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Sammanfattning 

 

En hållbar samhällsplanering av städer har blivit allt viktigare i takt med urbaniseringen. De 

kommande åren kommer befolkningen i Stockholms län att öka och behovet av bostäder likaså. I 

samband med exploateringen i Stockholms kommuner så finns risken med att ekosystemtjänsterna 

påverkas negativt. Människan påverkar ekosystemen i högre grad idag och påverkan ökar i allt 

snabbare takt. För att inte påverka ekosystemtjänsterna behöver hänsyn tas i beslutsprocesser. 

Denna studie handlar om arbetet med ekosystemtjänster vid exploatering i Huddinge kommun, 

Nacka kommun och Nynäshamn kommun samt hur kommunerna klassificerar och värderar 

ekosystemtjänster. Studien ska ge en uppfattning om hur arbetet med ekosystemtjänster ser ut i 

dagsläget i Stockholms län samt belysa ekosystemtjänsternas utveckling i samband med 

exploateringen.  

 

Med hjälp av intervjuer och dokumentanalys kring ekosystemtjänster i de olika kommunerna samt 

litteraturstudier om hur man implementerar ekosystemtjänster som ett planeringsverktyg i 

samhällsplaneringar har ett resultat kunnat uppnås. Resultatet i denna rapport visar att ingen av 

kommunerna har implementerat ekosystemtjänster som ett planeringsverktyg i samband med 

exploatering. Huddinge kommun har påbörjat projekt om identifiering och värdering av 

ekosystemtjänster som kan vara användbara i beslutsprocesser och Nacka kommun arbetar med att 

ta fram en metod för hur man inkluderar ekosystemtjänster i kommunens samhällsplanering och 

stadsbyggnadsprocessen. 

 

Nyckelord: Ekosystemtjänst, exploatering, grönområde, värderingssystem, klassificeringssystem 

 

  



 

 

Abstract 

 

A sustainable urban planning of cities has become important in recent years in connection with the 

urbanization. The population in Stockholm County will increase in the coming years and so will the 

need of housing. In connection with the exploitation of Stockholm municipalities, there is a risk 

that ecosystem services will be negatively affected. Today the humans affect the ecosystems 

increasingly. The decision makers have to take the ecosystems in consideration when exploiting in 

order to not affect the ecosystems. This study is about the work with ecosystem services associated 

with the exploitation in the municipalities: Huddinge, Nacka and Nynäshamn in Stockholm County. 

The study will provide an estimate of the present work with the ecosystem services in Stockholm 

County and illustrate the ecosystem services development associated with exploitation.   

 

With the help of interviews and document analysis on ecosystem services in the various 

municipalities and literature studies on how to implement ecosystem services as a planning tool in 

community planning have helped us reach an outcome. The results in this report show that none of 

the municipalities has implemented ecosystem services as a planning tool in connection with 

exploitation. Huddinge has started the project on the identification and valuation of ecosystem 

services that can be useful in decision making and Nacka is working to develop a method to include 

ecosystem services of the urban planning and urban design process. 

 

Keywords: Ecosystem service, exploitation, greenbelt, assesmentsystem, classification of 

ecosystem services 
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Begrepp 

Beskrivning på relevanta begrepp som används i denna rapport redovisas i tabell 1.  

ECOSIMP En analys på kommunala plan- och 

beslutsprocesser där ekosystemtjänster 

står på spel. Detta för att implementera 

ekosystemtjänster som ett 

planeringsverktyg på kommunal nivå.  

Ekologisk kompensation Kompensation av skadade eller förlorade 

naturvärden genom restaurering eller 

nyskapande av naturvärden i andra 

områden. 

Grön infrastruktur Olika naturtyper och naturstrukturer 

samt dess biologiska mångfald och 

naturens överlevnad i landskaps 

säkerställs för att kunna leverera 

ekosystemtjänster. 

Grönstruktur Alla grönområden i städer och tätorter. 

Grönytefaktor, GYF 
  

GYF är ett styrmedel i 

stadsbyggnadsprojekt för att säkerställa 

grönskande närmiljöer. Till den 

ekoeffektiva ytan räknas sociala och 

ekologiska värden i närmiljön samman 

genom ett poängsystem. 
  

Tabell 1 Olika begrepp som förekommer i rapporten. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Stockholms befolkning växer mer och mer på grund av att allt fler människor flyttar in till staden. 

Resultatet av en ökad befolkning blir en bostadsbrist som är en utmaning för de olika kommunerna 

i Stockholms län. Idag planeras nya bostadsområden och utbyggande av städer för att kunna möta 

denna utmaning. För att exploateringen ska vara hållbar krävs det att kommunerna tar hänsyn till 

olika hållbarhetsperspektiv som sociala, ekonomiska och ekologiska. Ett sätt att bygga hållbart i en 

stad är att ta vara på de ekosystemtjänster som naturen upprätthåller (WWF, 2013).  

 

2010 höll FN ett möte i Nagoya, Japan, om biologisk mångfald och under mötet togs en strategisk 

plan med 20 delmål till världens länder fram till år 2020, där varje land sätter sina egna mål för att 

kunna nå delmålen. Mötet i Nagoya ledde till att EU satte en strategi med sex mål som generellt 

handlade om att bevara den biologiska mångfalden (Regeringskansliet, 2014). Regeringen 

fastställde tio etappmål för biologisk mångfald och ekosystemtjänster år 2013 som ska vara en 

förutsättning för att nå generationsmålet och de flesta miljökvalitetsmålen (Miljömål, 2014a).  

 

 

 

 

 

 

2013 fick SOU (Statens offentliga utredningar) i uppdrag att synliggöra värdet av 

ekosystemtjänster, att analysera åtgärder och föreslå metoder för att värdera ekosystemtjänster på 

ett bättre sätt. Huvudbudskapet med uppdraget är att inkludera ekosystemtjänster i 

samhällsplanering och näringslivsutveckling. Utredningen föreslår integrering av ekosystemtjänster 

i beslutsprocesser, åtgärder för bättre kunskapsunderlag och åtgärder för lärandet om 

ekosystemtjänster. I Miljöbalken 1998:808 nämns bara bevarandet av den biologiska mångfalden, 

ekosystemtjänster finns inte med i nuvarande lagstiftning. I det nämnda uppdraget som SOU gjorde 

2013 nämns det att man bör tydliggöra de olika tillämpningarna av lagarna i miljöbalken, 

förvaltningslagen, plan-och bygglagen samt andra sektorslagar. Detta bör göras för att balansera 

ekosystemtjänster och underlätta för aktörerna (SOU 2013:68).  

 

Bedömningen av Regeringens proposition 2013/14:141 nämner att det bör ges vägledning och stöd 

till kommuner om hantering av ekosystemtjänster. Detta för att alla intressenter i bedömningar av 

ekosystemtjänster ska vara delaktiga samt för att integrera ekosystemtjänster i den kommunala 

planeringen. Det krävs även insatser för att öka kommunens kunskap om hur man kan ta hänsyn till 

olika ekosystemtjänster i fysisk planering. Genom att ta hänsyn till ekosystemens bidrag till 

människans välbefinnande utvecklas samhället hållbart ur både ett ekologiskt och ett socialt 

perspektiv (Proposition 2013/14:141).  

"Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett  

samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och  

hälsoproblem utanför Sveriges gränser."- Miljömål.se (2012). 
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1.2 Hållbar utveckling 

1.2.1 Brundtland-rapporten 

Begreppet hållbar utveckling myntades i Brundtland-rapporten 1987 och definierades som ”en 

utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter 

att tillfredsställa sina behov” (NE, 2015b). Under ordförandeskapet av Gro Harlem Brundtland 

utarbetades denna rapport av FN:s Världskommission för miljö och utveckling år 1987 (NE, 

2015a). I handlingsprogrammet Agenda 21 vid Riokonferensen år 1992 vilket var FN:s konferens 

om miljö och utveckling, UNCED (NE, 2015c) blev man eniga om att begreppet bör vara det 

övergripande målet för samhällsutvecklingen på både lokal och global nivå (NE, 2015b). 

 

Det finns tre hållbarhets dimensioner som tillsammans stödjer varandra för att bilda en hållbar 

samhällsutveckling. Det finns två olika modeller som beskriver hur social, ekonomisk och 

ekologisk hållbarhet hänger ihop(NE, 2015b). Figur 1 visar hur dimensionerna har lika tyngd och 

värde och därmed är lika viktiga. I tårtmodellen beskrivs hållbar utveckling som en hierarki med 

ekologisk hållbarhet som den grundläggande byggstenen som sedan ger möjlighet till social och 

ekonomisk hållbarhet (KTH, 2014). 

 
Figur 1 De olika hållbarhetsperspektiven, fritt tolkad från KTH (2014). 

