evenemang  Växt- och djurarter 

Fiske  Artrikedom  

Grön oas  Individrikedom  

Gatusport  Rödlistad art  

Kulturhistoria  EU-skyddad art  

Lek  Ansvarsart  

Motion   

Mötesplats  Ekologisk egenskap 

Naturupplevelse  Spridningskorridor  

Odling  Storlek  

Picknick  Kontinuitet  

Promenad  Naturlighet  

Sällskapslek  Värdekärna  

Utblick Kärnområde 

Vattenupplevelse Skyddszon  

Vila   

I slutet av checklistan, efter att alla funktioner gåtts igenom, ska en sammantagen bedömning 

göras. Med orden ja eller nej ska behov av kompensation bedömas och vid ja-svar ska 

föreslagna åtgärder beskrivas (Göteborgs Stad, 2008a). Dessa åtgärder bestäms senare i detalj 

av fastighetskontoret efter diskussion med utförande förvaltning där fastighetskontoret också 
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ansvarar för att göra en rimlighetsavvägning av åtgärderna och dess kostnader (Göteborgs 

Stad, 2019c). 

Notera att riktlinjerna heter Kompensationsåtgärder för natur och rekreation medan 

checklistan heter Utvärdering av behov av kompensationsåtgärderför rekreativa och 

ekologiska funktioner (Göteborgs Stad, 2008a). Hädanefter i detta arbete kommer ekologiska 

funktioner att benämnas som funktioner med värden för natur. 

Slutligen, vid frågor om kompensation i bygglovskedet inom detaljplanelagt område utgår 

man från vad detaljplanen säger om kompensation. Vid bygglov utanför detaljplanelagt 

område görs en bedömning av platsens värden i en separat process och finns behov av 

kompensation får det i så fall göras frivilligt. (Göteborgs Stad, 2008a) 

2.4.7 Markägarens roll vid frivillig kompensation 

Vem som betalar för kompensationsåtgärder och hur detta regleras i avtal beror på vem som 

äger marken (Göteborgs Stad, 2008a). Göteborgs Stad har åtagit sig att arbeta med frivilliga 

kompensationsåtgärder i de fall de har rådighet över marken som ska exploateras. Om 

markägaren är någon annan än kommunen finns en valfrihet i att följa riktlinjerna. I sådana 

fall ska dock ändå en bedömning av områdets funktioner och värden ske av 

stadsbyggnadskontoret och berörda förvaltningar. Själva utförandet för den privata 

markägaren är därefter frivilligt (Göteborgs Stad, 2019c). Detta innebär att behov om 

kompensation kan beskrivas i planbeskrivningar fastän den privata markägaren valt att inte 

åta sig att utföra kompensationsåtgärder. 

För att illustrera processen beskrivs nedan två typfall där kommunen äger eller markanvisar 

marken i det första fallet och annan aktör, exempelvis en byggherre eller privatperson, äger 

marken i det andra fallet. På Göteborgs Stads hemsida beskrivs att en markanvisning innebär 

”en rätt för en intressent att under en viss tid och på givna villkor få förhandla med staden om 

förutsättningarna för att genomföra bostadsbebyggelse inom visst markområde som staden 

äger.” Det är fastighetsnämnden som fattar beslut om att godkänna markanvisning grundat på 

kommunens markanvisningspolicy (Göteborgs Stad, u.å.-e). 

Typfall 1. Kommunen äger marken eller anvisar mark 

Då kommunen är markägare finansieras kompensationsåtgärderna av kommunen. Markägaren 

ska finansiera åtgärder för ”områdets behov”, där kompensationsåtgärder kan ingå. 

Fastighetsnämnden, med viss delegation till fastighetskontoret, har ofta rollen som markägare 

inom kommunen. Åtgärderna utförs ofta av annan förvaltning, exempelvis park- och 

naturförvaltningen eller idrotts- och föreningsförvaltningen, som då internfakturerar 

fastighetskontoret. Detta avgörs av vilken typ av åtgärd som ska utföras. Består 

kompensationsåtgärden exempelvis av att plantera träd kan park- och naturförvaltningen stå 

för utförandet. Om kompensationsåtgärden är utformad så den tillgodoser ett större områdes 

behov, exempelvis en stadsdelspark, eller ska utföras på en annan plats finansieras detta på ett 

annat sätt. Fastighetsnämnden kan till viss del stå för finansiering av sådan åtgärd och övrig 

del budgeteras inom kommunens exploateringsinvesteringar som en ”B-investering” likt 

övergripande infrastruktur och grönområden vilket då ska nomineras av den utförande 

nämnden. (Göteborgs Stad, 2019c) 
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Kostnader för kompensationsåtgärder har inte tidigare särredovisats från andra kostnader utan 

har istället ingått i exempelvis utbyggnad av park. Detta gör att det inte går att redovisa hur 

mycket kompensationsåtgärder kostat staden sedan det infördes. Nu ska 

kompensationsåtgärder särskiljas i kostnadsbedömningar, budgetering och fakturering vilket 

gör att detta kommer kunna redovisas och följas upp i framtiden. (Göteborgs Stad, 2019c) 

Fastighetskontoret i sin roll av ansvarig för den ekonomiska helheten för exploateringsprojekt 

ska sedan helhetsbedöma och rimlighetsavväga föreslagna åtgärder och dess kostnader. I 

denna bedömning ingår att fundera över om åtgärden är värd pengarna, om det är rimligt att 

använda skattebetalarnas pengar för åtgärden och om det finns andra åtgärder som kan vara 

mer kostnadseffektiva. Bedömningen ska stämmas av med de som utvärderat behovet av 

kompensation som sedan beslutar om slutgiltiga åtgärder tillsammans. I praktiken brukar det 

vara fastighetskontoret, park- och naturförvaltningen samt stadsbyggnadskontoret som gör 

detta. Om det inte går att enas kan frågan lyftas till en styrgrupp. (Göteborgs Stad, 2019c) 

Typfall 2. Marken ägs av annan än kommunen  

En bedömning av behov av kompensation ska ske även om markägaren är någon annan än 

kommunen, exempelvis byggbolag eller privatperson. Exploatören kan då delta. 

Bedömningen kan beskrivas i planbeskrivningen men att utföra åtgärder är helt frivilligt, 

exploatören kan säga nej även om det bedömts att behov finns (Göteborgs Stad, 2019c). 

Kompensationsåtgärder som exploatören erbjudit sig att utföra samt åtgärder som kommunen 

utför men exploatören erbjudit sig att bekosta kan innan detaljplanen antas redovisas i ett 

exploateringsavtal som är ett civilrättsligt avtal (Göteborgs Stad, 2018b). Observera att plan- 

och bygglagen 39–42 §§ sedan 2015 reglerar vad som får skrivas in i ett exploateringsavtal 

och att kompensation endast kan skrivas in om åtgärderna sammanfaller med detta. Gör det 

inte det får åtgärderna regleras på annat sätt utifrån exploatörens vilja. 

Många företag har höga miljöambitioner och är positivt inställda. Att utföra kompensation 

kan ha ett ”goodwill”- och symbolvärde gentemot kommunen och allmänheten vilket innebär 

att om åtgärderna betraktas som rimliga av exploatören kan det trots frivillighet ändå bli 

utfört. (Göteborgs Stad, 2018b; Göteborgs Stad, 2019c) 

2.4.8 Uppföljning 

Inspektion enligt plan- och bygglagen sker i bygglovsskedet endast utifrån 

planbestämmelserna vilket alltså gör att kompensationsåtgärder inte följs upp i detta skede. I 

de fall avtal skrivs med privat markägare där kompensationsåtgärder inkluderats följs dessa 

upp i samband med att avtalet i övrigt följs upp av fastighetskontoret. Riktlinjerna nämner 

inget om hur uppföljning av stadens egen kompensation ska utföras. (Göteborgs Stad, 2008a) 

Samordningsansvar för uppföljning och utveckling ligger hos miljöförvaltningen (Göteborgs 

Stad, 2018b). 

2.4.9 Nya riktlinjer 

Riktlinjerna som antogs av stadens tekniska nämnder 2008/2009 vidareutvecklades vilket 

resulterade i nya riktlinjer som antogs av kommunfullmäktige sommaren 2017. De tidigare 

riktlinjerna tog upp natur- och rekreationsvärden medan de nya tar upp kompensation av 
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ekosystemtjänster i ett större perspektiv. I utvecklingsarbetet ingick också en förenklad och 

förtydligad, men förlängd, checklista som har kompletterats med de två grupperna 

producerande/stödjande och reglerande ekosystemtjänster. De andra två kategorierna av 

ekosystemtjänster, kulturella och stödjande, fanns även i de tidigare fast de då benämndes 

med termerna rekreativa och ekologiska funktioner i checklistan. I de tidigare riktlinjerna 

nämndes just ekosystemtjänster som framtida utvecklingsmöjlighet tillsammans med 

kulturmiljöer, miljökvalitetsmål och buller (Göteborgs Stad, 2008a). Notera att större delen av 

de detaljplaner som antagits utifrån de nya riktlinjerna ännu inte har färdigställts eftersom 

plan- och exploateringsprojekt kan ta många år från start till slutförande. 

En förändring i de nya riktlinjerna var att dessa ord ersatts med siffror, där stort värde ger 4 

poäng, måttligt 2 poäng och litet 1 poäng. Denna siffra ska sedan multipliceras med en siffra 

som motsvarar exploateringens negativa påverkan på funktionen, där stor påverkan ger 3 

poäng, måttlig 2 poäng och liten 1 poäng. Erhålls ett resultat på 4 poäng eller mer innebär det 

enligt riktlinjerna att funktionen ska kompenseras. Det innebär att negativ påverkan på 

funktioner med stora värden i princip alltid ska kompenseras och funktioner med måttligt 

värde vid måttlig eller stor negativ påverkan. Checklistan förtydligar att negativ påverkan på 

en funktion med ett litet värde som regel inte behöver kompenseras men undantag kan göras 

om flera funktioner med små värden skadas allvarligt eller försvinner (Göteborgs Stad, 

2019a). Formuleringen skiljer sig lite åt från den i de tidigare riktlinjerna (se avsnitt 2.4.3). 

Notera att det fortfarande är samma subjektiva bedömning som görs i den nya checklistan 

medan ”tröskeln” för hur stor påverkan på en funktion får vara innan kompensation ska 

genomföras kan anses vara förtydligad i och med poängsystemet. 

I samband med att de nya riktlinjerna togs fram arbetades även en metod fram för att arbeta 

med grönytefaktorer i plan- och exploateringsprojekt (Göteborgs Stad, 2018a). Staden 

poängterar att dessa två verktyg kompletterar varandra och därför bör tillämpas tillsammans 

även om de båda riktlinjerna redovisas separat och är fristående från varandra (Göteborgs 

Stad, 2018b). 

3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att göra en kartläggning av planerade och genomförda 

kompensationsåtgärder i detaljplaner antagna 2010–2017 i Göteborgs Stad samt en analys av 

hur arbetet enligt riktlinjerna för kompensationsåtgärder för natur- och rekreation i plan- och 

exploateringsprocessen har fungerat. Följande frågeställningar kommer att besvaras: 

• I hur många detaljplaner nämns det att kompensationsåtgärder bör utföras och hur är 

dessa geografiskt fördelade? 

• Vilken typ av funktion är vanligast att kompensera för? 

• I hur stor andel av detaljplanerna har kompensationsåtgärder utförts? 

• Hur förhåller sig kompensationsåtgärder under tidsperioden till närhetsprincipen? 

 

• Hur har arbetet med riktlinjerna fungerat? 
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4. Metod 

Denna studie genomfördes i två delar. Den första delen var en kartläggning av planerade och 

utförda kompensationsåtgärder i detaljplaner antagna från 2010 till 2017, vilket är den period 

då de riktlinjer som examensarbetet utgår från var gällande och i bruk. Datainsamling om 

planerade åtgärder skedde genom att studera gällande detaljplaner och då främst 

planbeskrivningar och vad dessa beskrev om kompensationsåtgärder. Utförda åtgärder 

kartlades med hjälp av dokumentation från park- och naturförvaltningen.  

För att kunna analysera hur arbete enligt riktlinjerna fungerat var den andra delen av denna 

studie intervjuer av medarbetare i staden som använder kompensationsverktyget i sitt arbete. 

4.1 Studie av detaljplaner 

Figur 3 visar de olika steg för den arbetsmetod som användes vid kartläggningen av 

detaljplaner med kompensationsåtgärder. Databasen som användes för datainsamling är 

Göteborgs Stads egen webbplats med gällande planer (Göteborgs Stad, u.å.-f). Bland planerna 

i databasen (steg 1) sorterades först detaljplaner utanför studieperioden samt planer och 

bestämmelser av andra typer bort, så som bestämmelse om naturreservat, 

områdesbestämmelser och upphävande av detaljplan. Planändringar samt stadsplaner 

inkluderades liksom alla typer av planförfarande (steg 2). Därefter sparades planbeskrivningar 

för detaljplaner antagna 2010–2017 ned och konverterades från inskannat originaldokument 

till Word för att göra dem sökbara (steg 3). Ordet kompensation söktes efter i någon form 

(steg 4). Då ordet kompensation nämndes i sammanhang med kompensationsåtgärder 

noterades detta (steg 5) innan en kategorisering gjordes av detaljplaner där kompensation 

bedömts behövas respektive där det inte bedömts behövas (steg 6). De detaljplaner där 

kompensation bedömts behövas studerades sedan närmre för att sätta åtgärderna i sin kontext 

(steg 7) och därefter sorterades eventuella irrelevanta fall eller detaljplaner där kompensation 

nämns i samband med juridisk kompensation bort (steg 8). För kvarstående detaljplaner, de 

med frivillig kompensation, eventuellt i kombination med juridisk kompensation, 

sammanställdes och analyserades insamlade data (steg 8). Sedan utbyttes information med 

park- och naturförvaltningen om utförda åtgärder (steg 9). För data där det var lämpligt 

utfördes chitvå-test med signifikansnivå 95 %. 

De funktioner som förlorades enligt planbeskrivningarna kategoriserades utifrån om de 

påverkade funktionerna representerade värden för natur, rekreation eller både och. 

Checklistans indelning användes som grund i denna kategorisering men fler kategorier och 

mer specifika funktioner lades till då det bedömdes lämpligt utifrån det resultat som erhölls.  
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Figur 3. Flödesschema över arbetsmetoden som tillämpats för urval av data i denna studie. 

För varje detaljplan med en eller flera planerade kompensationsåtgärder placerades en kartnål 

ut i Google Earth Pro version 7.3.2.5776 (64-bit) för att kunna studera åtgärdernas 

geografiska fördelning över staden. En gruppering av kartnålar skedde utifrån 

utbyggnadsstrategin som finns på Karta 1, Användning av mark- och vattenområden i 

kommunens översiktsplan (Göteborgs Stad, 2009). Detta gjordes genom att stadens 

utbyggnadsstrategi lades in som bakgrundskarta i Google Earth. Notera att juridisk 

kompensation ej utmarkerades. 
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Då kompensationsåtgärden eller kompensationsåtgärdernas specifika plats gick att lokalisera 

mättes avståndet till detaljplan fågelvägen med linjalverktyget i Google Earth. För åtgärder 

som beskrevs planeras ”inom planområdet alternativt på lämplig plats i anslutning av 

planområdet” bedömdes avståndet vara 0–500 meter. Avståndskategorierna är skapade i 

denna studie. 

4.2 Intervjuer 

Semistrukturerade intervjuer genomfördes med totalt sju personer på olika förvaltningar som 

deltar i arbetet med kompensationsåtgärder, för att förstå hur arbetet med 

kompensationsverktyget i staden fungerat och för att fånga upp tankar kring verktyget. Några 

av intervjupersonerna har arbetat med kompensationsverktyget sedan riktlinjerna infördes, två 

var dessutom med och tog fram dem. Övriga intervjupersoner har arbetat med verktyget några 

år. Intervjuerna spelades in vid godkännande av intervjuperson och intervjuerna 

sammanfattades sedan skriftligt. Alla intervjupersoner fick samma frågor förutom de som 

handlar om genomförande eftersom de olika förvaltningarna deltar i olika grad i 

genomförandet. Specifika frågor återfinns i bilaga 1. Intervjupersonernas förvaltnings- och 

avdelnings(enhets)tillhörighet samt yrkesroll var enligt följande: 

• Fastighetskontoret - seniort stöd till planhandläggare, tidigare projektledare och 

exploateringsingenjör (handläggning och genomförande av detaljplaner) 

• Miljöförvaltningen – miljöutredare, plangruppen, avdelning stadsmiljö 

• Park- och naturförvaltningen – naturförvaltare/biolog, naturenheten, avdelning 

offentlig utemiljö samt landskapsarkitekt (som bland annat arbetar med 

detaljplanhandläggning), stadsutveckling 

• Stadsbyggnadskontoret – en miljöplanerare och två planarkitekter, planavdelningen 

Frågor ställdes utifrån följande teman: 

• Kompensationsverktygets påverkan på en plan 

• Checklistan 

• Samarbete i checklistegrupp 

• Att arbeta fram kompensationsåtgärder 

• Genomförande och dokumentation i samband med genomförande 

• Framtiden 

• Nya och tidigare riktlinjer 

4.3 Avgränsningar 

En jämförelse med hur andra kommuner arbetar med kompensationsåtgärder har ej gjorts.   

Steget innan kompensationsåtgärdstrappan, det vill säga att inte exploatera alls efter en 

bedömning om platsen är lämplig att bygga på, har ej följts upp i detta arbete.   

Vid granskning av detaljplaner har fokus varit planbeskrivningar. Specifika avtal som 

exploateringsavtal och markanvisningsavtal har inte inkluderats. Inte heller yttrande från 

miljöförvaltningen eller andra har studerats. Fokus har varit kompensationsåtgärder i antagna 

planer till faktiskt åtgärd i detta arbete, ej på processen hur specifika åtgärder valdes. 
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Denna studie har ej undersökt via fallstudier hur specifika detaljplaner omformats under 

processens gång innan planen antagits för att se om kompensation kunnat undvikas. Att 

undvika och minimera skada är något som alltid ska föregå kompensation men är svårare att 

utvärdera eftersom det inte alltid skrivs ut i planbeskrivningen. Enbart antagna detaljplaner 

där kompensation nämnts har studerats.  

Att via fältbesök undersöka huruvida åtgärder är utförda eller ej är en metod som valts i en 

studie av praktikant vid miljöförvaltningen (Sellström, 2018). Detta har valts bort eftersom 

det är svårt att exempelvis se om slyröjning utfördes för fem år sedan eller vilka träd som är 

specifikt planterade som kompensation samt att det ej hade varit möjligt att utföra inom 

tidsramarna för detta arbete.  

Ytterligare en avgränsning, och också begränsning, med denna studie är att de tillhörande 

checklistorna inte har ingått i det undersökta materialet. Att undersöka sådana hade kunnat 

förtydliga exakt vilka funktioner som kompenserats för. Det hade också kunnat bidra till att se 

hur en plan utvecklats, om versioner i olika stadier i planprocessen funnits av checklistan.  

En jämförelse av kompensationsåtgärdernas värde med värdet på den påverkade funktionen 

enligt checklistan har ej gjorts. Att bedöma storleken på kompensationsåtgärdernas värde är 

en subjektiv bedömning som kräver specifik ämneskunskap. Detta innebär att en fullständig 

analys av närhetsprincipen inte kan göras. 

Vidare har i detta arbete inte en bedömning av verktygets nytta gjorts. 

5. Resultat 

5.1 Detaljplaner med kompensationsåtgärder 2010–2017 

I databasen (Göteborgs Stad, u.å.-f) fanns 462 gällande detaljplaner vid tillfället då studien 

genomfördes (databasen gicks igenom sista gången 2019-10-31). Ytterligare en detaljplan 

lades till i studien (figur 3, steg 1) då det var känt sedan tidigare att denna innehöll 

kompensation (Sellström, 2018). Denna detaljplan låg under pågående och inte gällande 

planer trots att den är antagen 2010 och genomförd, vilket alltså är resultatet av ett 

administrativt fel.  

Av de studerade, totalt 463, planerna var 318 antagna under åren 2010 till 2017. Efter att 

andra typer av planer och bestämmelser sorterats bort, så som en fördjupad översiktsplan, 

områdesbestämmelser och upphävande av detaljplaner, fanns 311 detaljplaner kvar (figur 3, 

steg 2). I 122 av de 311 detaljplanerna nämns ordet kompensation i någon form och i 63 av 

dem nämns kompensationsåtgärder i samband med att de ska utföras (figur 3, steg 5 och 6). 

Det innebär att i 59 av detaljplanerna nämns kompensation utan att kompensationsåtgärder 

ska utföras, i de flesta fall i sammanhanget att en bedömning gjorts och att behov av åtgärder 

inte finns (figur 3, steg 6). 

I 6 detaljplaner nämns kompensation i samband med juridisk kompensation, alltså dispens 

eller tillstånd, varför de togs bort ur urvalet. Ytterligare 4 detaljplaner sorterades bort (figur 3, 

steg 8). I ett fall beskrivs kompensation av parkeringsplatser och skoltomt, vilket bedömdes 
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som irrelevant för denna studie. I två fall beskrevs kompensation i svepande ordalag utifrån 

ett socialkonsekvensperspektiv där det går att tolka in att ett behov av kompensation skulle 

kunna finnas. Avsnitt om kompensationsåtgärder saknas i planbeskrivningen och inga 

åtgärder definieras, varför vidare analys av denna detaljplan inte är möjligt. Den sista 

detaljplanen som sorterades bort var tidigare en del av en större detaljplan som delats i två och 

hänvisar till kompensationsåtgärder som utförs i den andra planen. Det bedömdes missvisande 

att inkludera denna detaljplan eftersom inga åtgärder faktiskt utförs inom den. Det innebär att 

i 53 detaljplaner under åren 2010 till 2017 har frivilliga kompensationsåtgärder bedömts 

behövas och beskrivits i planbeskrivningen (figur 3, steg 8). Namnen på dessa 53 detaljplaner 

tillsammans med årtal för antagande och laga kraft finns i bilaga 2. 

I figur 4 syns antalet antagna detaljplaner fördelat över de studerade åren. Antalet antagna 

detaljplaner varierar från som mest 59 år 2015 till 27 som minst år 2016. Antalet detaljplaner 

där frivillig kompensation ska utföras syns också i figur 4, i absoluta siffror samt i andel av 

antalet antagna detaljplaner för varje år. De första åren efter att verktyget implementerades 

var andelen detaljplaner med kompensation under 10 %. De senare åren av studieperioden var 

andelen detaljplaner med kompensation drygt 20 %. Skillnaden mellan de första fyra åren och 

de senare fyra åren är signifikant enligt ett chitvå-test (p=0,0019). Andelen detaljplaner med 

frivillig kompensation i förhållande till totalt antal antagna detaljplaner under hela perioden är 

17 %. 

 
Figur 4. Antal antagna detaljplaner med och utan kompensation per år i Göteborgs Stad under studieperioden 

2010–2017 samt andel med kompensation av totalt antal. 

I 34 av de 53 detaljplanerna var Göteborgs Stad inklusive kommunala bolag ensam markägare 

(figur 5). Staden ägde också mark i ytterligare 12 detaljplaner där annan markägare i ett fall 

var staten och i resterande privata aktörer. I återstående 7 detaljplaner var markägaren enbart 

privat, i 4 fall, alternativt uttrycktes att en privat aktör ägde större delen av marken och 

kommunen en mindre del, i 3 fall. Det är alltså i stort sett alla detaljplaner med frivilliga 

kompensationsåtgärder där kommunen på något sätt och i någon omfattning är markägare. 

Notera att även om kommunen äger marken kan de sen markanvisa till privat aktör och då 

ändå ställa krav på kompensation genom markanvisningsprocessen. 
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Figur 5. Fördelning av markägare i detaljplaner med kompensation. 

5.2 Geografisk fördelning 

5.2.1 Områden enligt översiktsplanen 

Figur 6 visar den geografiska fördelningen av de 53 detaljplanerna med kompensation i 

kommunen utifrån stadens utbyggnadsstrategi som återfinns i översiktsplanen. Mellanstaden 

utmärker sig som det absolut vanligaste området för kompensation med 40 detaljplaner och 

står ensam för tre fjärdedelar av den geografiska plats där kompensation planeras. Detta 

innebär att kompensation återfinns i mindre utsträckning i kommunens norra, västra och södra 

delar. Området Ytterstaden – Framtida utvecklingsområden har enbart en detaljplan med 

planerad kompensation och Naturområden har ingen. Övriga fyra områdestyper, Centrala 

Göteborg – Innerstaden och Förnyelseområden, Kustnära områden och skärgården och 

Storindustri, hamn och logistik har tre detaljplaner var med kompensation under 

studieperioden. 

Vid en studie av den geografiska fördelningen av planerad kompensation över studieperiodens 

år kan inte någon trend utläsas.  
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Figur 6. Geografisk fördelning av detaljplaner med kompensation utifrån stadens utbyggnadsstrategi i 

översiktsplanen. Spetsen på kartnålen visar platsen för detaljplanen. 
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5.2.2 Stadsdelar 

De flesta stadsdelar, 23 stycken, har bara en detaljplan var där kompensation planerats. Askim 

har flest kompensationsåtgärder i och med fem detaljplaner med kompensation. Guldheden, 

Järnbrott, Krokslätt och Tolered har tre detaljplaner med kompensation och Angered, Backa, 

Bergsjön, Biskopsgården, Fiskebäck och Sävenäs har två vardera. En detaljplan som är en del 

av Västlänken täcker in 16 stadsdelar. Notera att denna detaljplan ändå bara redovisas med en 

kartnål i figur 6 ovan, utifrån platsen där värdena som kompenseras för försvinner. 

5.2.3 Plats för och avstånd till kompensation 

De flesta kompensationsåtgärder planeras antingen enbart inom eller enbart utanför 

planområdet, i 21 av 53 detaljplaner. I 16 detaljplaner planeras kompensation både inom och 

utanför planområdet. I resterande 16 detaljplaner framgår inte denna information av 

planbeskrivningen i tillräcklig utsträckning för att kunna göra en kategorisering, se figur 7. 

Det vanligaste när plats för kompensation inte framgår är att det beskrivs att det ska utföras 

”inom planområdet alternativt på lämplig plats i närheten av planområdet” eller liknande. Det 

går då inte att avgöra om det kommer att ske inom, utanför eller både inom och utanför 

planområdet. Utifrån formuleringen går det däremot att säga att avståndet till där 

kompensationsåtgärden planeras kommer att vara relativt litet. Detta förklarar varför det är en 

större andel detaljplaner där plats inte framgår i figur 7 jämfört med andelen detaljplaner med 

okänt avstånd till kompensation i figur 8. Utanför planområde betyder alltså ej automatiskt 

stort avstånd utan i de flesta fall i direkt närhet till planområdet. Notera att plats för 

kompensation alltså inte säger något om avstånd till själva åtgärden, utan avstånd fågelvägen 

från detaljplaneområde till planerad kompensationsåtgärd visas i figur 8. Det går att utläsa att 

det är vanligast, i 43 fall, att åtgärder planeras inom eller i direkt anslutning till planområdet, 

representerat av 0–500 meter. I enbart två fall uppmättes fågelvägen till 500–1000 meter. I tre 

detaljplaner planeras åtgärder inom eller i direkt anslutning till planområdet samt inom det lite 

större naturområden Svarte Mosse på Hisingen. I dessa fall är det svårt att avgöra avstånd till 

kompensationsåtgärder men det torde röra sig om någon eller några kilometer i varje enskilt 

fall eftersom de tre planerna ligger i Svarte Mosses närområde (specialfall i figur 8). I en plan, 

Detaljplan för bostäder vid Kniparedsvägen inom stadsdelen Olofstorp i Göteborg, utförs 

kompensation inom planområdet men även 12 kilometer bort (specialfall i figur 8). Detta är 

det längsta avståndet uppmätt från planområde till kompensationsåtgärd. I planområdet huggs 

ett träd med cirka 4 meters omkrets ned och kompensation har beslutats att även utföras på 

annan plats för att gynna samma typ av funktion, grova träd. I två fall nämns inte plats för 

kompensation alls (specialfall i figur 8). 
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Figur 7. Beskriven plats för kompensationsåtgärder i förhållande till planområdet. Det totala antalet är de 53 

detaljplanerna med kompensation. 

  
Figur 8. Avstånd till kompensationsåtgärder mätt i Google Earth från planområde till kompensationsåtgärd. 

Specialfall innefattar okänt avstånd, ospecificerat avstånd eller särskilt långt avstånd. 

5.3 Olika typer av kompensation 

5.3.1 Frivillig och juridisk kompensation 

I 45 av de 53 detaljplanerna ska enbart frivillig kompensation utföras och i övriga 8 finns 

förutom den frivilliga kompensationen även krav på juridisk kompensation i samband med 

dispens från det biotopskydd eller artskyddsförordningen samt i samband med tillstånd enligt 

miljöbalken. Utöver dessa identifierades 6 detaljplaner med enbart juridisk kompensation, 

vilka inte studerats vidare (figur 3, steg 8).  

5.3.2 Negativt påverkade eller förlorade funktioner 

I figur 9 nedan visas vilken kategori varje funktion bedömts tillhöra i denna studie. Notera att 

kategoriseringen här inte strikt följer checklistans uppräknade funktioner utan anpassats efter 

identifierade funktioner i denna studie. I flertalet detaljplaner försvinner eller påverkas flera 

olika funktioner och värden negativt. Det totala antalet påverkade funktioner är därför större, 
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84, än antalet detaljplaner med kompensation, 53. Det vanligaste att kompensera för var träd, 

tätt följt av grönområden. Båda dessa kategorier bedömdes i denna studie ha värden både för 

rekreation och natur. Notera att grönområde i denna studie är ett samlingsbegrepp för natur, 

naturmiljö, naturmark, grönyta och liknande termer med olika grad av orördhet och 

naturkaraktär. Därefter var bollsport och djurarter det som kompenserades mest ofta. Även 

park och lek kompenserades i ett flertal fall medan övriga funktioner endast kompenserades 

för i enstaka fall. 

 
Figur 9. Antal negativt påverkade eller förlorade funktioner av varje typ av funktion samt vilken kategori denna 

tilldelats; natur, rekreation eller både och. I flera detaljplaner försvinner eller påverkas flera funktioner negativt 

varför det totala antalet är mer än 53 (vilket är antalet detaljplaner med kompensation). 

Utifrån de negativt påverkade eller förlorade funktionerna gjordes en bedömning om 

detaljplanen som helhet hade negativt påverkade eller förlorade funktioner som 

representerade värden för natur, rekreation eller både och (figur 10). I denna bedömning har 

varje detaljplan fått endast en kategori oavsett antal funktioner som har påverkats negativt 

eller förlorats. Det innebär att en detaljplan där både en funktion med naturvärden och en 

funktion med rekreativa värden påverkats negativt eller förlorats blir kategoriseringen ”både 

och” i figur 10. Notera att kategorin ”både och” också kan innebära att en eller flera 

funktioner som påverkats negativt eller förlorats i sig själv ansetts ha värde för både 

rekreation och natur. Detta resulterar i att kategorin ”både och” är den mest frekvent 

förekommande. I 39 av 53 detaljplaner, 74 %, ansågs funktioner som påverkades negativt 

eller förlorades i detaljplanerna ha både värden för rekreation och natur. Enbart rekreativa 

värden påverkades negativt eller förlorade i 10 detaljplaner, 19 %, och enbart naturvärden i 4 

detaljplaner, 7 %.  
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Figur 10. Andelar av det totala antalet detaljplaner med kompensation, 53, som tilldelats kategorierna natur, 

rekreation eller både och, utifrån vilka funktioner som påverkats. 