Ekologisk hållbarhet 

De svenska miljökvalitetsmålen bidrar till att bevara den ekologiska hållbarheten och sju av dessa 

är inriktade på ekosystemtjänster (Miljömål, 2014b). Ekologisk hållbarhet innebär att jordens 

ekosystem ska skyddas genom att naturfrämmande ämnen inte ska förekomma i miljön, den 

biologiska mångfalden ska bevaras samt att utsläpp inte ska skada människor (Urban utveckling, 

2015). 

Ekonomisk hållbarhet 

Kommunerna ska få ekonomin att gå ihop och för att nå detta finns olika strategier. För att uppnå 

ekonomisk hållbarhet samt utveckling i kommunen ska man använda sig av lokala produkter för att 
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värna om den lokala ekonomin samt ska man med ekonomin kunna uppnå social och ekologisk 

hållbarhet (Urban utveckling, 2015). 

Social hållbarhet 

Den sociala hållbarheten är svårdefinierad men den fokuserar på människor och mjuka värden i vårt 

samhälle som demokrati, rättvisa, mänskliga rättigheter samt livsstilar. I kommuner diskuterar man 

folkhälsa, kultur, trygghet, droger, livskvalité och jämställdhet i strävan mot social hållbarhet 

(Urban utveckling, 2015).  

1.2.2 Miljömål 

Nedan redovisas några av Sveriges miljökvalitetsmål som anses vara relevanta för detta projekt. 

Genom att sju av sexton mål listas nedan visas hur stor påverkan ekosystemen och dess tjänster har 

för vår miljö och hur viktig deras funktion är. Att kommuner jobbar med integrering av 

ekosystemtjänster vid stadsplanering så hjälper de automatiskt till att uppfylla Sveriges 

miljökvalitetsmål. Miljökvalitetsmålen som har ekosystemtjänster som en del av sina preciseringar 

vilket används för att förtydliga målen redovisas i tabell 2 (Miljömål, 2014b). 

  

Miljökvalitetsmål 

Ett rikt odlingslandskap 

Ett rikt växt- och djurliv 

Hav i balans samt levande kust och skärgård 

Levande skogar 

Levande sjöar och vattendrag 

Myllrande våtmark 

Storslagen fjällmiljö 

Tabell 2 Miljökvalitetsmål som är kopplade till ekosystemtjänster. 

1.3 Syfte och mål 

Syftet med arbetet är att ta reda på hur olika kommuner i Stockholms län tar hänsyn till ekosystem 

och ekosystemtjänster vid bebyggelse av nya områden och upprustning av redan befintliga 

områden. Detta för att ge en uppfattning av hur några kommuner i Stockholms stad jobbar för att 

bevara en ekologisk hållbarhet. Målet med arbetet är att belysa utvecklingen av ekosystemtjänster i 

samband med exploatering i Stockholms län. 

1.3.1 Frågeställning 

Hur arbetar kommunerna i Stockholms län med ekosystemtjänster vid exploatering?  
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1.4 Metod 

I arbetet har litteraturstudier använts främst från Naturvårdsverket och Regeringen samt 

dokumentanalys från kommunernas dokument. Författarna tog kontakt med sju kommuner varav tre 

kunde träffas och bli intervjuade. Semistrukturerade intervjuer har gjorts med Huddinge kommun, 

Nacka kommun och Nynäshamn kommun. Alla respondenter har godkänt inspelning av intervjuer 

och även godkänt publicering av namnen. Författarna har intervjuat Katarina Persson, miljöstrateg i 

Huddinge kommun, Magnus Rothman, miljöutredare i Nacka kommun och Therese Lundgren, 

landskapsarkitekt i Nynäshamn kommun. Frågorna i intervjun utformades efter frågeställningen i 

arbetet samt generella frågor om miljö- och hållbarhetsarbetet för att få en bild om kommunens 

miljöarbete. Underlag till intervjun finns i bilaga 1. Förutom intervjuerna har även 

dokumentanalyser genomförts på olika informationskällor från de tre kommunerna, departement 

och organisationer. Dokumentanalys används för att få en heltäckande bild av kommunernas arbete 

kring ekosystemtjänster och detta genomförs genom att analysera den information som finns på 

kommunernas hemsidor.  

1.5 Avgränsning 

Denna rapport har avgränsat till tre kommuner i Stockholms stad, detta på grund av en tidsram på 

15hp och att ett undersökande av fler kommuner hade då blivit för omfattande. Valet av kommuner 

i Stockholm stad var på grund av att det kommer ske en ökad urbanisering och ett intresse för att 

undersöka Stockholms kommuner fanns hos författarna då de är bosatta i Stockholm stad. 

2 Teoribakgrund 

2.1 Definition av ekosystemtjänster 

Ekosystem definieras som ett dynamiskt komplex av växt-, djur och mikroorganismsamhällen och 

dess icke-levande miljö som interagerar som en funktionell enhet enligt FN-konventionen CBD om 

biologisk mångfald. Inom ekosystemet påverkas de olika organismerna av varandra och av 

omgivningen oavsett avgränsningen av ekosystemet (Naturvårdsverket, 2012b). Ekosystem kan 

bidra till direkta och indirekta tjänster till människors välbefinnande, så kallade ekosystemtjänster. I 

början av 2000-talet fick begreppet ekosystemtjänster sitt genomslag via Millenium Ecosystem 

Assessment (MEA). Idag pågår det ett utvecklingsarbete kring miljöräkenskaper, kartläggning och 

värdering av ekosystemtjänster inom olika organisationer i Europa som Europeiska miljöbyrån 

(EEA) (Naturvårdsverket, 2012b).  

 

2.2 Generella ekosystemtjänster  

Stockholms län är belägen i den Södra barrskogsregionen i Sverige som domineras av gran och tall 

samt lövträd på näringsrikare marker (P. Skoog m.fl., 2005). Men i Stockholms län finns det även 

mycket bebyggd miljö, sjöar och vattendrag samt att en del kommuner som till exempel 

Nynäshamn kommun och Stockholm Stad gränsar till hav och skärgård. Detta innebär att i 
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Stockholms län finns det ekosystemtjänster som kan kopplas till skogen, bebyggd miljö, sjöar och 

vattendrag samt hav och skärgård.  

 

Ekosystemtjänster kan delas in i olika kategorier enligt Naturvårdsverket som de har baserat på 

internationella klassificeringssystem. De försörjande ekosystemtjänsterna bidrar med varor och 

nyttigheter som till exempel mat, bioenergi och träfiber. Stödjande ekosystemtjänster är 

förutsättningar för att andra ekosystemtjänster ska fungera som fotosyntes och biogeokemiska 

kretslopp. De ekosystemtjänster som styr ekosystemens naturliga processer är reglerande 

ekosystemtjänster som bland annat rening av luft och pollinering. De kulturella 

ekosystemtjänsterna ger upplevelsevärden för människor i form av rekreation och 

skönhetsupplevelser. Ekosystemen har en multifunktionalitet som innebär att ett ekosystem kan 

leverera flera ekosystemtjänster på en och samma gång. Dock är det viktigt att skilja på 

ekosystemtjänster andra nyttor från naturen som förnybara flödesresurser för kraftproduktion, som 

sol, vind och vatten (Naturvårdsverket, 2014c). Nedan presenteras tabellerna 3, 4, 5 och 6 på 

ekosystemtjänster enligt klassificeringssystemet TEEB. 

  

Försörjande ekosystemtjänst Exempel 

Råmaterial Biobränsle, virke. 

Livsmedel Tamdjur, vilda djur, mark att odla 

på, bär och svamp. 

Rent vatten Grundvatten. 

Medicin Mediciner som är tillverkade av 

växter. 

Tabell 3 De försörjande ekosystemtjänsterna. Tabellen är skapad med inspiration från Ekosystemtjänster Nacka 

kommun (2015). 

Reglerande ekosystemtjänst Exempel 

Koldioxidreglering Koldioxid tas upp av växterna 

och syre avges. 

Klimatreglering Under värmeböljor sänks 

lufttemperaturen av träden.   

Skydd mot extremt väder Naturmarker har en utjämnande 

effekt av kraftigt regn, erosion 

och stormar. 

Vattenrening Dagvattenhantering och 

minskning av övergödning. 



7 

 

Skydd mot erosion Risken för erosion minskas av 

växterna som binder jorden. 

Biologisk kontroll Naturlig 

skadedjursbekämpning. 

Pollinering Befruktning av växter.   

Tabell 4 De reglerande ekosystemtjänsterna. Tabellen är skapad med inspiration från Ekosystemtjänster Nacka 

kommun (2015). 

Stödjande ekosystemtjänst Exempel 

Habitat Biologisk mångfald är en förutsättning för 

andra ekosystemtjänster. 

Genetisk variation Levererar olika ekosystemtjänster. 

Tabell 5 De stödjande ekosystemtjänsterna. Tabellen är skapad med inspiration från Ekosystemtjänster Nacka 

kommun (2015). 