I de allra flesta fall kompenseras negativt påverkade eller förlorade funktioner med samma 

eller närliggande funktion. Utifrån planerade åtgärder i planbeskrivningen identifierades ett 

fåtal fall där en negativt påverkad eller förlorad funktion inte planeras kompenseras med 

motsvarande funktion. Det går att kategorisera olika typfall enligt nedan, där varje typfall 

illustreras med exempel: 

• Alla konstaterade funktioner kompenseras ej för  

o Föreningsanläggning kompenseras ej inom detaljplanens omfattning 

• Kompensation sker med fler funktioner   

o Omgrävning av bäck kompenseras också med röjning av naturmark samt 

förbättring av ridstig 

o Ianspråktagande av naturmark kompenseras även med upprustning av lekplats 

o Bollplan kompenseras med ny bollplan och iordningställande av entré till 

naturområde 

• Funktion kompenseras med annan funktion  

o Grusbollplan kompenseras med hinderbana 

5.3.3 ”Hackspett-planer” 

Av de 53 detaljplaner där kompensationsåtgärder beskrivs finns i åtta planer åtgärder för att 

förbättra livsvillkoren för mindre hackspett. Dessa kallas vidare i denna studie för ”hackspett-

planer”. Åtgärderna benämns i alla fall utom ett som förstärkningsåtgärder och inte som 

kompensationsåtgärder. I en plan har dispens krävts från artskyddsförordningen och då 

regleras åtgärderna som kompensationsåtgärder som alltså är tvingande att utföra för att få 

dispensen. Att ett dispensförfarande inte blir aktuellt i övriga sju detaljplaner, trots att de 

uttryckligen gör intrång på miljöer lämpade för mindre hackspett, beror på att Göteborgs Stad 

arbetar efter en handlingsplan som är under utarbetande för att säkerställa den mindre 

hackspettens levnadsmiljö på sikt (personlig kommunikation, C. Finsberg, park- och 

naturförvaltningen, 21 oktober, 2019). Genom åtgärderna i handlingsplanen säkras att 

populationen av mindre hackspett kommer att fortleva på en landskapsnivå. Att utföra 

förstärkningsåtgärder för mindre hackspett blir i nämnda detaljplaneärenden en förutsättning 
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för att detaljplanen ska få genomföras. Det innebär att dessa detaljplaner i denna studie kunnat 

räknats som icke frivilliga och därför sorterats bort ur urvalet. I hälften av dessa åtta planer 

utförs även frivilliga kompensationsåtgärder, främst för andra naturvärden. Det innebär att vid 

en alternativ kategorisering hade fyra av detaljplanerna inte ingått bland de 53. 

Förstärkningsåtgärderna består till största del av att spara träd, tillverka högstubbar, ringbarka 

träd för att påskynda bildandet av död ved samt utplacering av grövre trädstammar och död 

ved. I sex av detaljplanerna finns även en planbestämmelse för natur, fågelbiotop på 

plankartan. Planområdet har då utökats för att inrymma mer naturområde som ska skötas för 

att gynna levnadsmiljöer för fågel.  

5.3.4 Planbestämmelser i samband med kompensationsåtgärder 

Det är 11 planbeskrivningar som nämner planbestämmelser i samband med 

kompensationsåtgärder. Notera att planbestämmelserna i sig inte beskrivs som 

kompensationsåtgärder utan till exempel nämns under rubriken kompensationsåtgärder eller i 

anknytning till sådana åtgärder. I 6 fall är det i ”hackspett-planerna”. Planbestämmelsen är 

allmänplats natur, fågelbiotop och beskrivs till exempel enligt följande på plankartan: 

”Skötsel ska ske utifrån biotopsförbättrande åtgärder för mindre hackspett” och 

”Skogsområde med goda häcknings- och födosöksmiljöer för mindre hackspett. För att 

långsiktigt bevara dessa miljöer ska området behålla sin nuvarande karaktär även i framtiden 

och skötas i enlighet med Åtgärdsplan för Mindre hackspett.” En av planerna beskriver också 

att ädellövskog planläggs som allmän plats - natur och att kvartersmarksgränsen flyttats en 

bit. I de övriga fem detaljplanerna finns följande planbestämmelser: 

• Planbestämmelse natur och park för att säkra naturmark och förbättra 

förutsättningarna för sammanhängande grönstrukturer i området 

• Planbestämmelse för plantering 

• Planbestämmelse träd får inte fällas 

• Planbestämmelse för återställande av naturkaraktär 

• Planbestämmelse natur för yta att utföra kompensationsåtgärder på 

5.3.5 Positiv påverkan 

I motsats till kompensationsverktyget som används när en detaljplans utformning innebär 

skada på funktioner och värden finns det fall då detaljplanen i sig har en positiv påverkan på 

funktionen, värden och området. I denna studie uppmärksammades att positiv påverkan 

erhölls av detaljplanen i ett fåtal fall. Exempel på formulering i detta sammanhang är: ”En 

enkel utvärdering av behovet av kompensationsåtgärder har gjorts. Konsekvenserna av 

detaljplanen blir att biologisk mångfald och rekreation i form av utevistelse, mötesplats och 

odling förbättras.” I en annan detaljplan nämns att kompensation behövs med att ”detaljplanen 

ger även positiva konsekvenser för rekreation och natur-funktioner genom att stora områden 

planläggs som allmän plats, park och natur. För vissa arter som till exempel ugglor och 

fladdermöss är det positivt att gamla byggnader ej får rivas. Att bebyggelsen koncentrerats till 

delar av området för att kunna spara andra delar som natur eller park är positivt.” Ur denna 

beskrivning skulle det kunna uttolkas att planens utformning har anpassats så att negativa 

konsekvenser undviks och minimeras. 
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5.3.6 Drift 

Utifrån information från park- och naturförvaltningen erhölls följande exempel på drift: ett 

parkområde som sköts med slåtter, röjd yta som växer igen kommer kräva drift samt 

parkskötsel av park. I övrigt sades att det generellt kan konstateras att all park har någon typ 

av parkskötsel och en del natur har viss naturvårdande skötsel samt för anläggningar, så som 

en lekplats, krävs skötsel. Där träd tagits bort krävs på vissa platser slåtter eller gräsklippning.  

Det finns inte tillräckligt med information för att kunna svara på om varje enskild 

kompensationsåtgärd kräver drift. Att kategorisera kompensationsåtgärderna som drift- eller 

engångsåtgärder är alltså inte är möjlig. Kortfattat är det ytterst få åtgärder som inte kräver 

drift för att fungera på bästa sätt, även sådant som i första anblick verkar vara en 

engångsåtgärd. Även en i vanliga fall typisk driftåtgärd kan ju göras som en engångsåtgärd 

som kompensation, till exempel slyröjning i ett område, som sedan inte upprepas.  

5.4 Utförda kompensationsåtgärder 

Figur 11 visar utförandet för detaljplaner där kompensation har bedömts behövas i 

planbeskrivningen. I 11 av 53 detaljplaner (21 %) har de planerade kompensationsåtgärderna 

genomförts före november 2019. Av dessa 11 har i ett fall mer åtgärder än beskrivit i 

planbeskrivningen utförts och i ett annat fall har åtgärder utförts på annat sätt än beskrivet. I 

en plan där träd planterats som kompensationsåtgärd har information erhållits att träden ej 

överlevt. Av de 11 detaljplanerna med utförda kompensationsåtgärder är det 8 som återfinns i 

Mellanstaden och en vardera i områdena Storindustri, hamn och logistik och Centrala 

Göteborg – Innerstaden. Andelen utförda åtgärder i Mellanstaden är likvärdig med andelen 

planerade kompensationsåtgärder i området, det vill säga cirka 75 %. Vidare i de 11 

detaljplaner där kompensation helt har genomförts är de negativt påverkade eller förlorade 

funktionerna odling, lek, mötesplats, vattenmiljö en gång, park och djurart två gånger, 

grönområde tre gånger samt träd och bollsport fyra gånger. 

Utöver de 11 detaljplaner där kompensation har genomförts har i något fler fall, 13 av 53 (25 

%), planerade åtgärder delvis utförts (figur 11). Av det som återstår av utförandet för dessa 

fall har det identifierats att i 9 fall kommer resterande åtgärder att utföras medan det är oklart i 

4 fall. I resterande detaljplaner, 29 av 53 (55 %), har de planerade åtgärderna inte utförts 

(figur 11). För drygt hälften av dessa, 15 fall, finns informationen att de kommer att utföras, 

medan det för knappt hälften av åtgärderna, 12 fall, är oklart om de kommer att genomföras. I 

övriga två fall har park- och naturförvaltningen informerat om att åtgärderna ej kommer att 

utföras. Anledningen till varför har inte utretts vidare i denna studie. 
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Figur 11. Antal detaljplaner med kompensation där åtgärder utförts helt, delvis eller ej utförts. För detaljplaner 

med delvis och ej utförda åtgärder har information också sammanställts om vilka av dessa som kommer eller inte 

kommer att utföras samt för vilka det är oklart om åtgärderna kommer att utföras. 

Figur 12 visar fördelningen av utförda, delvis utförda samt ej utförda åtgärder per år under 

studieperioden. Notera att årtalen i detta diagram motsvarar året planen är antagen, inte när 

åtgärderna är utförda eller lagakraft-år. Exempelvis kan utläsas att av de sex detaljplaner där 

kompensation planerats antagna 2016 har en åtgärd utförts, tre delvis utförts och två ej utförts. 

Mellan en och tre kompensationsåtgärder har genomförts varje år under perioden 2010–2017. 

Sett till perioden 2010–2017 ligger antalet åtgärder som är utförda eller delvis utförda relativt 

jämnt fördelat. De år då något fler åtgärder planerats i absoluta tal per år sett till de övriga i 

perioden, 2014, 2015 samt 2017, har större andel ej utförda åtgärder. 

Där åtgärder delvis eller ej genomförts återfinns det största antalet detaljplaner där återstående 

åtgärder kommer att utföras under senare delen av perioden. 
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Figur 12. Antal detaljplaner med kompensation där åtgärder är utförda, delvis utförda eller ej utförda fördelade 

per år över studieperioden 2010–2017. Årtalet motsvarar år för antagande. 

5.4.1 Tid för utförande 

För de 11 detaljplaner där kompensation helt har utförts redovisas tidpunkten för utförande 

relativt år för lagakraftvunnen detaljplan i figur 13 nedan. Notera att jämförelsen när 

utförande sker alltså inte görs med år för antagande som i övriga diagram. Detta eftersom om 

överklagande av detaljplanen sker kan lagakraft-år bli fördröjt relativt antagande-år och det är 

därför mer representativt att relatera till det senare årtalet då det kommer närmre 

exploateringsstart i tid. Flest kompensationsåtgärder utfördes ungefär 2 år efter 

lagakraftvunnen detaljplan. I endast en plan genomfördes åtgärderna förebyggande och 

samma år som planen vann laga kraft. Åtgärderna i denna detaljplan gick ut på att flytta 

skyddsvärda träd och snäckor, vilket i sig krävde att det utfördes innan exploatering 

påbörjades. 

 
Figur 13. Tid från lagakraftvinnande för utförande av kompensationsåtgärder i detaljplaner där kompensation 

helt har utförts. 
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5.4.2 Utförda kommunala jämfört med privata 

I de sju identifierade privata exploateringsprojekten har kompensationsåtgärder utförts i ett, 

delvis utförts i tre och ej utförts i ett. Ett chitvå-test visar att det inte finns några signifikanta 

skillnader i utförande mellan kommunala och privata projekt varken för utförda, delvis 

utförda eller ej utförda åtgärder. Detta skulle kunna förklaras av det lilla antalet privata 

projekt vilket gör det svårt att statistiskt fastställa en skillnad. 

I tre av dessa fall har också den privata fastighetsägaren kontaktats. I enbart ett fall erhölls 

svar, vilket sade att de har påbörjat att utföra kompensationsåtgärder. I de andra två fallen har 

park- och naturförvaltningen studerat ortofoto för att kunna svara på om kompensation är 

utförd eller ej. I ett av de senare två fallen har de även eget ansvar att utföra åtgärder.  

5.4.3 Utfört på annat sätt än i planbeskrivningen 

I två fall har information erhållits av park- och naturförvaltningen att åtgärder är utförda på 

annat sätt än beskrivet i planbeskrivningen. I det ena fallet bedömde park- och 

naturförvaltningen att det inte var möjligt att plantera fler träd i området och istället valde 

förvaltningen att stärka den biologiska mångfalden genom skötsel av skyddsvärda träd och 

andra gynnande åtgärder i ett intilliggande trädklätt naturområde. Detta godkändes av 

beställaren av åtgärderna, fastighetskontoret. I det andra fallet skulle en befintlig bollplan 

utanför planområdet rustas upp och förbättras. Utöver detta lades följande 

kompensationsåtgärder till utförande: röjning, fågelholkar, pedagogiska infoskyltar till liten 

naturslinga, picknickbord, framtagande av naturlig pulkabacke samt liten naturhinderbana. 

Notera att detta avser utförande på annat sätt än beskrivet i planbeskrivningen och ska inte 

blandas ihop med avsnitt 5.3.2 som tar upp huruvida de negativt påverkade eller förlorade 

funktionerna planeras att kompenseras med annan eller flera funktioner. De olika 

jämförelserna avser alltså utförande-steget respektive planerande-steget.  

5.5 Arbetsprocessen med riktlinjerna 

Detta avsnitt utgår främst från resultaten från intervjuerna. 

5.5.1 Verktygets påverkan på en plan 

Det fanns olika uppfattningar om kompensationsverktygets påverkan på en detaljplan och 

dess utformning. Alla intervjupersoner hade uppfattningen att verktyget i liten eller ingen grad 

gör att en detaljplan ändras så mycket att kompensation inte behövs i slutändan. Åsikter fanns 

att verktyget borde påverka mer än det faktiskt gör i dagsläget och att checklistan i grunden är 

ett bra argument för att påverka en plan. 

En uppfattning hos en intervjuperson som inte själv utformar detaljplaner var att 

samhällsplanerare redan arbetar med att undvika och minimera utan aktivt användande av 

kompensationsverktyget. Personen menar att detta är något som alltså ligger i bakhuvudet 

hela tiden när en detaljplan utformas. Detta var något en av planarkitekterna höll med om vid 

tillfrågan. 

En intervjuperson upplever att det oftast redan är bestämt hur det ska byggas och att verktyget 

inte gör att undvikande och minimerande sker i de större dragen av en plan men att verktyget 

kan påverka i det lilla, exempelvis genom att spara ett träd. Trots detta tycker 
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intervjupersonen att det är bra och viktigt att man har diskussionen och pratar om värden. 

Uppfattningen fanns också hos flera andra intervjupersoner att det ofta finns starka intressen 

från exempelvis översiktsplanen eller exploatörer som avgör hur det ska exploateras och att 

det därför kan vara sådant som gör att planen utformas så kompensation behövs eller ej i 

slutändan. 

En intervjuperson upplevde att verktyget kan påverka litegrann och mer desto tidigare det 

kommer in i processen. Personen påpekade också att det ibland kan vara svårt att säga om ett 

förslag i en plan har ursprung i kompensation eller något annat eftersom planprocessen är en 

dynamisk process. Detta var ett resonemang som två andra personer också rörde vid. En 

annan person påpekar också att processen upplevs ske i fel ordning då checklistan kommer in 

för sent, ibland i samband med samråd. Då är det svårt att få igenom större förändringar. 

Personen säger att det kan förekomma att fastighetskontorets budget beslutas i nämnd i 

samband med samrådet för detaljplanen och att utredning av kompensationsåtgärder ibland 

inte skett innan det. Det innebär att en viss summa eller kanske ingen har avsatts för 

kompensation i budgeten fastän det inte funnits möjlighet att bedöma hur mycket det kommer 

att kosta för att motsvara behovet av kompensation. 