Kulturell ekosystemtjänst Exempel 

Rekreation Bättre hälsa genom att vistas i naturen. 

Estetiskt Natursköna miljöer. 

Turism Natur-och kulturarv. 

Spirituell Naturreligioner. 

Tabell 6 De kulturella ekosystemtjänsterna. Tabellen är skapad med inspiration från Ekosystemtjänster Nacka 

kommun (2015). 

2.2 Värdering av ekosystemtjänster  

Ekosystemtjänster har tre internationella klassificeringssystem: TEEB (The Economics of 

Ecosystems and Biodiversity), MA (Millenium Ecosystem Assessment) och CICES (The Common 

International Classification of Ecosystem Services). Ekosystemtjänsterna delas in enligt en struktur 

som kopplas till ramen för FN för miljöräkenskaper. Skillnaden mellan de tre 

klassificeringssystemen är deras kategorier. Ekosystemtjänsterna sätts in under olika kategorier 

beroende på vilket klassificeringssystem som används (Naturvårdsverket, 2014c). 

 

Hur ekosystemtjänster värderas beror på vilken utgångspunkt man har, vetenskapliga, filosofiska 

eller kulturella utgångspunkter. Ekosystemtjänster kan värderas ekonomiskt och det innefattar inte 

bara monetära värden utan även att skydda ett område genom att bilda ett naturreservat, eller 

åtgärder för att skydda en hotad art. Dessa slags åtgärder kan generera flera ekonomiska värden. 

För att kunna värdera ekosystemtjänster ekonomiskt så ska tjänsten kunna göras specifikt beroende 

på situationen och dataunderlaget. Om inte ekosystemtjänster värderas ekonomiskt finns det en risk 
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att beslutsfattare undervärderar de eftersom många ekosystemtjänster är kollektiva nyttigheter. 

Genom att sätta ett värde på ekosystemtjänster synliggörs värdet för samhället. Det är även viktigt 

att veta vad som värderas, vad det är för vara som människan utnyttjar från ekosystemtjänsterna. 

För att räkna ut det ekonomiska värdet så görs genom att analysera människor beteenden och beslut 

i form av enkätundersökningar för att undersöka varje individs preferenser för olika varor. Grunden 

för dessa typer av analyser är nationalekonomiskt välfärdsteori (Naturvårdsverket, 2012b).  

 

Ekosystemtjänster kan även värderas genom kvalitativ beskrivning eller kvantitativ analys, detta är 

för att det kan finnas kunskapsbrist eller vetenskapliga osäkerheter när ett monetärt värde sätts. 

Värderingspyramiden i figur 2 visar hur värdering kan göras på olika nivåer och hur monetär 

värdering är beroende av förståelse för ekosystemens påverkan på människors välbefinnande 

(kvalitativ beskrivning) och även beroende av kunskapen om de ekonomiska och biofysiska 

förutsättningarna (kvantitativ analys) (Naturvårdsverket, 2012b).   

 

 
Figur 2 Värderingspyramiden, fritt tolkad efter Naturvårdsverket (2012b) 

För att kunna göra en ekonomisk analys på ekosystemtjänster krävs det en anpassad ekologisk-och 

ekonomisk modellering. Alla tjänster och varor som bidrar till människans välbefinnande ska 

inkluderas i den ekonomiska analysen, vilket innebär att besluten inte bara baseras på 

marknadspriser utan också sociala värderingar. De olika ekosystemtjänsternas totala bidrag 

undervärderas eftersom att de flesta ekosystemtjänsterna är kollektiva varor, därför är inte en 

monetär värdering alltid samhällsekonomiskt optimalt. Det totala ekonomiska värdet inkluderar 

både marknadsbaserade värden och värden utan marknadspris som en summa av användarvärden 

och icke-användarvärden. För att värdera en ekosystemtjänst krävs det pålitliga beräkningar av 

marginalvärdet av varan som har förändrat utbud, förståelse för förändringen av utbudet av varan 

på grund av miljön, politiska beslut eller samhällstrender samt kunskap om hur varans utbud 

förändras (Naturvårdsverket, 2012a).  

 

Man kan göra en ekonomisk analys på värdering genom att antingen basera analysen på faktiskt 

marknadsbeteende eller basera analysen av scenariometoder. Vid ekonomiska värderingsmetoder 
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som är baserade på marknadsbeteende används existerande kopplingar mellan ekosystemtjänster 

och andra varor som redan finns prissatta på marknaden. Med denna analys får man bara med 

användarvärdena och inte existensvärdena. Vid scenariometoder försöker man uppskatta värdet av 

olika ekosystemtjänster med hjälp av direkta frågor till människor. Fördelen med 

scenariometoderna är att både existensvärden och användarvärden av ekosystemtjänsterna räknas 

med i värderingen (Naturvårdsverket, 2012a).  

2.3 Ekosystemtjänster som planeringsverktyg 

Ekosystemtjänster behöver inkluderas mer i samhällsplaneringen eftersom att man inte har tagit 

hänsyn till ekosystemtjänsterna i urbana miljöer tidigare och det har i sin tur påverkat 

ekosystemtjänster som bebyggda miljöer levererar. I utredningen som SOU gjorde så presenteras 

två intressanta åtgärdsförslag. Det första är att kommuner och regionala planorgan kan beakta 

ekosystemtjänster bättre i arbetet genom att ta hänsyn till ekosystemtjänster i 

miljökonsekvensbeskrivningar och miljöbedömningar, grön infrastruktur ska prioriteras. Det andra 

åtgärdsförslaget är att finna samverkan mellan sociala värden och ekosystemtjänster samt 

vägledning och kompetensstöd ska utarbetas vid tillämpning i den fysiska planeringen. Genom att 

sätta ett värde eller marknadspris på ekosystemtjänster så kan hänsyn tas, annars kan värdet 

misstolkas som noll och därmed tas inte hänsyn till värdefulla ekosystemtjänster (SOU 2013:68).  

 

Ett alternativt planeringsverktyg för att ta hänsyn till miljön och därmed bevara ekosystemtjänster 

är ett miljöcertifieringssystem. Sweden Green Building Council, SGBC är den största svenska 

organisationen på marknaden som arbetar med tre av de fyra vanligaste miljöcertifieringssystemen i 

Sverige. Idag har SGBC utvecklat ett miljöcertifieringssystem för stadsdelar genom projektet 

Hållbarhetscertifiering av stadsdelar (HCS). Denna certifiering bygger på det brittiska systemet för 

hållbarhetscertifiering, BREEM Communities, men den ska vara anpassad till svenska förhållanden 

BREEM Communities togs fram av den brittiska organisationen BRE och certifieringen är frivillig 

i dagsläget. God hälsa och ekonomisk värdeutveckling är certifieringens utgångspunkt och den tar 

hänsyn till den gröna infrastrukturen. Certifieringssystemet innehåller aspekter som tar hänsyn till 

ekosystemtjänster som delas in i tre kategorier:  

1. Ekosystemtjänster påverkas.  

2. Ekosystemtjänster påverkas och tas hänsyn till.  

3. Ekosystemtjänster påverkas, tas hänsyn till och krav ställs för att åtgärder ska vidtas som 

gynnar dem.  

(Sweden Green Building Council, 2013).  

 

Rapporten TEEB for Local and Regional Policymakers (2010) är en annan praktisk tillämpning 

som har tolkats av Svenska Naturskyddsföreningens rapport Räkna med ekosystemtjänster från 

2010. I rapporten presenteras TEEB:s förslag till arbetsgång för att räkna med ekosystemtjänster i 

beslutsfattande. Arbetsgången består av sex steg: 

1. Identifiera och beskriv problemet som ska lösas med alla berörda aktörer.  
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2. Identifiera de mest relevanta ekosystemtjänsterna i sammanhanget. Vad får kommunen ut av 

de? Vem är beroende av tjänsterna? Finns det hotade tjänster? Hur kommer politiska beslut 

påverka tjänstera direkt och indirekt? 

3. Bestäm passande metoder, kvalitativa, kvantitativa eller monetära metoder.  

4. Uppskatta och värdera förväntande förändringar i tjänsterna, med hjälp av den valda 

metoden.  

5. Identifiera de politiska verktygen eller åtgärder baserat på inventeringen och värderingen av 

ekosystemtjänsterna.  

6. Uppskatta effekterna för de berörda aktörerna efter de valda åtgärderna eller verktygen.  

(Naturskyddsföreningen, 2010).  

 

I rapporten presenteras även verktyg för att värdera och inkludera ekosystemtjänster i den 

kommunala beslutsprocessen. Ekosystemtjänster synliggörs och tas hänsyn till genom olika 

metoder som redovisas i tabell 7.   