Det fanns blandade uppfattningar om vilken typ av värde som blir påverkat av 

kompensationsverktyget. En intervjuperson hade varit med om att verktyget påverkat när det 

gäller fridlysta arter och man utökat planområdet på grund av detta, exempelvis med 

planbestämmelsen fågelbiotop. Notera att dispens inte alltid krävs trots att det gäller en 

fridlyst art eftersom negativ påverkan kanske inte skett i tillräcklig omfattning. En annan 

person upplever att verktyget inte så ofta påverkar rekreativa värden utan snarare naturvärde, 

exempelvis träd. En tredje person upplever att verktyget ofta påverkar rekreativa delar av en 

detaljplan och resonerar kring att detta delvis kan bero på att lagstiftning saknas för dessa 

delar. ”Skarpa” naturvärden som ska tas hänsyn till genom att forma plankartan eller förslaget 

efter har på något sätt ofta fåtts en uppfattning om lite tidigare och redan arbetats in mycket. 

Dessa värden finns oftare med som en grundförutsättning i planen när den påbörjas menar 

personen. 

5.5.2 Checklistan 

Den generella uppfattningen var att checklistan fungerar bra och bidrar till att påminna om 

viktiga funktioner och värden på detaljnivå. Checklistan är ett bra verktyg för att fånga sådant 

som inte är så självklart för alla att man kan ha nytta av, exempelvis ett dike som har en 

funktion för dagvatten. Även om alla funktioner kanske inte naturligt har en förvaltning som 

ansvarar för den så glöms de ändå inte bort just på grund av checklistan. Det poängterades att 

genom checklistan får de som arbetar med utformningen av planer också ett lärande som de 

kan tillämpa i nästa plan de arbetar med. 

Det som flest intervjupersoner upplever som en av de största svårigheterna i arbetet är att 

bedöma en funktions värde. En person tror att exempel är jätteviktiga för att underlätta denna 

svårighet. Personen tänker sig att man då kan se att ett värde bedömdes stort i en plan och att 

den aktuella planen har liknande förutsättningar och att man då kan bedöma liknande. 
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En fråga ställdes huruvida intervjupersonerna tycker att kompensation sker ”tillräckligt” ofta. 

De flesta svarar att det är svårt att bedöma men att de upplever att den kompensation som 

förekommer i dagsläget är rimlig och att kompensation åtminstone inte förekommer för ofta. 

Några intervjupersoner påpekar att de i och för sig upplever att kompensation förekommer i 

rimligt antal detaljplaner i förhållande till när det behövs, men att de däremot upplever att 

kompensationen som beslutas i dessa planer ”bantas ned” och blir för liten i förhållande till 

det bedömda behovet. Problemet nämns ligga i att det finns begränsat med pengar till 

kompensationsåtgärder och att det måste konkurrera om pengarna med andra, också viktiga, 

intressen. En person tar upp att det inte är farligt i enskilda fallet att göra så men om man ser 

på hela staden så upplever personen inte att kompensation sker av de värden som förloras. En 

person svarar att kompensation skett för sällan, men att det förhoppningsvis sker oftare i och 

med poängsystemet i den nya checklistan. 

Fastighetskontorets representant under intervjuerna säger själv att de ibland kan sakna 

kompetens att bedöma om ett värde är litet, måttligt eller stort, men att de sedan måste vara 

med när en kompensationsåtgärd slutgiltigt ska bestämmas eftersom det är då kostnaden 

diskuteras. Flera andra intervjupersoner resonerade kring att fastighetskontoret kan ses som en 

icke oberoende intressent i processen eftersom de ska betala för kompensationen. Tankar 

fanns att fastighetskontoret skulle kunna lämnas utanför bedömningen av behovet av 

kompensation som istället skulle kunna göras av de mer sakkunniga förvaltningarna. 

Fastighetskontoret skulle kunna komma in i processen efter detta steg och då enbart behöva 

förhålla sig till slutavvägningen och rimlighetsbedömningen. Deras bedömning skulle då vara 

hur mycket pengar som går att avsätta för kompensation, huruvida pengarna räcker till den 

kompensation som bedömts behövas och om det är rimligt att använda pengarna så.  

Enligt svar erhållna från intervjuerna utgår stadsbyggnadskontoret ofta från checklistans 

slutsatser när avsnittet om kompensationsåtgärder i planbeskrivnigen skrivs. Vid 

genomgången av planbeskrivningar upplever författaren av denna studie att termer från 

checklistan sällan används. Notera att åtgärder sällan är slutgiltigt bestämda när de skrivs in i 

planbeskrivningen. Även fastighetskontoret och park- och naturförvaltningen utgår från den 

när de slutgiltigt ska bestämma specifika åtgärder. Under intervjuerna framkom att föreslagna 

åtgärder i checklistan kan skilja sig åt från de som i slutändan utförs. Exempel på detta är när 

det planeras att planteras träd och så visar det sig att det inte får plats där det var tänkt. 

5.5.3 Samarbete i checklistegrupp 

De flesta intervjupersoner upplever att samarbetet i gruppen som sitter med checklistan oftast 

fungerar bra. Det som kan vara svårt att komma överens om är som tidigare nämnts värdets 

storlek. Än svårare kan det vara att besluta om specifika åtgärder och deras omfattning och 

kostnad vilket (oftast) görs av fastighetskontoret och park- och naturförvaltningen. Det finns 

tankar kring att park- och naturförvaltningen och ibland miljöförvaltningen driver på hårdare 

för att få igenom kompensation, men att det också upplevs naturligt eftersom dessa 

förvaltningar oftast är de med kompentensen inom naturvärdena. Intervjupersonen från 

miljöförvaltningen upplever att förvaltningen inte alltid har blivit inbjudna till 

checklistemötena.  
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5.5.4 Att arbeta fram kompensationsåtgärder 

De flesta av intervjupersonerna upplever att de frivilliga kompensationsåtgärderna lätt blandas 

ihop med den juridiska kompensationen men att det brukar redas ut efter hand allt eftersom 

planprocessen fortgår. Intervjupersonerna framhöll att det är viktigt att man är noga med att 

skilja på dessa för att undvika onödiga missförstånd.  

Nästan alla intervjupersoner upplever att det inte alltid är tydligt hur kompensationsåtgärder 

skiljs från åtgärder som ändå skulle ingått i planen. Dock påpekar flera att det är viktigt att det 

skiljs åt exempelvis för att det är viktigt att pengar som avsätts till kompensation används till 

kompensation och inte till åtgärder som exploateringen i övrigt ska bekosta. Att de är svåra att 

skilja ses av flera som ganska naturligt eftersom åtgärderna kan vara lika varandra och gå in i 

varandra. Åsikten finns också att så länge det blir bra så kanske det inte är så noga vad 

åtgärderna kallas. En intervjuperson resonerar kring att om behov redan från början finns av 

exempelvis park ska inte detta kallas kompensationsåtgärd. Det är om vi påverkar ett värde 

som hade varit bra om det skulle funnits kvar som det ska kallas kompensation.  

Flera intervjupersoner upplever att det kan vara okej att ibland frångå närhetsprincipen om det 

gör att pengar används på ett bättre sätt i förhållande till vilken nytta som skapas. När man 

planerar åtgärder poängteras att platsens behov bör vara fokus för att utforma relevanta 

kompensationsåtgärder. En person tycker att det vore bra att ibland få frångå nära i plats för 

kompensation för att kunna utforma bättre åtgärder. En annan person resonerar kring att fokus 

borde vara på vilken nivå skadan sker, lokalt, för stadsdelen eller för hela staden, och att 

kompensation ska anpassas efter det. 

Ett exempel på ett vanligt sätt att ersätta en funktion med en annan som nämns under 

intervjuerna är då äldre träd ersätts med unga, nyplanterade träd. Dessa saknar samma 

funktioner, exempelvis för biologisk mångfald, som ett äldre träd har. Att tillskapa samma 

värde hos nyplanterade träd kan ta många decennier. Ett annat exempel som nämns är att det 

är svårt att kompensera för förlorade ytor eftersom det ofta är just det som det är brist på och 

som gör att en funktion måste exploateras från första början. Detta kompenseras ofta med att 

skapa fler kvalitéer och funktioner på de ytor som redan finns. Exempelvis kan fler funktioner 

och kvaliteter tillskapas i en park eller så kan innehållet som är kvar förbättras, fast det kanske 

inte är det som behövs. Det kanske var just ytan det fanns behov av. Intervjupersonen säger 

att detta kanske inte alltid är rätt sätt att göra det på men att det är ganska vanligt att skapa 

”mer för fler” i det som finns kvar. 

Alla intervjupersoner som hade en uppfattning om kompensation på privat mark upplever att 

det är mer ovanligt än på kommunal mark. De flesta intervjupersoner har inte varit med vid ett 

sådant tillfälle. De flesta resonerar kring att detta beror på just frivilligheten och att 

kompensation kostar pengar. Kommunen har ju antagit att de ska arbeta med kompensation 

medan för de privata är det helt frivilligt. En tanke fanns att en privat markägare fokuserar på 

att deras projekt ska gagna dem som flyttar in och att de utför åtgärder därefter, så som en 

lekplats på kvartersmark. Personen menar att kommunen å andra sidan kanske har ett vidare 

perspektiv och då fokuserar på området ur en större synvinkel så som en stadsdelspark. En 

annan person tror att ”goodwill-värdet” som finns för privata markägare kan göra att 

kompensationsåtgärder utförs och att det inte bara är pengar som styr. En privat exploatör vill 
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ju vara stolt över sitt projekt menar personen och om kompensation kan bidra till det kan det 

vara ett incitament. 

Nästan alla intervjupersoner uppger att planbestämmelser sällan diskuteras under 

checklistemötena och de är medvetna om att en planbestämmelse för att säkra kompensation 

inte finns. Någon person säger att de oftast bestäms tidigare och att redan när man planlägger 

vet man vad som är värdefullt och behöver skyddas via planbestämmelser. Flera 

intervjupersoner tycker att allmänna planbestämmelser skulle kunna användas i större 

utsträckning för att undvika och minimera skada, exempelvis genom att planlägga allmän 

plats, natur. Någon påpekar att ett sådant användande av planbestämmelser dock inte ska 

kallas kompensation utan enbart undvikande. 

5.5.5 Genomförande och dokumentation i samband med genomförande 

Skrivs kompensationsåtgärder inte in i exploateringsavtal finns ingen rutin för uppföljning hos 

fastighetskontoret enligt en intervjuperson. Eftersom att utföra åtgärder är frivilligt och ej 

lagstadgat finns inga påtryckningsmedel eller konsekvenser om åtgärden inte utförs. 

Redovisning av vad som gjorts kan exempelvis ske via mail. Däremot har förbättringar skett i 

hur kompensationsåtgärder budgeteras och faktureras eftersom de nu separeras från andra 

åtgärder. Detta gör att om några år kommer en sammanställning kunna göras av hur mycket 

av stadens pengar som läggs på kompensation. 

En intervjuperson berättar att information om genomförande av åtgärder enbart finns i 

fastighetskontorets och (oftast) park- och naturförvaltningens interna dokumentation. 

Stadsbyggnadskontoret och miljöförvaltningen får inte ta del av dokumentation från 

genomförandet i normalfallet utan deras information om kompensationsåtgärderna stannar 

oftast i processen vid planbeskrivningen. Dokumentationen som finns i detta skede är skriftlig 

beställning från fastighetskontoret till park- och naturförvaltningen och fakturering på andra 

hållet när åtgärden är utförd. Fastighetskontoret kontrollerar inte vidare att åtgärden är utförd 

utan litar på att park- och naturförvaltningen utför den när den är beställd. Fastighetskontoret 

har ett eget projektsystem där mer information finns om varje enskilt projekt, exempelvis om 

kompensationsåtgärder bestämts. Park- och naturförvaltningen har egna kartlager där 

kompensationsåtgärder ibland förs in, exempelvis ett kartlager för ”trädåtgärder”. 

Både från stadsbyggnadskontoret och miljöförvaltningen finns tankar om att de vill delta mer 

i genomförandeprocessen men att det inte finns tid för detta. De säger att de får lita på sina 

systerförvaltningar när det kommer till genomförandet men hade önskat att få en kort 

bekräftelse på när åtgärden är utförd. 

5.5.6 Framtiden 

Alla intervjupersoner svarar att de hade tyckt att förslag på hur man kan kompensera och 

exempel på hur man har kompenserat tidigare vore bra att ha till hands under processen när 

kompensationsbehovet utreds. Att kunna se hur liknande fall bedömts tidigare och vilka 

åtgärder som valdes i de fallen vore ett bra stöd menar intervjupersoner, allra helst med tanke 

på att många som är med och utreder kompensation inte arbetar med det särskilt ofta.  
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Många av intervjupersonerna tog själva upp att ett staden-gemensamt kartlager med planerade 

och utförda kompensationsåtgärder vore bra. I några intervjuer ställdes frågor om detta som 

en följdfråga och då fanns också en positiv inställning. 

Nästan alla intervjupersoner nämner uppföljning och dokumentation som den största 

förbättringspotentialen med verktyget men flera personer nämner också andra saker. En 

person upplever uppföljning som en generell brist i stadsutveckling överlag. Personen 

specificerar att den vill att det måste gå att få reda på om kompensationen blir av, att det ska 

bli lättare att följa upp generellt samt att en struktur behövs i dokumentationen, exempelvis 

genom att låta checklistan ingå som planhandling eftersom den inte alltid har skickats ut efter 

mötet. Personen önskar också att det skulle göras mer uppföljningar på vilka värden som finns 

kvar efter några år efter att kompensation har genomförts. En person tycker att en förbättring 

med verktyget vore om det oftare vore okej att frångå närhetsprincipen med avseende på plats 

för att lättare kunna kompensera för naturvärden där det gör som störst nytta. Någon påpekar 

att det är viktigt att förbättra att verktyget i framtiden används tidigare i planprocessen än vad 

det gör idag. En person tror att en förbättring skulle kunna uppnås om striktare lagkrav ställs 

på kompensation i framtiden.  

En person nämnde att den tyckte det vore bra om checklistan ingår som planhandling. I den 

nya checklistan finns en ny formulering; ”Checklistan ska sparas i SBKs verksamhetshandbok 

och styrande dokument och sändas till medverkande förvaltningar. Resultatet av checklistan 

ska redovisas i planhandlingarna. Detta gör det möjligt att gå tillbaks och se underlaget för 

stadens bedömningar av kompensationsbehovet. Det är också viktigt för uppföljning och 

utveckling av kompensationsverktyget” (Göteborgs Stad, 2019a, s. 3). Detta gör att 

checklistans resultat förhoppningsvis blir tydligare framöver när de nya riktlinjerna och 

checklistan används. 

En person tror att verktyget tillsammans med det nya verktyget för grönytefaktorer kommer 

att hjälpas åt att bidra till att stadens arbete drivs i positiv riktning med att nå miljömålen. 

När kompensationsåtgärder planeras avsätts i normalfallet en engångskostnad för att utföra 

åtgärden vilket innebär att den förvaltning som sedan blir ansvarig för drift av åtgärden 

kommer att behöva belasta sin egen budget. En person upplever att park- och 

naturförvaltningen får för lite ekonomiska medel till drift. Flera personer håller med om detta 

vid tillfrågan och att detta kan vara ett problem. 

De flesta intervjupersoner tyckte det var svårt på stående fot under intervjun att komma på ett 

lämpligt sätt att utvärdera nyttan med verktyget. Förslag kom på att återinventera arter när 

åtgärder gjorts för sådana eller att generellt inventera värden, vilket hade krävt mycket 

resurser. Ett sätt att mäta hur mycket verktyget används är att se hur mycket pengar som läggs 

på det årligen. 

5.5.7 Nya och tidigare riktlinjer 

De flesta intervjupersoner upplever det som en förbättring att fler funktioner finns med i den 

nya checklistan. Någon påpekar att det är bra att kompensationen i och med den nya 

checklistan blir bredare och bra att man blir påmind om funktioner som kan vara svåra för 
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icke insatta att komma ihåg. Någon påpekar också att de kan tänka sig att en längre lista blir 

”jobbigare” för handläggare att hantera men att en lista å andra sidan också hjälper till så man 

inte behöver komma ihåg allt själv. 

Fler tankar och olika synsätt fanns om det nya poängsystemet som infördes i och med den nya 

checklistan. En person har uppfattat att kompensation troligen kommer ske oftare i och med 

det nya poängsystemet för att det blir tydligare när ”tröskeln” för kompensation är nådd. En 

annan person resonerar liknande och tycker att siffrorna är bra eftersom det är tydligare när 

man ska kompensera. Det kan fortfarande vara klurigt att komma överens om storleken på 

värdet och påverkan eftersom det är subjektivt men sedan är det lättare att veta om det som 

gruppen kommer fram till leder till kompensation eller ej. Personen upplever vidare att 

siffrorna är pedagogiska och att det blir tydligare att man har olika uppfattningar när man 

kommer fram till olika siffror. Är gruppen osäker kan man då sätta ett intervall och 

återkomma senare. En annan person menar precis tvärtom, att subjektiviteten inte blir lika 

tydlig med siffrorna och att det är problematiskt. Personen säger att det ger en falsk 

noggrannhet och att det känns ärligare i den gamla när tydligare uppmärksammas på att det är 

subjektivt. Personen menar att det är bättre att hålla fast vid något man förstår är subjektivt 

eftersom det alltid kommer att vara det, poängsystemet är lika subjektivt som om man säger 

stort, måttligt eller litet.  

En person upplever att det finns en risk att folk slutar tänka när de får en siffra och att det var 

mer nära till hands att ställa sig vid sidan av materialet och göra en egen bedömning när ord 

används. Personen tycker dock att en fördel med siffrorna är, liksom andra personer nämnt, att 

det blir tydligare när kompensation ska ske jämfört med tidigare när man exempelvis sa 

”flera” små värden. 

En person tänker att det vore intressant att ha två grupper, ge dem detaljplanen och 

checklistan och be dem bedöma värdena för att sedan jämföra resultatet. Personen tänker att 

detta hade varit en bra utvärdering, man kanske ser att en grupp alltid hamnar högre.  

Den nya checklistan har en sista sida där rubrikerna ”Övrigt, t ex avvikande bedömning”, 

”Bedömd kostnad, rimlighetsavvägning och slutligt ställningstagande” och ”Bedömningen har 

skickats till mötets deltagare (inkl icke närvarande)” (Göteborgs Stad, 2019a, s. 25). Rubriken 

om föreslagna åtgärder och rimlighetsavvägningen har kompletterats med en beskrivning av 

att behov av fortsatt dialog kan finnas och att mötets deltagare ska informeras om slutgiltiga 

förslag. Detta gör det tydligare och enklare att göra processen enhetlig och transparent. 

Tidigare har inte alltid checklistan sparats. I de nya riktlinjerna har det förtydligats att 

checklistan ska sparas av stadsbyggnadskontoret (Göteborgs Stad, 2019a). 
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6. Diskussion 

6.1 Konsekvenser av metodval 

6.1.1 Val av sökord  

I steg 4–5 i arbetsmetoden i figur 3 söktes enbart på ordet kompensation i olika former. Detta 

innebär att detaljplaner med enbart juridisk kompensation här kan ha fallit bort och antalet 

detaljplaner med juridisk kompensation ska därför inte tas för exakt. Studiens syfte var inte att 

identifiera sådana detaljplaner eftersom fokus var frivilliga kompensationsåtgärder men det 

ska ändå has i åtanke då just sådana detaljplaner skiljts ut i steg 8 (figur 3). För att identifiera 

sådana detaljplaner skulle också ord som dispens, tillstånd och biotopskydd använts som 

sökord. 

Även detaljplaner där enbart planbestämmelser använts för att undvika att behöva kompensera 

eller liknande fall har troligen också missats på grund av valet av sökord (figur 3, steg 4–5). 

Att söka på planbestämmelse för att hitta sådana fall hade varit för omfattande för denna 

studie då det av förklarliga skäl är ett frekvent använt ord i planbeskrivningar. I de 

detaljplaner där användning av planbestämmelser har identifierats i samband med 

kompensation har formuleringarna ofta varit svepande och otydliga och val av 

planbestämmelse sällan motiverats tydligt. Det är därför också möjligt att flertalet sådana fall 

har missats i samband med närmre studie av det slutgiltiga urvalet av de 53 detaljplanerna. 

Exempel på detta skulle kunna vara om allmän plats, natur använts istället för att behöva 

kompensera senare genom att då undvika och minimera skada i tidigare steg utan att detta 

motiveras. I ett annat fall kanske kompensationsåtgärder inte hade behövts i planen oavsett 

och man kan ändå valt att planlägga natur med motiveringen att säkra naturmark. Att särskilja 

dessa två fall är svårt och därmed också att samla in och analysera data för planbestämmelser.  

Ytterligare en kategori med detaljplaner som kan ha försvunnit vid urvalet av material i denna 

studie är de så kallade ”hackspett-planerna”. Eftersom åtgärderna i dessa detaljplaner oftast 

benämnts som förstärkningsåtgärder eller i samband med undvikande av dispens kan de ha 

missats i utsökningen av detaljplaner (figur 3, steg 4–5). De fall som ändå identifierades 

valdes att inkluderas eftersom det bedömdes vara intressant ur ett arbetsverktygsperspektiv 

och kan vara en del av verktygets påverkan på detaljplaner. Förstärkningsåtgärder kan 

dessutom i vissa fall räknas som kompensationsåtgärder enligt kompensationstrappan (figur 

1) (Göteborgs Stad, 2018b) och åtgärderna som utförs liknar delvis i flera fall frivilliga 

åtgärder som beskrivs i andra detaljplaner.  

Detaljplaner med juridisk kompensation, planbestämmelser i samband med kompensation 

samt ”hackspett-planer” kan också ha hamnat bland de detaljplaner som sorterats bort i steg 6 

(figur 3), där frivillig kompensation nämnts men inte bedömt behövas.  

I dessa steg med eventuella bortfall kan också bortfall skett av detaljplaner som beskriver sätt 

de undvikit skada på i mer generella ordalag genom att omforma planerna, i samband med 

kompensationsverktyget eller på annat sätt. Det kan sägas vara problematiskt när inte 

kompensation nämns i planbeskrivningen eftersom det är av betydelse att synliggöra att 

verktyget använts och gjort nytta. Sammanfattningsvis bedöms valet av sökord eller metodval 
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generellt inte ha påverkat resultatet med avseende på antal frivilliga kompensationsåtgärder i 

någon större utsträckning. 

6.1.2 Intervjuer 

Intervjuer genomfördes enbart med ett fåtal av de som arbetar med kompensationsåtgärder i 

staden vilket begränsar möjligheten att dra slutsatser eller att generalisera utifrån resultaten. 

6.2 Detaljplaner med kompensationsåtgärder 2010–2017 

Inledningsvis bör nämnas att under denna studies gång har det inte sällan varit svårt att uttyda 

information om kompensationsåtgärder i planbeskrivningar. Formuleringar om behovet av 

kompensation, påverkade funktioner och värden, påverkans omfattning samt förslag på 

kompensationsåtgärder förekommer i varierande grad och av varierande tydlighet. Vidare 

nämns ibland åtgärder som kan tolkas ändå skulle ingått i planen i samband med 

kompensation. Ett exempel är då det beskrevs att park ska anläggas, utan att en sådan funktion 

påverkats negativt eller förlorats. Parken benämndes inte specifikt som en 

kompensationsåtgärd, men togs upp under avsnittet om kompensationsåtgärder i 

planbeskrivningen. Då detta är en subjektiv bedömning av läsaren av planbeskrivningen 

sammanställdes ingen information om detaljplaner där detta förekom. Att även 

planbestämmelser och juridisk kompensation nämns i planbeskrivningar i sammanhang med 

frivillig kompensation bidrar till en ökad otydlighet kring kompensationsåtgärder. Detta 

innebär att utfallet i denna studie kan ha påverkats av författarens tolkningar av 

planbeskrivningarna. 

Att det är signifikant skillnad mellan de fyra första åren jämfört med de fyra senare åren och 

alltså en lägre andel detaljplaner med kompensation de första åren beror troligen på en 

inkörsperiod då verktyget var nytt och ännu inte helt implementerat. Det bedöms mindre 

troligt att en mindre andel detaljplaner med kompensation de första åren istället skulle bero på 

att detaljplaner under denna period utformades så att kompensation inte behövdes. 

I de nya riktlinjerna finns information om att en uppföljning av metodens resultat gjorts i 

samband med uppdateringen av de tidigare riktlinjerna. Den visade att kompensation utfördes 

i samband med cirka 5–15 % av detaljplanerna (Göteborgs Stad, 2018b). Vilka år som 

inkluderades i uppföljningen redovisas inte och detta val påverkar såklart utfallet, liksom 

metodval, men resultatet liknar det denna studie erhållit för de fyra första åren. Både 

genomsnittet i denna studie, 17 %, samt de fyra senare åren i denna studie ligger över det 

högsta värdet för uppföljningen.  

I ett internt dokument från en medarbetare från stadsbyggnadskontoret i arbetsgruppen för 

kompensationsåtgärder finns siffror från en enkät respektive en ”enklare bedömning” som 

utförts efter cirka 2 och 4 år efter införande av verktyget. Kompensation var då aktuellt i 

uppskattningsvis 5 respektive 15 % av detaljplanerna, vilket skulle kunna vara ursprunget till 

siffrorna ovan i de nya riktlinjerna (Göteborgs Stad, 2018b). Sifforna motsvarar denna studies 

resultat för åren 2011 och 2013. Ytterligare en enkät genomfördes 2013 vilket visar att 

kompensation blivit aktuellt i minst 7,5 % vilket är något lägre än i denna studie. Resultaten 

beskrivs som osäkra men ger en ungefärlig fingervisning om hur kompensationsverktyget 

använts.  
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Det är svårt att uttala sig om en viss andel detaljplaner med kompensation är ”bra” eller 

”dåligt”, oavsett hög eller låg andel. Verktyget inkluderar stegen undvika och minimera skada 

och om detta görs behövs ej kompensation och andelen detaljplaner med kompensation blir 

låg. I de nya riktlinjerna görs bedömningen att 5-15 % är ett lågt värde och att det enligt 

nämnt resonemang är ett gott resultat (Göteborgs Stad, 2018b). En högre andel å andra sidan 

kan tyda på att verktyget används i stor utsträckning, vilket är positivt, men också att 

detaljplaner utformas på sådant sätt att skada sker och kompensation därmed behövs. 

Intervjupersonerna upplevde i flera fall att kompensationen som sker i dagsläget är rimlig i 

förhållande till antalet detaljplaner där det bedöms behövas, vilket redovisats i denna studie. 

Däremot upplevde de inte att storleken på kompensationen i de detaljplaner där de utförs 

alltid är tillräckligt stor. Många planer där man inte kompenserar fullt ut utifrån behov ger i 

slutändan en ackumulation av värden som inte kompenseras, vilket bidrar till att motverka 

syftet med verktyget. Ensamt kan därför troligen inte verktyget själv bidra till att uppnå en 

god miljö för göteborgarna. Tillsammans med andra verktyg, som det för grönytefaktorer 

(Göteborgs Stad, 2018a), och andra riktlinjer och program, så som stadens nya program för 

biologisk mångfald och ekosystemtjänster (Göteborgs Stad, 2019b) och det snart uppdaterade 

miljöprogrammet (Göteborgs Stad, u.å.-a), kan staden sägas vara på god väg. 

Anledningar till att kompensationsåtgärder ej tas upp i planbeskrivningen eller att 

kompensation ej bedömts behövas kan bero på flera olika saker. Exempelvis kan plantypen 

påverka. Är planen en enkel plan, liten plan, består av en planändring eller upphävande av 

plan är det oftare mindre påverkan på omgivningen än i en detaljplan med standard- eller 

utökat förfarande. Andra anledningar kan vara att funktioner inte påverkas exempelvis för att 

ingen naturmiljö tas i anspråk eller att exploatering sker genom påbyggnad av befintligt hus. I 

ett fåtal fall under studien har formuleringar påträffats om att exploatering bedöms som 

”viktigare” än att spara exempelvis grönyta, eller att ”naturmiljö och rekreation finns i 

närheten ändå”. 

Resultatet av kartläggningen och från intervjuerna visar båda att när kompensation sker är det 

i de flesta fall då kommunen är markägare. Att kompensation är vanligare i kommunala än 

privata projekt konstaterades också i uppföljningen som gjordes i samband med 

uppdateringen av riktlinjerna (Göteborgs Stad, 2018b). Detta kan exempelvis bero på att 

staden ska arbeta med verktyget medan det är helt frivilligt för privata aktörer, mindre 

kännedom om verktyget hos privata aktörer samt kostnadsfrågan. Det ska dock påpekas att 

det ej har sammanställts hur många av alla detaljplaner i databasen som är kommunala 

respektive privata eftersom det ej fanns tid för inom ramen för detta arbete. Det går därför ej 

att jämföra andelarna kommunala och privata projekt med respektive utan kompensation. 

Generellt går det att anta att det är vanligare att kommunen är markägare då Göteborgs Stad 

äger mer än hälften av marken i kommunen (Göteborgs Stad, u.å.-c) och då är det också 

naturligt att de är ansvariga för fler detaljplaner totalt och fler med kompensation. 

6.2.1 Geografisk fördelning utifrån översiktsplanen och utbyggnadsstrategin 

Att Naturområden ej har någon detaljplan med kompensation beror rimligen på att 

exploatering ej sker där, just eftersom det är tänkt att det ska bevaras som naturområde enligt 

översiktsplanen.  
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Mellanstaden är där förtätning sker eftersom det ofta finns goda förbindelser med 

kollektivtrafik och annan service medan bebyggelsestrukturen inte alltid är så tät. Att förtäta 

Mellanstaden är en del av Göteborgs Stads utbyggnadsstrategi (Göteborgs Stad, 2014). Det är 

troligen också därför där flest detaljplaner utformas. Det är därför rimligt att den står för 

största delen av detaljplanerna med kompensation. Det har dock inte sammanställts hur stor 

andel av det totala antalet detaljplaner som återfinns i Mellanstaden på grund av arbetets 

begränsning i tid.  

Centrala Göteborg - Förnyelseområdena och Innerstaden skulle kunna tänkas ha mer 

kompensation eftersom förtätning rimligen bör ske även där. Att det inte finns särskilt många 

detaljplaner med kompensation skulle kunna bero på att marken som detaljplaneras där är 

ruderat mark eller redan hårdgjord yta och då är kompensation ej aktuellt eftersom inga eller 

mindre värden finns att skada. Sådana detaljplaner skulle däremot kunna leda till att det blir 

en positiv påverkan på värden eller att nya värden skapas, exempelvis genom att anlägga ett 

sedumtak vid påbyggnation av redan befintlig byggnad. I sådana detaljplaner kan istället 

verktyget grönytefaktorer tillskapa gröna värden och därmed bidra till en mer hållbar 

stadsplanering (Göteborgs Stad, 2018a). 