 

Metod Beskrivning 

Ersättningskostnader Ersättningskostnader är en metod för att 

sätta ett monetärt värde på 

ekosystemtjänster, metoden innebär 

kostnaden för ersättning ekosystemtjänster 

med artificiell teknik för reglerande tjänster 

som till exempel dagvattendammar för att 

ersätta dagvattenhanteringen. 

  

Undvikna skadekostnader Kostnaderna som kan undvikas tack vare 

reglerande ekosystemtjänster till exempel 

översvämningsskydd och kolupptag. 

Fastighetsvärdemetoden Priset på fastigheter påverkas av 

tillgången/kvalitén på miljövaror. 

Resekostnadsmetoden Inträde eller resekostnaden för att besöka 

en plats samt värdet av förbrukad tid. 

Metoden tar hänsyn till användarvärden. 

Contingent Valuation Method Enkätundersökning, betalningsvilja för en 

viss ekosystemtjänst, denna typ av metod 

kan fånga upp alla typer av värden. 

Tabell 7 De olika metoderna för synliggörande av ekosystemtjänster. Tabellen är skapad med inspiration från 

Räkna med Ekosystemtjänster Naturskyddsföreningen (2010). 
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3 Resultat 
Under detta avsnitt kommer informationen som tagits del av vid intervjuer och dokumentanalys att 

redovisas för de tre kommunerna.  

3.1 Huddinge kommun 

Huddinge kommun har antagit en ny översiktsplan från 2015 fram till 2030. Visionen är att 

Huddinge kommun ska vara en av de populäraste kommunerna i Stockholms län, det ska vara 

populärt att bo, besöka och verka i kommunen. Kommunen strävar efter ett hållbart samhälle och 

hänsyn tas till alla tre hållbarhetsperspektiv; sociala, ekonomiska och ekologiska.  

I översiktsplanen representeras fem kommunala mål fram till 2030: 

● De negativa miljö- och klimatförändringar samt utsläppen har minskat och Huddinges sjöar 

har god ekologisk och kemisk status år 2030.  

● Gemenskapen och delaktigheten i samhällslivet har ökat, valdeltagandet och 

medborgardialogen har ökat, alla människor värderas lika och det finns ett stort utbud av ett 

rikt föreningsliv och mötesplatser år 2030.  

● Alla har likvärdiga möjligheter gällande utbildning och utbildningsnivån ligger över snittet. 

Huddinge är den kommun som har lägst arbetslöshet i landet år 2030.  

● År 2030 finns det attraktiva bostadsområden i kommunen som har stadsmässiga kvaliteter 

med koncentrerad bebyggelse och gröna kilar. Områdena i kommunen är 

funktionsblandade, kollektivtrafiknära samt har olika bostadstyper och upplåtelseformer. 

Huddinge är en attraktiv kommun där människor väljer att flytta och bo kvar i.  

● År 2030 är folkhälsan god och jämlikt fördelad, det finns gott om fritidsaktiviteter, 

tillgänglig och rik natur i Huddinge så att människor har möjligheterna att vistas ute. I 

Huddinge kommun finns det rik fritid och god hälsa.  

Huddinge kommun följer både de nationella miljömålen och de regionala målen i RUFS 2010 som 

är Stockholmsregionens region- och utvecklingsplan (Huddinge kommun, 2015). 

3.1.1a. Hur kommunen arbetar med ekosystemtjänster: Intervju med Katarina Persson 

(2015) 

Generellt sätt jobbar Huddinge kommun utifrån miljökvalitetsmålen och all lagstiftning i Sverige. 

Huddinge kommun har inte jobbat så mycket med ekosystemtjänster eftersom de står inför det nu i 

dagsläget, i år har de fått uppdrag från politikerna att jobba med det. Huddinge har problem med 

övergödning och i dessa fall använder sig kommunen av åtgärdsprogram från Vattenmyndigheten 

Tyresåns vattenvårdsförbund. Kommunen är bra på att skydda de gröna ytorna, 35 % av hela 

kommunens yta är skyddad, de har många naturreservat och dessa naturreservat är kommunala. 

Naturreservaten i kommunen skyddar främst de sällsynta arterna och den biologiska mångfalden i 

områdena. 

  

2014 blev Huddinge kommun utsedd till bästa naturvårdskommun av naturskyddsföreningen. 

Skydd av grönytor och naturen är helt klart en prioritererad fråga hos kommunen, mycket handlar 
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om ren naturvård i naturområden men även att bygga där det redan är byggt för att inte bygga på 

grönytor. Kommunen planerar även efter sammanhängande gröna stråk, så kallade gröna kilar. 

  

Dagvattenhantering är en viktig fråga för Huddinge kommun och det är övergödningen i sjöar som 

kommer från dagvattnet som är ett problem i kommunen. Stockholm Vatten är en aktör hos 

kommunen och Huddinge har en egen dagvattenstrategi som antogs av kommunfullmäktige 2013. 

Det kommunala avloppsvattnet går till Henriksdals reningsverk och Himmerfjärdsverket, därför 

hade en lokal vattenhantering varit en lösning tycker Katarina Persson. Huddinge kommun har ett 

bisamhälle på tak i Vårby för ekosystemtjänsten pollinering. 

 

Huddinge kommun äger en del kommunala bolag, dels Huge som är ett fastighetsbolag som 

förvaltar många av kommunens lokaler och bygger en del. Huge har börjat med en så kallad 

grönytefaktor, värdering av grönytor utifrån ett index som har använts i exempelvis Norra 

Djurgårdstan i Stockholm och Västrahamnen i Malmö. Tidigare har kommunen jobbat med 

ekologisk kompensation som handlar om hur värt det är att bevara en specifik del av miljön eller 

naturen. Kommunen tänker ta det ett steg längre och undersöka hur det ska värderas. I dagsläget har 

kommunen inget klassificeringssystem men de önskar att det skulle finnas ett nationellt 

klassificeringssystem. 

  

I dagsläget håller Huddinge kommun på med ett projekt som är Vinnovafinansierat, alltså statligt. 

Projektet handlar om ekosystemtjänster där kommunen ska undersöka ekosystemtjänster i ett 

nyexploaterat område och försöka identifiera och värdera de ekosystemtjänster som finns i området. 

Vilken värderingsmetod kommunen ska använda sig av är inte bestämt än. Detta ska vara en 

undersökning för att se om detta är användbart i flera projekt och detaljplaner. 

3.1.1b.  Hur kommunen arbetar med ekosystemtjänster (Dokumentanalys) 

I Huddinge kommuns översiktsplan 2030 nämns riktlinjen att ekosystemtjänster är viktiga att värna 

och utveckla. För att ta hänsyn till områden med högt naturvärde finns det sex Natura 2000-

områden och nio naturreservat, dessa tillsammans utgör en tredjedel av hela kommunens yta. 

Genom att värna om dessa områden tar kommunen indirekt hänsyn till ekosystemtjänsterna som 

naturen levererar. I regionen övergripande grönstruktur presenteras Hanvedenkilen och 

Bornsjökilen som är två värdefulla områden med hög biodiversitet samt rekreationsmöjligheter 

(Huddinge kommun, 2012).  

 

I översiktsplanen nämns även hur grönområden påverkas av exploatering, infrastruktur, avverkning 

etc. För att skydda grönområden som levererar ekosystemtjänster så exploaterar kommunen i 

befintligt bebyggda områden. Huddinge kommun värnar om ekologiskt känsliga områden, dvs. 

områden med ekosystem som är känsliga för störningar och kan förändras negativt. I samband med 

bebyggelseplanering så används ekologisk kompensation. Kommunen jobbar med tre steg: undvika, 

minimera eller kompensera och steget beror på hur långt man har kommit i beslutsprocessen. 

Riktlinjer för ekologisk kompensation används av Projektplan för olika samhällsbyggnadsprojekt 
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(Huddinge kommun, 2012). Kommunen har lokala miljömål för att förbättre sin kommuns natur 

och miljö för att uppnå ett hållbart samhälle, men de jobbar även med de nationella miljömålen 

(Huddinge kommun, 2009). 

 

I den lokala Agenda 21 för Huddinge 2009-2015 nämns delmål angående markanvändningen, skog 

sjöar, vattendrag, våtmarker och grundvatten samt den biologiska mångfalden i kommunen som kan 

kopplas till att bevara ekosystemen är därmed upprätthålla ekosystemtjänsterna. För att kunna 

uppnå delmålen i Agenda 21 så har kommunen åtgärder i form av planer, program, riktlinjer och 

policys (Huddinge kommun, 2009). Kostnader för undvikelse av skador och ersättningskostnader 

värderas monetärt enligt nivåerna som presenteras i tabell 8.  

  

Beteckning Värde 

+ < 100 000 kr 

++  100 000 – 1 miljon kr 

+++ 1 – 5 miljoner kr 

++++ > 5 miljoner kr 

/år Årlig kostnad 

? Kostnadsuppgifter som inte har kunnat tas 

fram. 