Att det är mindre mängd detaljplaner med kompensationsåtgärder i utkanterna av kommunen, 

till exempel Ytterstaden – Framtida utvecklingsområden som enbart har en detaljplan med 

kompensation, kan bero på flera saker. Det kan tänkas att det sker mindre exploatering i dessa 

mindre tätbebyggda områden och därmed detaljplaneläggning i mindre utsträckning eftersom 

stadens utbyggnadsstrategi fokuserar på att förtäta i Mellanstaden (Göteborgs Stad, 2014). I 

Ytterstaden är det troligen vanligare att exploateringen sker utanför planlagt område via 

enskilda bygglovsansökningar snarare än detaljplaneläggning av kommunen. Planläggning 

krävs inte för all exploatering utan för de fall som beskrivs i plan- och bygglagen 4 kap. 2 §, 

exempelvis i vissa fall sammanhållen bebyggelsestruktur med bygglovspliktiga 

byggnadsverk. I sådana fall genomförs inte kompensationsbedömningen i samma utsträckning 

som i detaljplaneprocessen även om det kan göras även i bygglovsprocessen enligt riktlinjerna 

(Göteborgs Stad, 2008a). Denna studie har dock enbart sammanställt fall med kompensation i 

detaljplaner och ej bygglov. 

Vid bedömningen av en funktions värde ska hänsyn tas till omgivningen. Det innebär att om 

exploateringen inte påverkar funktionens förekomst i någon större utsträckning kan värdet 

bedömas som mindre än om funktionen är mer ovanlig (Göteborgs Stad, 2008a). Ett bra 

exempel på detta är en skogsdunge på landsbygden jämfört med i centrala staden. Detta kan 

vara en bidragande orsak till att kompensation är mindre förekommande i Ytterstaden. Det 

bör även i detta sammanhang poängteras att riktlinjerna säger att ”arbetet med 

kompensationsåtgärder gäller hela kommunen eftersom många grönområden med funktioner 

viktiga för rekreativa värden och naturvärden ligger utanför de idag tätbebyggda områdena. 

Även dessa bör omfattas av kompensationsåtgärder eftersom exploateringar i stadens utkant 

annars successivt leder till förlust av värdefulla områden” (Göteborgs Stad, 2008a, s. 12).  
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6.2.2 Planbestämmelser 

Det framkom under intervjuerna att planbestämmelser sällan diskuteras under 

checklistemötena och att de vanligtvis bestäms tidigare i processen. Eftersom det inte heller 

finns någon planbestämmelse för att säkra kompensationsåtgärder är det inte förvånande att 

dessa sällan nämns i samband med kompensationsåtgärder i planbeskrivningar. 

Det skulle kunna vara möjligt att använda de vedertagna planbestämmelserna för att 

exempelvis säkra naturmark för att undvika kompensation eller som kompensation i sig. Vid 

en fråga om detta svarade flera intervjupersoner att planbestämmelser skulle kunna vara ett 

lämpligt verktyg och kan användas mer i sådana sammanhang, då främst för att säkra 

naturområde. Detta hade då behövt bestämmas ännu tidigare i planprocessen, tidigare än vad 

verktyget vanligtvis kommer in idag. Det är positivt att flera av intervjupersonerna ser 

planbestämmelser som ett bra sätt att undvika och minimera skada på eftersom det kan trygga 

funktioner och värden på ett säkert sätt. Att säkra eller återställa naturmark istället för att 

nyanlägga park kan vara ett väl motiverat sätt att använda planbestämmelser på eftersom 

högre naturlighet på grönytor genererar mer aktiviteter, högre estetiska värden och välmående 

för de närboende (Ode Sang m.fl., 2016). Att uppfattningen finns att konstgjord natur inte är 

riktig natur (Persson, 2013) förstärker användandet av naturmark i detaljplaner. Att spara 

naturmark och användningen av planbestämmelser på en större skala är dock något som också 

påverkas av översiktsplanen och stadens utbyggnadsstrategi för att exploatera och alltså inget 

som alltid kan bestämmas av enskilda handläggare. Ett fåtal intervjupersoner tog också upp 

detta.  

Det som kan anses problematiskt med att använda sig av planbestämmelser i samband med 

kompensation är att det då blir juridiskt bindande att utföra den ”frivilliga” kompensationen. 

Eftersom kommunfullmäktige har antagit riktlinjerna är det ”tvingande” för kommunen att 

arbeta efter dem vilket gör att det kanske inte hade blivit någon nämnbar skillnad att använda 

sig av planbestämmelser i samband med kompensation. Det blir i slutändan ändå kommunen 

som är ansvarig för kompensationsåtgärder liksom det är kommunen som är ansvarig för 

allmän plats, natur om sådan anläggs för att undvika skada istället för kompensation. I vissa 

sammanhang är det bättre att tänka på riktlinjerna som ”utöver lagkrav” snarare än frivilliga. 

Planbestämmelser bör dock tänkas på som ett sätt att anpassa planen för att undvika och 

minimera skada via kompensationsverktyget men inte ses som en kompensationsåtgärd i sig. 

Att kompensation kan sammanfalla med planbestämmelser men inte regleras som just 

kompensationsåtgärd är något riktlinjerna också nämner (Göteborgs Stad, 2008a). Med det 

sagt, att ändå tänka på planbestämmelser i samband med kompensation kan bidra till ett 

lärande och en medvetenhet som gör att undvikande och minimerande med planbestämmelser 

kan ske i större utsträckning och tidigare i processen. 

6.2.3 Utförda kompensationsåtgärder 

En felkälla i detta arbete är att enbart park- och naturförvaltningen tillfrågats om utförande av 

åtgärder vilket kan ha gett ett missvisande resultat. När det är privat markägare i en detaljplan 

finns flera olika scenarion där park- och naturförvaltningen har varierande mängd 

information: 1. Park- och naturförvaltningen är inte inblandade alls och åtgärder utförs av 

privat aktör. 2. Park- och naturförvaltningen får en beställning av privat markägare för att 
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utföra åtgärder. Detta har park- och naturförvaltningen i regel inte information om förrän 

beställning inkommer. Att åtgärden ska utföras i samråd med park- och naturförvaltningen 

kan ibland stå i planbeskrivningen. 3. Park- och naturförvaltningen kan vara ansvariga för 

utförande av vissa kompensationsåtgärder på allmän plats inom detaljplanen även om 

markägaren från början till största del är privat. Ett projekt kan alltså ha privat markägare där 

en del av marken är/blir kommunal och det kan vara där kompensationen planeras.  

Även när staden själva är markägare och ansvarar för kompensationen har inte park- och 

naturförvaltningen all information, exempelvis om beställningen inte hunnit skickas. Detta 

innebär att enbart inhämta information om utförda åtgärder av park- och naturförvaltningen 

kommer att leda till att åtgärder utförda av både andra förvaltningar och privata aktörer samt 

åtgärder som ännu inte hunnit beställas av fastighetskontoret kan ge en felaktig bild. Fler 

åtgärder kan ha utförts eller hamna i kategorin ”kommer att utföras” än vad som redovisats i 

detta arbete. För att ge en mer korrekt bild skulle fler förvaltningar, främst fastighetskontoret, 

och privata aktörer också kontaktats. Detta bedömdes inte hinnas med i omfattningen av 

denna studie och park- och naturförvaltningen tillfrågades om information eftersom de i de 

flesta fall är de med störst information om utförda kompensationsåtgärder. Göteborgs Stad är 

en stor organisation och det är svårt att inhämta fullständigt material på kort tid. Alltför stora 

slutsatser om utförda åtgärder kan ej dras på grund av detta. 

Att kompensation har utförts i 11 fall av 53 kan tyckas lite men det kan kombineras med att i 

ytterligare 13 detaljplaner har kompensation delvis utförts. Detta betyder att i nästan hälften, 

24 av de 53 detaljplanerna, har åtgärder på något sätt påbörjats. En annan synvinkel är att 

summera de fall där det finns information om att åtgärder kommer att utföras men inte ännu 

har gjort det, vilket är totalt 24 fall. Dessa kommer förhoppningsvis i den nära framtiden att 

kunna adderas till de 11 helt utförda. Det är svårt att dra någon slutsats om att utförande av 

kompensation för någon särskild funktion skulle ske oftare, bland annat eftersom det finns för 

lite data.  

Att detaljplaner antagna 2014, 2015 samt 2017 har fler antal ej utförda åtgärder kan bero på 

att de ligger närmre nutid och därmed finns en större sannolikhet att exploateringen inte har 

hunnit genomföras eller ens påbörjats. Det är därför rimligt att kompensationsåtgärderna inte 

heller har hunnit utföras. I fall då detaljplaner överklagas kan det ta än fler år för planen att 

vinna laga kraft och innan exploateringen kan starta fullt ut, vilket också ska tas i beaktande 

när ej utförda åtgärder studeras. De flesta detaljplaner under studieperioden bör dock ha 

vunnit laga kraft men det kan ändå gå tid innan exploateringen startar och innan 

kompensationsåtgärder utförs, det senare vilket denna studie har visat (figur 13). Detta skulle 

alltså delvis kunna förklara de ej utförda åtgärderna senare delen av studieperioden. Det är 

dock önskvärt att kompensationsåtgärder enligt närhetsprincipen utförs så tidigt som möjligt 

(Göteborgs Stad, 2008a). Liknande resonemang går att föra för de detaljplaner där åtgärder 

kommer att utföras. Att sådana fall återfinns också under senare delen av perioden kan bero 

på att de är just nyare och därmed senare planerade, vilket innebär att mer aktuell information 

finns om dem. 

Formuleringar som ”om träd avverkas ska de kompenseras med nya” är inte helt ovanligt och 

bidrar till ytterligare svårigheter för läsaren att veta om kompensation ska utföras eller ej. Att 
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behov av kompensation inte alltid slutgiltigt har bestämts när planbeskrivningen formuleras 

gör att det blir en diskrepans mellan antal utförda kompensationsåtgärder jämfört med hur 

många som skrivs ut i planbeskrivningar. Detta kan bidra till åtgärder som det saknas 

information om huruvida de ska utföras i denna studie (figur 11). Detta är en av flera 

anledningar till varför åtgärder behöver bestämmas tidigare i processen. 

6.3 Närhetsprincipen 

Generellt går det inte att säga i vilken utsträckning det är rimligt att frångå närhetsprincipen 

även om det i vissa enskilda fall kan motiverats. Att frångå närhetsprincipen kan exempelvis 

vara rimligt för att använda ekonomiska medel på bästa sätt, en motivering som också 

används i samband med frånsteg från kompensationstrappans steg (Persson, 2013). 

Riktlinjerna medger att även stora avsteg från närhetsprincipen är möjliga om alla inblandade 

parter är överens (Göteborgs Stad, 2008a). Som en intervjuperson nämnde bör åtgärden 

anpassas efter platsen behov i dagsläget. Detta är viktigt eftersom vilken ekosystemtjänst som 

har störst värde är varierande för olika platser och deras behov och är något som kan variera 

över tid (Andersson-Sköld m.fl., 2018). 

6.3.1 Funktion och värde 

Närhetsprincipen säger att kompensation ska ske med samma funktion och värde (Göteborgs 

Stad, 2008a). Studien visade att i de flesta fall planeras negativt påverkade eller förlorade 

funktioner att kompenseras för med samma eller närliggande funktion, vilket är positivt 

utifrån närhetsprincipen. Än mer positivt kan det vara i de fall då fler funktioner tillförs, 

värden på befintliga funktioner förhöjs eller detaljplanen som helhet har en positiv påverkan 

på natur och rekreation. En jämförelse av kompensationsåtgärdernas värde med värdet på den 

påverkade funktionen enligt checklistan har ej gjorts. Att bedöma storleken på 

kompensationsåtgärdernas värde är en subjektiv bedömning som kräver specifik 

ämneskunskap. En närmre studie av de utförda åtgärderna hade också varit nödvändigt. Detta 

innebär att en fullständig analys av närhetsprincipen inte kan göras. 

I det fall det inte är möjligt att följa närhetsprincipen för värde, till exempel om 

fastighetskontoret har för lite ekonomiska medel för att kompensera i den utsträckning som 

bedömts behövas, kan det ändå anses bättre att kompensera med ett mindre värde, än att inte 

kompensera alls. Just detta exempel verkar inte vara ovanligt utifrån intervjusvaren. Resultatet 

av många sådana fall blir som tidigare nämnts en ”osynlig” ackumulerad effekt med värden 

som inte kompenserats vilket motverkar riktlinjernas syfte (Göteborgs Stad, 2018b). I de fall 

samma funktion inte går att kompensera med gäller liknande resonemang, det kan då vara 

bättre att tillföra en ny och helst närliggande funktion än att inte kompensera alls. Exempelvis 

saknas inte sällan yta att kompensera med samma funktion på, vilket oftast kompenseras för 

genom att höja värden på en mindre yta enligt en intervjuperson. Att yta saknas är inte 

förvånade eftersom det ofta är just på grund av brist på yta som exploateringen tar områden 

för natur eller rekreation i anspråk.  

Kategoriseringen av negativt påverkade eller förlorade funktioner samt vilka värden varje 

detaljplan representerar är starkt kopplat till den specifika indelningen i denna studie. För det 

första, de olika kategorierna som skapades för natur och rekreation ligger på olika detaljnivå, 

till exempel träd och grönområde. En varierande detaljnivå valdes eftersom det ibland gick att 
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urskilja mer specifika funktioner som kompenserades för relativt ofta, exempelvis träd. För 

det andra påverkas resultatet av vilka funktioner som bedömts både ha rekreativa värden och 

naturvärden, exempelvis grönområde och träd som dessutom visat sig kompenseras för ofta. I 

en alternativ kategorisering hade de kunnat placeras i kategorin natur vilket alltså hade 

påverkat utfallet. Beroende på hur kategoriseringen görs så kan alltså alla tre kategorier, 

rekreation, natur eller ”både och” bli vanligast att kompensera för. Att många detaljplaner 

kompenserade för flera funktioner ökar sannolikheten för att både rekreativa värden och 

naturvärden ska kompenseras i varje detaljplan, vilket också bidrog till att den kategorin blev 

störst. Fördelning av kategorierna bör därför inte tas för exakt utan fokus kan istället flyttas 

till mer specifikt vad som kompenseras för. Att kategoriseringen kan ses som subjektiv kan 

förklara att det under intervjuerna fanns uppfattningen att olika kategorier är vanligast att 

kompensera för. Varje individs bakgrundskunskap och förhållningssätt påverkar troligen 

denna uppfattning.  

6.3.2 Plats 

Närhetsprincipen med avseende på plats kan sägas uppfyllas i mer än hälften av 

detaljplanerna eftersom de kompenserar inom eller i direkt anslutning till planområdet. I de 

fall kompensation planeras utanför beror det oftast på att intentionen är att kompensera 

specifik funktion eller värde där det gör som bäst nytta eller att det inte är möjligt att 

kompensera med specifik funktion närmre. Ett bra exempel på detta är de fall där 

kompensation sker för att förbättra levnadsvillkoren för hasselsnok inom naturområdet Svarte 

Mosse. Här återkommer resonemanget om att kompensera på rätt nivå. Det är också positivt 

med avseende på närhetsprincipen att de flesta kompensationsåtgärderna planeras inom ett 

kort uppmätt avstånd till planområdet, 0–500 meter. Det bör poängteras att för vissa åtgärder 

kan detta ändå vara ”för långt bort”. Ett exempel på detta är lekplatser eftersom yngre barn 

kan ha begränsade möjligheter att ta sig själva från sitt direkta närområde. Det hade här varit 

mer lämpligt att mäta gångavståndet för att bedöma närhetsprincipen istället för fågelvägen 

men det bedömdes inte hinnas med i omfattningen av denna studie. För andra åtgärder, så som 

tillverkning av högstubbar för fågel, är fågelvägen rimlig att använda. Att dela in avståndet i 

fler kategorier hade gett en högre detaljnivå men det är svårt att i denna studie göra en mer 

noggrann mätning genom att bara utgå från planbeskrivningarna då exakt plats för 

kompensationsåtgärd sällan har bestämts eller nämns. 

Att det ibland kan vara önskvärt att göra avsteg från närhetsprincipen med avseende på plats 

framkom under intervjuerna. Detta motiverades med att det är viktigt att använda pengarna på 

bästa sätt och att ibland kan en funktion gynnas bättre om åtgärden sker på en annan plats. 

När det bedöms var kompensation ska utföras kan en utgångspunkt vara på vilken nivå skadan 

sker och att då kompensationen ska utföras på samma nivå, inte nödvändigtvis så nära den 

påverkade funktionen som möjligt. Med detta resonemang ska kompensation ske mycket nära 

om påverkan sker på den lokala lekplatsen. Om påverkan däremot sker på ”staden-nivå” 

genom påverkan på ett djurs större habitat kan det vara godtagbart att kompensera längre från 

det specifika exploateringsområdet om det gör att pengarna för kompensation utnyttjas till en 

större nytta.  
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För att göra verktyget tydligare och kompensationen mer transparent för de närboende vore 

det fördelaktigt om plats för kompensation klargörs i planbeskrivningen. För att detta ska 

kunna vara möjligt behöver kompensation beslutas om tidigare i detaljplaneprocessen än vad 

som nu ofta är fallet. 

6.3.3 Tid 

Att bedöma hur de utförda åtgärderna förhåller sig till närhetsprincipen för tid är svårt i denna 

studie. För att ge en något mer rättvis bild valdes lagakraft-år istället för år för antagande, 

eftersom lagakraft-år alltid är det senare årtalet. Det är utifrån tidpunkten när funktionen 

påverkas som det egentligen är intressant att jämföra med när kompensationsåtgärden blir 

utförd. Denna tidpunkt sammanfaller troligen mer med start för exploatering än antagande- 

eller lagakraft-datumet. Påverkan på funktionen kan dock ske en bit in under byggtiden, 

varför det är svårt att avgöra på gruppnivå om kompensationsåtgärderna är utförda vid 

lämplig tidpunkt. Det hade krävts närmre fallstudier för att ta reda på detta. Jämförelsen när 

åtgärder utförs borde alltså gjorts med exploateringsstart eller ännu hellre specifikt när 

funktionen påverkades och ej laga kraft som i denna studie, men sådan information är svårt att 

erhålla inom ramen för detta tidsbegränsade arbete. Därför kan inte någon värdering av om 

utförandet har skett på ett ”bra” eller ”dåligt” sätt relaterat till närhetsprincipen för tid. 

Önskvärt vore om kompensationsåtgärder utförs innan eller i samband med exploateringsstart 

enligt närhetsprincipen (Göteborgs Stad, 2008a). Om kompensationsåtgärder ska genomföras 

inom planområdet kan andra åtgärder dock behöva vara utförda först. Exempel på detta kan 

vara om en åtgärd ska utföras ovanpå ett garage under mark, då krävs att byggnationen har 

kommit en bit innan åtgärden kan utföras. Åtgärder som inte uppfyller närhetsprincipen för 

plats kan med det sagt ha större förutsättningar att uppfylla närhetsprincipen för tid.  

Det går att konstatera att det kommer att ha förflutit relativt sett lång tid för de delvis eller ej 

utförda åtgärder som planerats under studieperioden när de väl utförs i framtiden. Det 

vanligaste i denna studie var att åtgärderna utfördes 2 år efter lagakraftvinnande (figur 13). 

Eftersom det fortfarande finns åtgärder från exempelvis 2010 och 2012 som verkar vara delvis 

respektive ej utförda (figur 12) kommer de att ha utförts efter längre tid än 2 år om och när de 

utförs.  

6.4 Arbetsprocessen med riktlinjerna 

6.4.1 Kompensationsverktygets påverkan på en plan 

Det visade sig finnas olika uppfattningar om vilka värden som påverkas i planen. Detta kan 

bero på flera saker. Dels kan det bero på att intervjupersonerna har varit med i ett begränsat 

antal detaljplaner per person och att det då kan ha funnits en faktisk övervikt av antingen 

kompensationsåtgärder för natur eller rekreation i just dessa planer. En annan förklaring kan 

vara de olika personernas bakgrund. Har man en naturvetenskaplig bakgrund som exempelvis 

biolog kanske det är lättare att vurma för naturvärden i en detaljplan och lägga mer fokus på 

de tillfällen dessa värden inte kompenserats för och därmed uppleva att kompensation är 

vanligare för rekreativa värden. Den subjektiva tröskeln för när dessa värden ska kompenseras 

kan ligga olika hos olika personer med olika kunskap om exempelvis trädens funktioner. 

Ytterligare något som kan påverka, som också påverkat resultatet i denna studie, är hur 

kategoriseringen av funktioner för natur respektive rekreation gjorts och det faktum att 
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kategorierna går in i varandra. En person kanske ser ett träd som en typisk funktion för natur. 

En annan kanske ser trädets värde ur ett bredare perspektiv och därmed inkluderar de 

rekreativa värdena vilket leder till en annan kategorisering. Dessutom, att naturvärden till viss 

del hanteras av lagstiftning kan bidra till uppfattningen att rekreation får större del i 

kompensationsverktyget. Detta förstärks av att det ofta görs naturbedömningar tidigt i 

detaljplaneprocessen vilket alltså överlappar och kan ”ta över” naturdelen av 

kompensationsverktyget. 

Att samhällsplanerare och de som utformar planförslagen har en medvetenhet för värden som 

ska skyddas i en plan redan utan att använda specifika verktyg kan vara något som förklarar 

att uppfattningen finns hos de flesta intervjupersonerna att verktyget inte påverkar särskilt 

mycket. Om viss hänsyn redan tagits finns det färre värden kvar som påverkas, vilka 

kompensationsverktyget måste behandla. Att det, som påpekades, kan vara svårt att härleda 

exakt vad en viss åtgärd härstammar från för verktyg eller liknande kan också bidra till att 

intervjupersonerna inte upplever att verktyget påverkar i så stor utsträckning.  

Att verktyget uppfattas påverka mer ju tidigare det kommer in i processen tyder på att fokus 

borde vara att faktiskt påbörja arbetet med verktyget tidigare. Att verktyget borde komma in 

tidigare processen kan också uttydas av att det finns uppfattningar om att det redan är bestämt 

hur det ska byggas och att verktyget inte kan påverka. I de nya riktlinjerna (Göteborgs Stad, 

2018b) nämns att kompensation kan börja utredas redan vid förprövningen. Det är positivt att 

riktlinjerna nämner detta då det kan leda till att kompensationsverktyget bidrar till en större 

nytta. 

6.4.2 Checklistan 

Bedömningen av funktioner och värden grundas på kunskap om platsen, men det finns 

utrymme för olika tolkningar och uppfattningar. Eftersom bedömningen av värdet delvis är 

subjektiv, vilket flera intervjupersoner påpekade, är det inte förvånande att detta bedöms svårt 

vid arbetet med checklistan. Göteborgs Stad nämner själva att det är på grund av denna 

subjektiva bedömning som man vill ha med kompetens från olika förvaltningar (Göteborgs 

Stad, 2019c).  

Ett par intervjupersoner resonerade kring om fastighetskontoret behöver vara med på mötet då 

kompensationsbehovet bedöms. Processen med checklistan skulle kunna bli mer tidseffektiv 

av att färre förvaltningar är inblandade i detta stadium. Att lämna fastighetskontoret utanför 

bedömningen av kompensation skulle inte vara en drastisk förändring mot hur det är nu. 

Eftersom fastighetskontoret ändå är ansvariga för slutavvägningen förlorar de inte sin roll i 

processen utan ”slipper” bara en av två diskussioner kring kompensation där de fortfarande 

kommer delta i den som är slutgiltigt avgörande. Då kan de enbart förhålla sig till storleken på 

behovet av kompensation och hur de går vidare med det. Den delvis subjektiva bedömningen 

av behovet av kompensation skulle kanske kunna bli mer objektiv av att mer sakkunniga 

bedömer. I en intern enkät från 2013 som gjordes för att utvärdera de tidigare riktlinjerna 

framkom att naturdelen kan vara svår att använda för icke-biologer och tankar kring att det 

vore bättre att en mindre grupp utför bedömningen. 
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Då termer från checklistan sällan används i planbeskrivningarna blir det svårt att relatera till 

vilken funktion som kompenseras för och avsikten, exempelvis om återplanteringen av ett träd 

syftar till att kompensera för naturvärden så som ”vistelseplats” eller för rekreationsvärdet 

”grön oas” eller både och. Detta var delvis anledningen till att en egen kategorisering av 

funktioner gjordes i detta arbete. Problemet hade kunnat undvikas om checklistan studerats 

istället för planbeskrivningarna. 

Den sammantagna bedömningen i slutet av checklistan upplevs som mycket tydligt utformad 

och då det är denna som används som utgångspunkt när planbeskrivningen skrivs känns det 

förvånande att formuleringar i planbeskrivningar kan upplevas otydliga vilket varit fallet i 

detta arbete. Att checklistans slutsatser inte oförändrat förs över till planbeskrivningen samt 

att åtgärderna kan behöva ändras från ursprungsidén bidrar till att det kan bli ett glapp mellan 

planbeskrivningen, vad som sedan utförs och vad som står i checklistan. 

6.4.3 Samarbete i checklistegrupp 

Då miljöförvaltningen har en helhetssyn över stadens miljöarbete vore det lämpligt om de 

med få undantag ses som berörd förvaltning och bjuds in till alla checklistemöten. 

6.4.4 Att arbeta fram kompensationsåtgärder 

Som framkom under studiens genomgång av planbeskrivningar och i intervjuerna blandas 

juridisk och frivillig kompensation ihop ibland. Ibland utförs både frivilliga och juridiskt 

tvingande åtgärder för liknande typer av funktioner i samma detaljplan, exempelvis plantera 

träd som kompensation både för biotopskyddade träd och icke biotopskyddade träd. Inte 

sällan har inte heller dispensförfarandet avslutats när planbeskrivningen skrivs vilket leder till 

ytterligare otydligheter. Det är alltså inte så konstigt att dessa blandas ihop och det kan därför 

behöva förtydligas vad som är vad, något som flera intervjupersoner också framhöll. Är en 

planhandläggare osäker på skillnaden är det inte konstigt att planbeskrivningen tar upp båda 

under avsnittet kompensationsåtgärder för att vara heltäckande. EU-skyddad art finns i 

checklistan, vilket är ett juridiskt skydd som kan kräva juridisk kompensation enligt 

artskyddsförordningen. Det är viktigt att sådana arter uppmärksammas av checklistan, men 

det kan också bidra till viss förvirring.  

Det är önskvärt att åtgärder som ändå skulle ingått i en detaljplan och kompensationsåtgärder 

skiljs åt i planbeskrivningen så långt som möjligt. Detta för att det ska vara mer transparant 

för de som påverkas av detaljplanen samt vara tydligare vad som bekostas av vilka medel. 

Under intervjuerna framkom att det kan vara svårt att skilja på sådana åtgärder även för de 

som utformat detaljplanen eftersom det kan vara svårt att härleda specifika åtgärders egentliga 

ursprung. Detaljplaneprocessen benämndes under intervjuerna som en iterativ process där 

olika åtgärder, förslag och intressen ska gå fram och tillbaka mellan olika inblandade många 

gånger. Detta kan förklara varför det ibland är svårt för läsaren av planbeskrivningen att skilja 

på åtgärder som ändå skulle ingått i detaljplanen och kompensationsåtgärder. I de 

planbeskrivningar där det var svårt att urskilja vad som var kompensationsåtgärden från 

behov, påverkan och åtgärder som hade gjorts ändå hade problemet kunnat undvikas om 

checklistorna hade studerats istället för planbeskrivningarna. 
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6.4.5 Genomförande och dokumentation i samband med genomförande 

För att kunna följa upp kompensationsåtgärder i större utsträckning än i dagsläget bör ett 

system för dokumentation av genomförda åtgärder skapas, rimligen hos fastighetskontoret. 

Detta hade också kunnat underlätta för stadsbyggnadskontoret och miljöförvaltningen att 

inhämta information om utförda åtgärder istället för att delta mer i genomförandet. Stor 

kunskap finns idag hos park- och naturförvaltningen vilka kommer spela en viktig roll i att 

dokumentera utförda åtgärder i framtiden. Däremot ansvarar inte park- och naturförvaltningen 

för att utföra alla kompensationsåtgärder, exempelvis att bygga en fotbollsplan. Det är 

fastighetskontoret som är slutgiltigt ansvarig för åtgärderna oberoende vem som utför den och 

det kan därför anses rimligt att det borde vara de som har samordningsansvaret för 

dokumentation av genomförande. Att koppla information om åtgärderna till ett GIS-skikt ger 

en bra överblick av dokumentationen. 

Att kunna sammanställa hur mycket pengar som läggs på kompensationsåtgärder är en stor 

förbättring i stadens arbete med att följa upp verktyget som dessutom troligen kommer göra 

det enklare att se i vilka och hur många detaljplaner där åtgärder utförs samt vilka åtgärder 

som faktureras. 

Det upplevda glappet mellan planbeskrivningen och resterande process kan förklaras av att 

information om genomförande av åtgärder enbart finns i fastighetskontorets och (oftast) park- 

och naturförvaltningens interna dokumentation, att slutgiltiga åtgärder kan skilja sig från de 

som beskrivs i planbeskrivningen och att checklistans termer sällan används. Detta glapp hade 

kunnat upplevas mindre om checklistorna studerats.  

Denna studie visade att relativt få åtgärder verkar vara helt utförda och att den spridda 

dokumentationen gör att det är svårt att undersöka om åtgärderna är utförda. Fokus för 

framtida förbättringsarbete bör därför ligga just här. Att följa upp om åtgärderna blev som de 

var tänkta är viktigt för att kunna bedöma vad åtgärden bidrar med för värde och därmed 

lättare kunna utvärdera verktygets nytta. Bättre uppföljning av åtgärderna hade också kunnat 

bidra till att öka antalet utförda åtgärder och därmed ge en bättre effektivitet i verktyget. 

6.4.6 Framtiden 

Alla intervjupersoner önskade förslag på kompensationsåtgärder i samband med arbetet med 

kompensation. Enligt de nya riktlinjerna så har en kompensationsbank skapats med färdiga 

förslag på åtgärder och områden där åtgärder är önskvärda (Göteborgs Stad, 2018b). Denna 

kompensationsbank är inte något författaren till denna studie stött på under tiden för arbetet. 

Det verkar finnas ett behov av att sprida information om att kompensationsbanken finns.  

Generellt önskas förbättring av uppföljning och dokumentation. Detta är dock något som 

kräver mycket resurser och det är viktigt att tänka på att det måste finnas en balans av 

dokumentation och administration. 

För att exempelvis kunna se vilka värden som finns kvar efter några år måste mer strukturerad 

dokumentation utföras. Att ha kompensationsåtgärder väl dokumenterat i exempelvis ett 

kartlager gör att man exempelvis kan undvika att exploatera kompensationsåtgärder i 

framtiden. Då kan det effektiviseras vad pengar läggs på. Ett kartlager i GIS och i stadens 
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gemensamma kartsystem GoKart ger också en bättre överblick på vart stadens värden finns 

och gör det lättare att se helhetsbilden och eventuella trender. Ett gemensamt kartlager gör att 

alla inblandade förvaltningar kan få samma information och överblick. Detta arbete har 

bidragit till ett bättre kunskapsunderlag, vilket nu har lett till att ett arbete med ett kartlager nu 

pågår hos miljöförvaltningen i samarbete med park- och naturförvaltningen. 

Denna studie omfattar inte en bedömning av vilken eller hur stor nytta verktyget gjort. 

Liksom framkom under intervjuerna är det svårt att utforma ett lämpligt sätt att göra detta på 

och något som skulle kräva ett mer omfattande arbete än detta. Även om det inte alltid verkar 

påverka detaljplaners utformning i större utsträckning finns det flera nyttor med 

kompensationsverktyget som ändå kan nämnas i detta sammanhang. För det första skapas en 

nytta av att funktioner på mindre skala kompenseras för samt att de fall då undvikande och 

minimerande av skada faktiskt sker i detaljplaner. Vidare får de som utformar detaljplaner ett 

lärande via verktyget som de kan tillämpa i sitt tankesätt och planarbetet som kan leda till att 

skador undviks och minimeras i större utsträckning i framtiden. Slutligen bidrar verktyget till 

en icke kvantifierbar nytta genom att ekosystemtjänster genom funktioner och värden 

diskuteras och uppmärksammas i planprocessen. Sammanfattningsvis vore det rimligt att 

bättre dokumentera användandet i detta verktyg med tanke på att det investeras mycket tid 

och pengar i det. Förbättrad dokumentation är viktigt för att bättre kunna följa upp och se 

verktygets nytta samt att använda det effektivare i framtiden. 