Tabell 8 Monetär värdering för återgärder (Huddinge kommun, 2009). 

Som Katarina Persson nämnde i intervjun har Huddinge kommun ett Vinnovafinansierat projekt på 

gång. Projektet går ut på att specificera ett pilotområde och identifiera pilotområdets 

ekosystemtjänster tillsammans med de berörda aktörerna, detta är för att avgränsa projektet samt för 

att ha ett nolläge, dvs. om ingen exploatering sker. En motsvarande bedömning görs även för att se 

vad en exploatering i området kommer att innebära och vilka effekter som kommer att uppstå. Som 

resultat förväntas man se vilka ekosystemtjänster som försvinner i samband med exploateringen i 

området. Både monetär och icke-monetär miljövärdering är tänkbara metoder för projektet. Genom 

att identifiera och värdera ekosystemtjänster ska det tas fram en metod för att inkludera 

ekosystemtjänster i samhällsplaneringen. De frågeställningar som är centrala för projektet handlar 

om specificering av ekosystemtjänster i området, hur de kan värderas och om metoden i området 

kan implementeras i samhällsplaneringen generellt i Huddinge kommun (K. Persson, 2015).  

3.2 Nacka kommun 

Nacka ligger i Stockholm och har en befolkningsmängd på 96 000 personer. Kommunen har fyra 

kommundelar, Sicklaön, Älta, Boo och Saltsjöbaden/Fisksätra (Nacka kommun, 2015c).  
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Nacka kommun antog en översiktsplan 2012 som ska gälla tio år från att planen vann laga kraft. 

Nacka kommuns vision är att öppenhet och mångfald ska uppfylla både planarbetet och den färdiga 

planen. Med öppenhet menar kommunen att ha  

en dialog med invånarna, företag och föreningar i kommunen redan tidigt i planarbetets skede. 

Nacka kommun följer både nationella och regionala mål men har även sex egna övergripande mål.  

● Nacka ska ha ett regionalt tänkande i planeringen.  

● Det ska finnas mångfald och trygghet i livets alla skeden.  

● Det ska finnas tillgång till starkt näringsliv, bra handelsutbud och gott om mötesplatser i 

hela Nacka.  

● Transportsystemet i Nacka ska vara effektivt och klimatanpassat.  

● Den bebyggda miljön ska vara attraktiv och hållbar.  

● Kommunen ska värna natur och vatten för rekreation och biologisk mångfald.  

Nacka Kommun ska vara en attraktiv och hållbar kommun som ska bidra till en positiv utveckling i 

Stockholmsregionen (Nacka kommun, 2012).  

3.2.1a. Hur kommunen arbetar med ekosystemtjänster: Intervju med Magnus Rothman 

(2015) 

Vid exploatering av områden tas mer och mer hänsyn till ekosystemtjänster men begreppet är 

relativt nytt så en utveckling kan ske i detta arbete vid exploatering. Idag finns seminarium som 

förmedlar information till människor, mycket för att medvetandegöra. Man har tagit fram en metod 

som ska inkludera tanken om ekosystemtjänster i slutprocessen. Varför man har tagit upp det här är 

för att det annars lätt kan försvinna då värdet kan sättas till noll. Det finns många metoder för att 

värdera ekosystemtjänster idag, bland annat kan man räkna inom miljöekonomin. Dessa seminarier 

är för att få med exploateringsingenjörer och chefer så att man bland annat kan skatta vattenrening 

och koldioxidutsläpp. Detta riktar sig även till politiker och tjänstemän för att väcka 

uppmärksamhet och kunskap. Modeller finns för vilka konsekvenser som kan uppstå vid 

exploatering, till exempel kan översvämningsrisken öka. Man inkluderar tillvägagångssättet i TEEB 

då man frågar boende, naturskyddsföreningar, butiker, fastighetsägare, lokala politiker, tjänstemän 

när man undersöker betalningsförmågan för att behålla ekosystem. 

  

Vid trafikleder planeras det att anläggas träd som har bra förmåga att binda stoft, detta är för att 

förbättra miljön kring dessa leder. Andra ekosystemtjänster som är viktiga i Nacka är kulturella och 

reglerande, där vatten och övergödning tas upp. De kulturella tjänsterna är de rekreativa tjänsterna 

som framförallt tas upp. I de reglerande ekosystemtjänsterna är övergödningen en viktig fråga då 

man vill minska utsläppen i Östersjön samt vill man minska risken för översvämningar i områden i 

Nacka kommun.  

 

De gröna ytorna i Nacka sköts med hjälp av Grönstruktur-programmet, biologer och landskapare 

som inventerade områdena i kommunen. Det finns en skötselplan för den biologiska mångfalden 

som innehåller att ta bort sly, aspar och stora granar som kväver ädellövträd. Det finns lite klagomål 

på skötsel av områden då invånare tycker att till exempel gräset måste slås lite oftare och 
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anledningen till detta är oftast en kostnadsfråga. Det finns enskilda skötselplaner för områden i 

Nacka kommun. 

 

Då en stor bebyggelse kommer att ske i Nacka till år 2030 kommer många områden att försvinna 

och kompensation kommer att göras genom att öka värdet på ytan som finns kvar. Åtgärder 

kommer att göras som till exempel gröna ytor, återskapning på Kvarnholmen, förbättra våtmarker 

som finns och göras mer anpassande, både reglerande och kulturella. Kompensationen får inte 

göras för långt bort från människorna, en tanke man måste ha i åtanke vid exploatering. En 

svårighet som Nacka står inför när det gäller att ta hänsyn till ekosystemtjänster är att de äger 

väldigt lite mark då den redan sålts av till bland annat byggherrar. Detta gör att kommunen måste 

jobba mer med morötter och kan inte ställa krav på byggherrarna som de annars kunde gjort i 

betydligt större utsträckning, man måste premiera de byggherrar som sätter mer fokus på att 

implementera ekosystemtjänster. 

 

I Nacka kommun jobbar man med de nationella miljömålen då man är bunden till det 

lagstiftningsmässigt, men kommunen har även egna miljömål för att uppnå en god miljö i Nacka 

enligt Magnus Rothman (2015). 

 

Politiker och tjänstemän i Nacka kommun anser att miljön har ett värde och bör bevaras. För att 

göra detta möjligt används olika metoder för att bevara miljön och bland annat grönytefaktor ska 

försöka att användas i Nacka stad genom att få in detta i detaljplaner. Man får poäng beroende på 

träd om man till exempel behåller en gammal ek och mindre poäng för sedumtak (vegetationstak). 

Byggherren ska nå ett visst antal poäng per kvadratmeter och detta fungerar som ett incitament, 

man kan vinna på det genom att göra åtgärder. För att “mäta” olika arters och miljöers värdering 

och nytta använder man sig av Naturvärdesklassning enligt Naturvårdsverket, biotoper och 

biologiska naturvärden.  Man jobbar även med att synliggöra värdet av ekosystemtjänster i Nacka 

vilket är något som även Naturvårdsverket jobbar med. 

  

Nacka föreslår en typ av verktygslåda där det finns olika förslag på metoder som man kan anpassa 

till vilket fall man befinner sig i. Detta kan bidra till ett mer gemensamt arbestsätt där man får in 

ECOSIMP i kommuners plan- och beslutningsprocess och även en MKB-analys 

(miljökonsekvensbeskrivning). Det är farligt att göra nationellt gemensamt värderingssystem för 

alla kommuner då ekosystemtjänster kan ha olika värden beroende på vart man befinner sig i 

landet. Bra att testa nya idéer på olika håll och inriktningar och utvärdera metoder för att skatta och 

värdera ekosystemtjänster. Göra som en bok där det finns en verktygslåda med olika metoder och 

man tar det som passar sin kommun, till exempel Nacka-metoden skulle fungera bra på vår 

kommun.  

3.2.1b. Hur kommunen arbetar med ekosystemtjänster (Dokumentanalys) 

Ett projekt och ett program har antagits för att göra Nacka till en hållbar kommun. Projektet heter 

”Ekotjänster i Nacka” och målet med projektet är att ta fram en metod för hur man inkluderar 
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ekosystemtjänster i kommunens samhällsplanering och stadsbyggnadsprocessen. Arbetsgången för 

projektet bygger på det internationella forskningsprojektet TEEB (The Economics of Ecosystem 

and Biodiversity, understött av bland andra FN och Sida) (Nacka Kommun, 2015a). 

I Nacka kommun finns det 2000 hektar skog som ägs och förvaltas av Nacka för att natur- och 

rekreationsvärden ska bevaras. Det finns 12 reservat i Nacka och det finns planer på att anlägga fler 

då man vill bevara och skydda höga naturvärden samt tillgodose friluftslivet. Man har även planer 

på att både bevara och utveckla naturvärden i sjöar, utmed kusterna och på land (Nacka kommun, 

2012). 

  

År 2011 antogs Grönstruktur-programmet i Nacka som ligger till underlag för kommunens 

översiktsplan. Detta program fungerar som ett strategiskt underlag till kommunens arbete med den 

fysiska planeringen som innefattar naturen. Programmet beskriver den positiva vikten av att den 

bebyggda miljön har närhet till natur och friluftsliv samt att de ekologiska värdena är 

förutsättningarna för ett hållbart Nacka (Nacka kommun, 2015b).  

 

I Nacka har man skogsområden som kallas för nyckelbiotoper, dessa områden har mycket höga 

naturvärden och dessa områden måste antingen fortsätta vara orörda eller få naturvårdande skötsel 

för att hotade och missgynnade arter ska få en möjlighet att överleva (Skogsstyrelsen, 2015). 

 

Nacka har 3 stycken skydds-klassificerade områden enligt Natura 2000, vilket är områden som 

anses särskilt värdefulla (Nacka Kommun, 2011). Denna klassificering har tagits fram av EU och är 

till för att skydda värdefulla naturområden med arter eller naturtyper som är särskilt skyddsvärda. 

Dessa områden är antingen nationalparker eller naturreservat och finns utspridda i hela Europa 

(Naturvårdsverket, 2015). 

Sedan år 2000 är skogsvården i Nacka miljöcertifierad enligt FSC-standard (Forest Stewardship 

Council). Denna fristående internationella organisation arbetar för ett uthålligt skogsbruk. De 

ekonomiska intressena ska samspela med miljöhänsynen och de sociala förhållandena.  (Nacka 

Kommun-Natur och friluftsliv, 2012) Med FSC-certifiering skyddar du den biologiska mångfalden, 

ekologiskt värdefulla miljöer och kulturminnen samt måste du ha en skogsbruksplan där du visar 

hur skogsbruket sköts samt måste en uppföljning av skogskötselåtgärder göras. Skogsbruket i 

kommunen kontrolleras årligen för att se att skogsskötseln fungerar samt att åtgärder har 

genomförts (FSC, 2015). 

3.3 Nynäshamn kommun 

Nynäshamn kommun är en kommun belägen söder om Stockholm och är en av 

skärgårdskommunen i Stockholms län. I kommunen bor det ungefär 27 000 personer och 

kommunen växer mer och mer. Det finns flera stora utvecklingsprojekt i kommunen, nya 

bostadsområden byggs för att möta utmaningen med tillväxten. Kommunikationen i Nynäshamn 

kommun består av motorväg, vägar, pendeltåg och bussar. Nynäshamn kommun består av åtta olika 
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tätorter: Nynäshamn stad, Ösmo, Sunnerby-Spångbro, Segersäng, Stora Vika, Grödby-Fagervik, 

Landfjädern och Lidatorp. (Nynäshamn kommun, 2015a)  

 

2012 antogs en ny översiktsplan för Nynäshamn kommun där visionen är att bli den mest attraktiva 

kommunen i Stockholmsregionen och detta bidra till att Stockholm blir den mest attraktiva 

storstadsregionen i Europa. För att uppnå visionen har kommunen satt upp fyra övergripande mål:  

● Kommunen ska vara öppen för nya tankar och social mångfald, samt ha hög tillgänglighet.  

● Kommunen ska vara en ledande tillväxtkommun som främjar innovationer och uppmuntrat 

människor att utveckla verksamheter.  

● Livskvaliteten i kommunen ska vara hög med tillgång till rent vatten och ren luft. I 

kommunen ska alla känna sig trygga och välkomna oavsett bakgrund.  

● Kommunen ska vara resurseffektiv, natur- och samhällsresurser ska användas effektivt och 

utsläppen av växthusgaser och förorenade ämnen ska vara låga.  

 

För att nå dessa mål har kommunen tre utvecklingsstrategier. Den första strategin är att 

ortstrukturen ska vara bärkraftig, vilket innebär att kommunen växer i de tidigare nämnda 

tätorterna. Det är främst orter som har förutsättningar för kollektivtrafiknära lägen som ska växa 

och jordbruksmark för livsmedelsproduktion och naturområden ska bevaras. Den andra strategin är 

att städerna och orterna ska utvecklas så att invånarna i kommunen ska ha ett hållbart stads- och 

ortsliv. Utvecklingen innebär trygghet, integration, sammanhängande och strukturerade orter, 

bärkraftiga centrum, tätortsnära rekreation, attraktiv kollektivtrafik samt ambitiöst och miljösmart 

byggande. Den tredje och sista strategin är att kommunen ska ha levande landsbygd och skärgård. 

För att kommunens landsbygd och skärgård ska vara levande så ska det vara en varierad och 

livskraftig miljö för verksamheter och boende, förutsättningarna för de areella näringarna ska 

utvecklas och bevaras, hållbara lösningar för vatten och avlopp ska utvecklas samt att 

kulturbebyggelse och landskap ska bevaras och utvecklas. (Nynäshamn Kommun, 2012)  

3.3.1a. Hur kommunen arbetar med ekosystemtjänster: Intervju med Therese Lundgren 

(2015) 

Nynäshamn kommun har ingen kommunekolog utan arbetet med naturvård fördelas mellan ett antal 

personer där de har olika uppgifter inom området. Det finns 10 naturreservat och kommunen jobbar 

aktivt med naturreservatsbildning och på agendan finns Lövholmen då man vill minimera risken för 

exploatering. Lövhagen har långa vikar som går in i området och vid exploatering kan 

vattenkvalitén komma att försämras. 

  

Kommunen har ett stort markinnehav och det största icke-kommunala markinnehavaren är 

Nordstjärnan. Kommunen följer en grönstrukturplan som tagits fram av RUFS där man vill 

förbättra det gröna i Nynäshamn kommun. Idag finns en parkavdelning som sköter kommunens 

gröna parkytor men vid tillfällen har invånarna klagat på att områden ser oskötta ut då man har ett 

högre gräs för att öka den biologiska mångfalden. Detta medför att det ibland behövs göras en 

vägning av rekreationsvärdet och naturens värde. Kommunen använder inte bekämpningsmedel för 
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ogräs. En skogsförvaltare finns även för att se över skogsbryn och på sikt öka den biologiska 

mångfalden. Ett samarbetsprojekt finns med Naturskyddsföreningen kring en fjärilsstig där 

röjningsinsatser åtagits för att kalkgynnade växter ska öka vilket i sin tur medför att antalet fjärilar 

ökar.  

 

Hittills har man inte tagit hänsyn till ekosystemtjänster vid nybygge i kommunen och detta är på 

grund av att det är ett nytt ord och man har inte kommit så långt att man använder det praktiskt. 

Regionalplaneringen (TMR) har jobbat med ekosystemtjänster i grönstrukturer och detta vill 

Therese Lundgren få in i den nya grönstrukturplanen för Nynäshamn stad. Än så länge finns ingen 

metod för hur de ska ta hänsyn till ekosystemtjänster men strategier finns som till exempel att 

kompensera för den grönstruktur som exploateras. Kommunen har ej kartlagt eller identifierat 

ekosystemtjänsterna som finns men man har ett hum om vilka problem som finns, där övergödning 

finns samt att mycket av bebyggelsen ligger på lågmälta områden där det finns en ökad risk för 

översvämning. På dessa två punkter vet man att ekosystemtjänster skulle vara bra att tillämpa.  

 

Dagvattenhanteringen är viktig i Nynäshamn då det är en kustnära kommun och staden ligger vid 

havet. Hanteringen behöver utvecklas både innan och under våtmarken. En mer lokal 

omhändertagning behöver ske då våtmarken idag är placerad i utkanten av vägnätet och en bättre 

anpassning av vegetationen bör ske. Nynäshamn kommun tar enligt Therese Lundgren (2015) 

hänsyn till miljömålen ett rikt växt och djurliv samt myllrande våtmarker vid arbetet kring 

ekosystemstjänster. Kommunen kommer ta hänsyn till ekosystemtjänster framöver och de anser att 

ekosystemtjänster borde kopplas till ekonomiska värden då det är bra att prata om miljön i 

ekonomiska termer.  

 

Nynäshamn kommun anser att miljön har ett värde och speciellt skärgårdsnaturen. Ett område i 

Nynäshamn kommun som man kan se ha ett värde för invånarna är Lövhagen, detta område är 

väldigt känsligt för politiken. Kommunen har ingen heltäckande naturinventering, den senaste är 

från 1989 men Lövhagen är det området som har en inventering. På grund av detta använder man 

idag en klassificering där man har satt nationellt-, regionalt- och lokalt intresse.   

3.3.1b. Hur kommunen arbetar med ekosystemtjänster (Dokumentanalys) 

Enligt Stockholms läns landstings tillväxt-och regionplaneförvaltning har en grönstrukturplan gjorts 

för Nynäshamn där väg 73 ska byggas ut och spår ska rustas upp. Med detta förväntas en ökad 

tillväxt som ska motivera för en långsiktig strategi för grönstruktur och vatten, vilket även ska 

medföra fler gröna kilar (Regionplanekontoret, 2010).  