6.4.7 Nya och tidigare riktlinjer 

I en intern enkät från 2013 som genomfördes för utvärdera de tidigare riktlinjerna framkom 

att ett behov fanns av att förtydliga när ”ribban” är nådd för att kompensation ska genomföras. 

Denna uppfattning är förståelig då de tidigare riktlinjerna formulerar ”att ange en lägsta nivå 

för när kompensation blir aktuellt är svårt” (Göteborgs Stad, 2008a, s. 13). Detta har 

förändrats i och med poängsystemet i de nya riktlinjerna och flera av intervjupersonerna 

upplever som sagt att detta har förbättrat bedömningen av när kompensation behövs. 

7. Slutsatser 
Under studieperioden 2010–2017 återfanns 53 detaljplaner där kompensation bedömts 

behövas av totalt 311 antagna detaljplaner under perioden. Tre fjärdedelar av detaljplanerna 

där kompensation bedömts behövas återfanns i området som kallas Mellanstaden av stadens 

översiktsplan och utbyggnadsstrategi. Kompensation sker oftast för funktioner som har värden 

både för natur och rekreation. Vanligast att kompensera för är träd och grönområden följt av 

bollsport och djurarter. Av de 53 detaljplanerna med kompensationsåtgärder har åtgärder helt 

utförts i 11 detaljplaner (21 %), delvis utförts i 13 detaljplaner (25 %) samt ej utförts i 29 

detaljplaner (55 %). 

De planerade kompensationsåtgärderna förhåller sig relativt bra till närhetsprincipen för 

funktion och plats, det vill säga att de negativt påverkade funktionerna ersätts med liknande 

funktioner på närliggande platser. Det är svårt att uttala sig om hur kompensationsåtgärderna 

förhåller sig till närhetsprincipen för värde eftersom en jämförelse av 

kompensationsåtgärdernas värde jämfört med värdet på den påverkade funktionen enligt 
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checklistan ej har gjorts. Att bedöma storleken på kompensationsåtgärdernas värde är en 

subjektiv bedömning som kräver specifik ämneskunskap. Eftersom bedömningen av när 

utförda åtgärder utförts gjorts med lagakraft-år snarare än tidpunkt för när funktion påverkas 

av exploatering är det också svårt att uttala sig om åtgärderna följt närhetsprincipen för tid. 

Arbetet med riktlinjerna tycks ha fungerat bra med avseende på checklistans utformning, 

samarbete i checklistegrupperna och uppdatering av de nya riktlinjerna. Det tycks däremot ha 

fungerat mindre bra med avseende på verktygets påverkan på utformningen av detaljplaner, 

tidpunkten för när verktyget används i planprocessen samt med avseende på dokumentation 

och uppföljning. 

Kartläggningen av kompensationsåtgärderna och analysen av riktlinjerna visar tillsammans att 

verktyget används men att det finns ett behov av förbättrad dokumentation och uppföljning 

för att se om och hur kompensationsåtgärderna blir utförda så att verktyget i en större 

utsträckning kan bidra till en bättre miljö i Göteborg. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Intervjufrågor som använts i denna studie presenteras nedan. 

Inledning 

• Vad kallas din yrkesroll? 

• När började du delta i arbetet med kompensationsåtgärder? 

• Hur stor del av ditt arbete är direkt kopplat till kompensationsåtgärder? 

• Kortfattat, vad är din förvaltnings uppgift i stort i samband med arbetet med 

kompensationsåtgärder? 

• Vad är din uppgift i samband med arbetet med kompensationsåtgärder? 

 

Kompensationsverktygets påverkan på en plan 

• Kan du berätta om kompensationsverktygets eventuella påverkan på utformningen av 

planen under processen när den tas fram (utifrån arbetet med checklistan)? 

• Upplever du att kompensationsverktyget gör att en plan i slutändan inte behöver 

besluta om kompensation för att planen anpassas under processens gång?  

 

Checklistan 

• Vad tycker du om checklistan och bedömningarna som görs med den?   

• Hur går det till när checklistans arbete förs över till planbeskrivningen? 

• Anser du att bedömningen av kompensationsbehov som görs utifrån checklistan är 

rimlig eller tycker du att kompensation sker för ofta eller för sällan?  

• Hamnar fokus på någon särskild fråga/typ av kompensation framför andra aspekter?  

• Upplever du att det är någon kategori av funktioner i checklistan som inte någon 

förvaltning har huvudansvar för?  

 

Samarbete i checklistegrupp 

• Hur fungerar samarbetet i gruppen som arbetar med checklistan i ett planprojekt?  

• Vilka frågor är lätta respektive svåra att nå konsensus kring?  

• Upplever du att det finns ett behov av stöd/goda exempel på hur man kan 

kompensera?  

• Finns kompetens i gruppen/vid mötena för att bedöma och besluta om kompensation 

är nödvändigt? Om inte, vilken kompetens saknas?  

• Upplever du att det är någon förvaltning som driver på hårdare generellt när det gäller 

kompensation?  

 

Att arbeta fram kompensationsåtgärder 

• Kan du berätta om hur man hanterar eller skiljer på åtgärder som ändå skulle ingått i 

planen jämfört med kompensationsåtgärder? 

• Kan du berätta om hur planbestämmelser hanteras i samband med 

kompensationsåtgärder?  
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• Upplever du att juridisk/formell kompensation i samband med miljöbalken, till 

exempel dispens från det generella biotopskyddet, eller artskyddsförordningen, 

blandas ihop med frivilliga kompensationsåtgärder?  

• Har du något exempel på då en negativt påverkad eller förlorad funktion kompenseras 

med en helt annan funktion och hur motiveras ett sådant val? 

• Upplever du att beslut om kompensation skiljer sig åt ifall markägaren är kommun 

eller privat? Kan du berätta om hur kompensation skiljer sig i dessa två olika fall?  

• Utförs någon uppföljning på kompensationsåtgärder i projekt där privata markägare 

”utlovar” kompensation? 

 

Genomförande och dokumentation i samband med genomförande 

Frågor till miljöförvaltningen och stadsbyggnadskontoret: 

• Ser du något behov från din förvaltnings perspektiv att delta (mer) i 

genomförandefasen?  

• Vilken typ av dokumentation får ni ta del av från genomförandefasen? 

• Vilken typ av dokumentation hade varit lämplig för din förvaltning att få ta del av från 

genomförandefasen? 

 

Frågor till fastighetskontoret och park- och naturförvaltningen: 

• Hur går det till när kompensationsåtgärder slutgiltigt bestäms?  

• Hur dokumenterar er förvaltning genomförandet alternativt beställandet av en 

kompensationsåtgärd?  

• Vilken typ av dokumentation får ni ta del av från genomförandefasen från andra 

förvaltningar? 

• Vilken dokumentation får övriga intressenter ta del av från genomförandefasen? 

 

Framtiden 

• Vad ser du som den största förbättringspotentialen med verktyget som helhet? 

• Hur tycker du generellt att dokumentationen av kompensationsåtgärder ska utformas 

för att din förvaltning ska kunna ha som mest nytta av verktyget?  

• Vad hade du tyckt om en och samma grupp/mindre antal grupper gjorde ”alla” 

bedömningarna när det gäller kompensation?  

• Hur tycker du att dokumentation och uppföljning av kompensationsåtgärder ska vara 

utformat för att på ett lämpligt sätt kunna ta reda på verktygets nytta för människor 

och natur (miljö)? 

 

Nya och tidigare riktlinjer 

• Vad ser du för fördelar och förbättringar med de nya riktlinjerna jämfört med de 

tidigare? 

• Vad ser du för nackdelar och försämringar med de nya riktlinjerna jämfört med de 

tidigare?  
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Bilaga 2  

Namn på detaljplan enligt plankarta, i bokstavsordning År för 

antagande 

Lagakraft-

år 

Detaljplan för BmSS vid Kabelgatan inom stadsdelen Majorna i 

Göteborg 

2014 2015 

Detaljplan för boende, BmSS, vid Norra Fiskebäcksvägen inom 

stadsdelen Fiskebäck i Göteborg 

2010 2011 

Detaljplan för bostäder i Backadalens villaområde inom 

stadsdelen Backa i Göteborg 

2016 2017 

Detaljplan för bostäder i Fjällbo Park inom stadsdelen Utby i 

Göteborg 

2014 2014 

Detaljplan för bostäder i Pilegården inom stadsdelen Askim i 

Göteborg 

2017 2017 

Detaljplan för bostäder m.m. vid Titteridammsvägen inom 

stadsdelen Angered i Göteborg 

2014 2016 

Detaljplan för bostäder med särskild service vid Blackevägen, 

inom stadsdelen Tolered i Göteborg 

2017 2018 

Detaljplan för bostäder mellan södra och norra Biskopsgården 

inom stadsdelen Biskopsgården i Göteborg 

2017 2017 

Detaljplan för bostäder mm vid Dr Allards Gata inom stadsdelen 

Guldheden i Göteborg 

2013 2014 

Detaljplan för bostäder mm väster om Litteraturgatan etapp 1 

inom stadsdelen Backa i Göteborg 

2013 2014 

Detaljplan för bostäder norr om Askimsviken inom stadsdelen 

Askim i Göteborg 

2017 2017 

Detaljplan för bostäder och förskola vid Björkhöjdskolan inom 

stadsdelen Tynnered i Göteborg 

2017 2017 

Detaljplan för bostäder och förskola vid Merkuriusgatan inom 

stadsdelen Bergsjön i Göteborg, en del av BoStad2021 

2010 Okänt 

Detaljplan för bostäder och lokaler vid Radiotorget inom 

stadsdelen Järnbrott i Göteborg, en del av BoStad2021 

2015 2015 

Detaljplan för bostäder och odlingslotter väster om 

Gårdstensvägen inom stadsdelen Gårdsten i Göteborg 

2010 2011 

Detaljplan för bostäder och skola i östra Kålltorp inom 

stadsdelarna Kålltorp och Sävenäs i Göteborg 

2014 2014 
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Detaljplan för bostäder och verksamheter vid Calandersplatsen 

och Renströmsparken etapp 1, inom stadsdelen Lorensberg, 

Johanneberg i Göteborg 

2015 2016 

Detaljplan för bostäder på Bjurslättsplan inom stadsdelarna 

Rambergsstaden och Tolered i Göteborg 

2015 2016 

Detaljplan för bostäder vid Billdals Björkväg inom stadsdelen 

Askim i Göteborg 

2014 2016 

Detaljplan för bostäder vid Decenniumplan inom stadsdelen 

Kortedala i Göteborg 

2015 2015 

Detaljplan för Bostäder vid Flatås park inom stadsdelen Järnbrott i 

Göteborg 

2012 2012 

Detaljplan för bostäder vid Glasmästareplatsen inom stadsdelen 

Krokslätt i Göteborg 

2013 2014 

Detaljplan för bostäder vid Guldhedstorget inom stadsdelen 

Guldheden i Göteborg 

2017 2017 

Detaljplan för bostäder vid Kniparedsvägen inom stadsdelen 

Olofstorp i Göteborg 

2011 2012 

Detaljplan för bostäder vid Kobbegården inom stadsdelen Askim i 

Göteborg 

2015 2017 

Detaljplan för bostäder vid Mjölktorget inom stadsdelen 

Kallebäck i Göteborg 

2013 2014 

Detaljplan för bostäder vid Morängatan inom stadsdelen 

Bagaregården i Göteborg 

2015 2016 

Detaljplan för bostäder vid Putsegården, Kyrkbyn 27:7, 27:8 inom 

stadsdelen Kyrkbyn i Göteborg 

2015 2017 

Detaljplan för bostäder vid Rambergsvallen inom stadsdelarna 

Rambergsstaden och Biskopsgården i Göteborg 

2015 2015 

Detaljplan för bostäder vid Sisjövägen inom stadsdelen Askim i 

Göteborg 

2017 2017 

Detaljplan för bostäder vid Smörslottsgatan inom stadsdelen 

Sävenäs i Göteborg, del av BoStad2021 

2014 2015 

Detaljplan för bostäder vid Syster Estrids gata inom stadsdelen 

Guldheden i Göteborg 

2016 2017 

Detaljplan för bostäder vid Torpagatan delar av Sävenäs 165:3–4 

och 747:88 inom stadsdelen Sävenäs i Göteborg 

2014 2016 
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Detaljplan för bostäder vid Tunnlandsgatan inom stadsdelen 

Järnbrott i Göteborg 

2015 2016 

Detaljplan för bostäder vid Zenitgatan och Kosmosgatan, inom 

stadsdelen Bergsjön i Göteborg, del av BoStad2021 

2017 2017 

Detaljplan för camping och fritidsstugor i Lilleby inom stadsdelen 

Lilleby i Göteborg 

2017 2017 

Detaljplan för förskola och studentlägenheter vid Gibraltargatan 

inom stadsdelen Krokslätt i Göteborg 

2017 2017 

Detaljplan för förskola vid Bielkegatan inom stadsdelen Lunden i 

Göteborg 

2016 2016 

Detaljplan för förskola vid Rörmyren inom stadsdelen 

Kungsladugård i Göteborg 

2016 2017 

Detaljplan för förskola vid Vinlandsgatan inom stadsdelen 

Tolered i Göteborg 

2015 2015 

Detaljplan för järnvägstunnel och bostäder vid Säterigatan inom 

stadsdelen Sannegården i Göteborg 

2017 2018 

Detaljplan för järnvägstunnel under Krokängsparken inom 

stadsdelarna Bräcke och Sannegården i Göteborg 

2014 2015 

Detaljplan för Lillhagsparken inom stadsdelen Skogome i 

Göteborg 

2017 2018 

Detaljplan för logistikcentrum vid Hisingsleden inom stadsdelarna 

Björlanda och Sörred i Göteborg 

2012 2013 

Detaljplan för ny förskola vid Melongatan inom stadsdelen 

Fiskebäck i Göteborg 

2013 2014 

Detaljplan för samlingslokal vid Tuvevägen inom stadsdelen Tuve 

i Göteborg 

2015 2015 

Detaljplan för Sörredsmotet inom stadsdelarna Arendal, Syrhåla 

och Sörred i Göteborg 

2014 2014 

Detaljplan för transformatorstation vid Gyllenkrooksgatan, inom 

stadsdelen Krokslätt i Göteborg 

2015 2016 

Detaljplan för utbyggnad av kontor och idrottsanläggning vid 

Töpelsgatan inom stadsdelen Torp i Göteborg 

2014 2015 

Detaljplan för verksamheter mm vid Rävebergsvägen inom 

stadsdelarna Angered och Gårdsten i Göteborg 

2012 2013 
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Detaljplan för verksamheter vid Halvorsäng inom stadsdelarna 

Arendal och Biskopsgården i Göteborg 

2016 2017 

Detaljplan för verksamheter vid Traneredsvägen inom stadsdelen 

Rud i Göteborg 

2017 2018 

Ändring av detaljplaner för järnvägstunneln Västlänken mellan 

Gullbergsvass och Almedal inom stadsdelarna Gullbergsvass, 

Nordstaden, Inom Vallgraven, Pustervik, Haga, Vasastaden, 

Landala, Annedal, Guldheden, Lorensberg, Bö och Skår i 

Göteborg & Detaljplan för järnvägstunneln Västlänken; 

tunnelmynningar, schakt m.m. inom stadsdelarna Olskroken, 

Gullbergsvass, Nordstaden, Vasastaden, Annedal, Änggården, 

Johanneberg, Skår och Kallebäck i Göteborg 

2016 2018 
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