Nynäshamn har även egna miljömål i kommunen vilka har sin grund i de nationella 

miljökvalitetsmålen och här tas vattenkvaliten upp och hur man ska förbättra denna i kommunen 

(Nynäshamn Ekokommun, 2015).   

 

Naturvärdesklassning enligt Naturvårdsverket med tre klasser. Klass 1= Högst naturvärde, Klass2= 

Mycket högt naturvärde och klass 3= Högt naturvärde (Nynäshamn kommun, 2015b). 
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Natura-2000 områden finns i Nynäshamns kommun vilket utgör riksintressen och skyddas enligt 

miljöbalken. Oftast skyddas områden med hjälp av naturreservat och inom dessa områden krävs det 

tillstånd för att bedriva verksamhet eller annat som kan påverka naturen. För varje Natura 2000-

område ska en bevarandeplan finnas vilken inkluderar en beskrivning av naturvärden, hot, förslag 

till skötsel och bevarandeåtgärder (Nynäshamn kommun, 2012). Naturvårdsavtal är ett avtal mellan 

Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen eller kommun med markägaren. syftet med detta avtal är att utveckla 

och bevara naturvärden i kommunen och markägaren får en ersättning för detta och håller som 

längst i 50 år (Nynäshamn kommun, 2012). 

 

Nyckelbiotoper samt sumpskogar är områden med mycket höga naturvärden som inte är skyddade 

av lagen men de kan ligga till underlag för en framtida skyddsform. Biotopsskydd är mindre 

områden som är skyddade av lagen då de utgör skydd för hotade växt- och djurarter. När man 

bestämt att skydda ett biotopskyddsområde är det skyddat för all framtid och här får man inte 

bedriva verksamhet eller åta åtgärder som kan skada naturmiljön (Nynäshamn kommun, 2012).  

4. Diskussion  

4.1 Metodkritik 

För att få en heltäckande bild av arbetet med ekosystemtjänster i respektive kommun så var 

dokumentanalysen kompletterande material tillsammans med intervjuerna då vi träffade tre 

personer med olika arbetsuppgifter i respektive kommun. Det som kan vara en nackdel med både 

intervjuer och dokument från olika kommuner är att resultatet kan bli subjektivt utifrån kommunens 

perspektiv eller respondentens perspektiv. Vi som intervjuare har inte heller någon större erfarenhet 

av intervjuteknik och detta kan även ha påverkat resultatet då vi kan ha missat att fråga något eller 

omformulerat frågor som vi egentligen fick liknande svar på. Valet att sammanfatta intervjuerna i 

text är även en påverkande faktor som gör resultatet subjektivt ur vårt perspektiv då vi har valt att 

tagit med den information från intervjun som täcker frågan angående ekosystemtjänster.  

 

Som litteraturstudie användes flera rapporter och många av dessa rapporter har använts som källor 

har använt andra källor, därför kan tillförlitligheten minskas på grund av att de är sekundärkällor 

och det kan finnas en risk att de är subjektiva. Begreppet ekosystemtjänster är komplext men den 

har en tydlig definition. Vad som klassas som ekosystemtjänster kan vara olika, till exempel klassas 

ibland ekosystemtjänster som grönytor, dock kan det handla om mer än bara grönytor. I rapporten 

har begreppet ekosystemtjänster samt ekosystemtjänster som planeringsverktyg försökt förklaras i 

en förenklad version för att läsaren ska ha en förståelse i den fortsatta läsningen.  
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4.2 Tolkning av resultat 

Nedan görs en tolkning av våra intervjuer och dokumentanalyser som utförts i de tre olika 

kommunerna. 

4.2.1 Huddinge kommun 

Huddinge kommun har inte börjat implementera ekosystemtjänster vid exploatering än, dock har de 

börjat planera arbetssätt för det inför framtiden efter Regeringens utredning om att synliggöra 

ekosystemtjänster (2013). Kommunen har ett pågående Vinnovafinansierat projekt som ska ta fram 

en metod för att inkludera ekosystemtjänster i beslutsprocessen genom identifiering och värdering, 

dock är inte värderingsmetoden bestämd än. I dagsläget värderas miljöåtgärder monetärt i form av 

ersättningskostnader och undvikna skadekostnader. Huddinge värderar grönområden genom 

ekologisk kompensation, Natura 2000, naturreservat, naturvärdesklassning och nyckelbiotoper. Det 

kommunala fastighetsbolaget Huge har börjat använda grönytefaktor för att värdera gröna ytor i 

kommunen.  

4.2.2 Nacka kommun 

Nacka kommun använder sig av planeringsverktyget TEEB för att implementera ekosystemtjänster 

vid exploatering och ombyggnation av områden i kommunen. Kommunen har börjat med tänket 

kring att integrera ekosystemtjänster vid exploatering och verktyg som att synliggöra värdet av 

ekosystemtjänster och ECOSIMP ligger på agendan. Projektet Ekotjänster i Nacka ska ta fram 

metoder för hur man inkluderar ekosystemtjänster i samhällsplanering. Grönstrukturs-programmet 

är ett strategiskt program om hur man ska få in grönstruktur i kommunen. För att inventera och ta 

hand om naturen i Nacka använder de sig av biologer och landskapare. Värdering- och 

klassificeringssystem som kommunen använder sig av är Naturvärdesklassning, grönytefaktor, 

nyckelbiotoper, Natura 2000, FSC-standard, Naturreservat och biotoper. 

4.2.3 Nynäshamn kommun 

Kommunen vill få in tänket med att integrera ekosystemtjänster i grönstrukturplanen, då det idag 

inte finns några metoder utan bara strategier, till exempel ekologisk kompensation. Therese 

Lundgren anser att ekosystemtjänster bör kopplas till ekonomiska värden och att det är bra att prata 

om miljön i ekonomiska termer. För att sköta och ha koll på naturen i Nynäshamn använder 

kommunen sig av naturvård och en parkavdelning för att sköta kommunens parkområden. 

Värderings- och klassificeringssystem som Nynäshamn använder sig av är Natura 2000, 

naturvärdesklassning, nyckelbiotoper och biotopsskydd. 

4.3 Samlad diskussion   

Resultaten av de olika kommunernas arbete med ekosystemtjänster visar att implementering av 

ekosystemtjänster vid exploatering är ett utvecklingsområde i respektive kommun. Kommunernas 

arbete är olika och detta kan bero på de olika förutsättningarna som finns i kommunerna. Naturen, 

markinnehavet och avstånd till Stockholm är faktorer som vi tror har påverkat kommunernas olika 

arbete med ekosystemtjänster. En annan bidragande faktor är kompetensen om ekosystemtjänster i 

de olika kommunerna som vi har valt att inte diskutera i den här rapporten.  
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Naturen i de olika kommunerna ser annorlunda ut. Huddinge kommun har både har närhet till 

storstaden och naturen som består av mycket skog, grönytor, sjöar, vattendrag och våtmarker 

(Huddinge kommun, 2015). Att bevara dessa naturområden bevarar indirekt de ekosystemtjänster 

som naturen i Huddinge erbjuder. Nacka kommun som ligger närmare storstaden och har en del 

grönytor, sjöar och vattendrag (Nacka kommun, 2012), men inte i samma utsträckning som 

Huddinge har. Nacka har även innerskärgårdar med vikar, odlingslandskap och skog. Naturen i 

Nynäshamn skiljer sig i från de andra kommunerna på grund av kusten och skärgården i 

kommunen. Nynäshamn har även mycket grönytor, och ytmässigt och kommunen stor och har 

mycket obebyggd mark (Nynäshamn kommun, 2012). Alla kommuner har natur som levererar 

försörjande, reglerande, stödjande och kulturella ekosystemtjänster men på olika sätt. Det är svårt 

att ha ett gemensamt arbetssätt med ekosystemtjänster vid exploatering på grund av att naturen kan 

se väldigt olika ut i olika områden. Nacka som har jobbat lite mer med ekosystemtjänster än 

Huddinge och Nynäshamn vid exploatering kommer att behöva exploatera på grönytor och 

naturområden på grund av att de har mindre yta att exploatera på även om naturen i Huddinge och 

Nacka liknar varandra så har Huddinge större grönområden som inte är exploaterade och de satsar 

på att bygga i redan exploaterade områden. Men om Huddinge i dagsläget eller i framtiden skulle 

behöva exploatera på grönområdena så skulle Nacka kommun vara ett bra exemplar för arbetet med 

ekosystemtjänster just på grund av de är lika naturmässigt. Kort sagt är det svårt att hitta en generell 

modell för att arbeta med ekosystemtjänster vid exploatering, i dagsläget tycker vi att det är mer 

lönsamt att hitta ett eget arbetssätt på grund av de olika naturförutsättningarna i respektive 

kommun.  

 

Huddinge och Nynäshamn äger väldigt stora delar av marken inom kommunens gränser medan 

Nacka har sålt av i stort sätt hela sin mark till byggbolag, byggherrar och andra aktörer. Detta 

påverkar både inflytandet och kraven som kommunen kan ställa på byggherrarna och därmed i 

vilken utsträckning ekosystemtjänsterna kan påverkas. Nacka behöver premiera de byggherrar som 

bygger med bättre hänsyn till naturen och detta görs bland annat med hjälp av ekopoäng, där man 

ska få så höga poäng som möjligt (då har man tagit bra hänsyn till samt bevarande av naturen och 

miljön). Huddinge och Nynäshamn har en bättre chans att ställa krav och därigenom få in 

ekosystemstänket bättre vid stadsplaneringen, de kan välja en byggherre som tar bra hänsyn till 

detta och de som kommun kan själva bättre få in idéer vid byggnationen. Det är intressant att se att 

Nacka ligger längst fram med arbetet av metodtillämpning av ekosystemtjänster trots att de har 

minst att säga till om vid byggnation och exploatering i kommunen. Att Nacka ligger långt fram i 

metodtillämpningen kan vara på grund av att mycket mark kommer exploateras inom de närmsta 15 

åren och de gröna ytorna kommer att minska, då är det viktigt att ekosystemtjänsterna tas i hänsyn 

till. Detta då en ökad trafik kommer att uppstå i hela kommunen vilket påverkar bland annat 

luftkvalité och dagvatten, bara inom dessa två områden kan ekosystemtjänster förbättra miljön och 

minska konsekvenserna som uppstår av dessa två områden. 
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Av de tre kommunerna så ligger Nacka kommun närmast innerstan och där det exploateras mycket 

på grund av den förväntade ökningen av befolkningen. En tunnelbanelinje planeras i Nacka som 

ska stå klar 2025 (Stockholms läns landsting, 2015) samt att 14 000 nya bostäder planeras fram till 

2030 (Nacka kommun, 2012). Huddinge kommun har ett längre avstånd från Stockholm och där 

planeras det ungefär 700 bostäder om året fram till 2030, vilket motsvarar 10 500 nya bostäder 

totalt (Huddinge kommun, 2015). Nynäshamn ligger längst bort ifrån Stockholm av de tre 

kommunerna och det behövs ca 4000 bostäder fram till 2030 för att klara av befolkningstillväxten i 

länet (Nynäshamn kommun, 2012). Att kommunen har olika avstånd till Stockholm innebär att 

deras planer ser olika ut och detta påverkar också arbetet med ekosystemtjänster och hur långt 

kommunerna har kommit i den frågan. Som tidigare nämnt så beror arbetet med ekosystemtjänster i 

exploateringsområden på hur mycket mark som ska exploateras och hur mycket grönytor som 

kommer att försvinna. Exploateringen beror på avståndet från Stockholm, utifrån dessa tre 

kommuner exploateras det mest ju närmare Stockholm området är. Kommunernas avstånd till 

Stockholm kan vara en faktor till kommunernas olika arbete med ekosystemtjänster, just för att 

exploateringen ser olika ut i olika kommuner.  

 

Som tidigare nämnts i rapporten så innefattar 7 av Sveriges 16 miljökvalitetsmål ekosystemtjänster 

som en precisering för att uppfylla miljömål. Att kommunerna väljer att arbeta med 

ekosystemtjänster i sina kommuner kommer de att bidra till att miljömålen kan uppfyllas. 

Kommunerna tar hänsyn till miljömålen idag men vi anser att det finns stort utrymme för 

kommunerna att jobba mer med miljömålen när det kommer till ekosystemtjänster.  

 

Länsstyrelsens rapport “Ekosystemtjänster i en expansiv region - Strategi för miljömålet Ett rikt 

växt- och djurliv i Stockholms län” (2014) presenterar en strategi för att nå miljömålet Ett rikt- växt 

och djurliv där målgruppen är regionala myndigheter och kommuner. För att bevara och utveckla 

ekosystemtjänster vid exploatering så kan vissa åtgärder vidtas som användning av grönstruktur, 

användning av grönytefaktor, reglera grönområden och ekosystemtjänster i detaljplaner och gynna 

gröna tekniska lösningar. I jämförelse med dessa åtgärder har kommunerna kommit en bit in i 

arbetet med att bevara ekosystemtjänster. Både Nacka kommun och Huddinge kommun har kommit 

en bit med att värdera ekosystemtjänster kvantitativt genom användning av grönytefaktor som 

nämns i resultatet. Alla tre kommuner har en grönstrukturplan vilket är en åtgärd, men vi anser att 

både grönytefaktor och grönstrukturplan inte är tillräckligt för att bevara och utveckla 

ekosystemtjänsterna. Det krävs reglering av ekosystemtjänster i beslutsprocesser och för att detta 

ska kunna ske så krävs det kartläggning och värdering av ekosystemtjänster. 

 

Rapporten av Statens offentliga utredningar “Synliggöra värdet av ekosystemtjänster” (2013) 

nämner att det är nödvändigt att ekosystemtjänster ska bli en del av beslutsprocesserna och vi håller 

med, ekosystemtjänster bör ha ett värde för att kunna integreras i beslutsprocesser. Vi tycker att 

Huddinges projekt med att identifiera och värdera ekosystemtjänster i ett nyexploaterat område är 

en startpunkt för kommunen med implementering av ekosystemtjänster vid exploatering och det är 
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för att tjänsterna värderas. Detta projekt kan även vara ett exempel för andra kommuner på hur man 

kan jobba med att bevara och utveckla ekosystemtjänster i exploateringsområden. Ett problem med 

denna metod är hur man ska värdera tjänsterna, det finns olika värderingsmetoder som underlättar. 

Therese Lundgren som intervjuades i Nynäshamn kommun tyckte att det är nödvändigt att 

ekosystemtjänster kopplas till ekonomiska värden. Dock finns det ekosystemtjänster som är svåra 

att värdera och som inte passar in i någon värderingsmetod. I ett sådant fall anser vi att det är 

nödvändigt att identifiera tjänsterna för att avgöra i hur stor utsträckning tjänsten har någon nytta. 

Ekosystemtjänster behöver inte som tidigare nämnt värderas monetärt utan kan värderas både 

kvalitativt och kvantitativt, så det finns även andra lösningar i de fallen då tjänster inte kan värderas 

monetärt i beslutsprocesser.  

 

I rapporten nämns även åtgärder för lärande om ekosystemtjänster vilket är en förutsättning för att 

synliggöra ekosystemtjänsternas värde för allmänheten. Detta synliggör värdet av ekosystemtjänster 

utan att sätta monetära värden på dem. Nacka kommun jobbar mycket med att medvetandegöra 

allmänheten och olika aktörer om ekosystemtjänster för att skapa förståelse för tjänsternas 

betydelse och vilket värde de har ur sociala, ekologiska och ekonomiska perspektiv. Detta arbete 

med allmänheten är nödvändigt, att synliggöra värdet av ekosystemtjänsterna handlar även om 

användarvärden, att medvetandegöra befolkningen i kommunerna om ekosystemtjänster ökar dess 

värde för allmänheten och då tror vi att människor tar mer hänsyn till ekosystemtjänster. En 

medborgardialog är nödvändigt för att synliggöra värdet av ekosystemtjänster, samtidigt ökar det 

kompetensen i kommunen. Nynäshamn och Huddinge anser att det ska finnas ett 

kommunövergripande nätverk gällande arbetet med ekosystemtjänster. Vilket kan vara ett 

nödvändigt samarbete just på grund av att ett ekosystems systemgräns inte är detsamma som 

kommunernas gränser. Vi håller med de om att ett samarbete behövs just på grund av ekosystemens 

systemgränser, på så sätt påverkas ekosystemen och därmed ekosystemtjänsterna mindre i större 

utsträckning   

4.4 Framtidsutsikter  

Redan idag skulle ekosystemtjänster kunna implementeras i en högre grad i samhällsplanering och i 

planprocesser. Kommunerna behöver utvecklas på olika sätt. I dagsläget kan en så enkel sak som 

medborgardialog synliggöra värdet av ekosystemtjänsterna i kommunerna för medborgarna, som 

Nacka kommun redan har börjat med. Detta är något de andra kommunerna kan ta efter. Projektet i 

Huddinge kommun som handlar om att ta fram en metod för att implementera ekosystemtjänster 

vid exploatering är en metod som vi anser är bra för både Nynäshamn kommun och Nacka 

kommun, samt andra kommuner i Sverige att göra för att identifiera och värdera ekosystemtjänster. 

Förhoppningsvis kan värdena hos samtliga ekosystemtjänster synliggöras genom att introducera 

begreppet på yrkesområden som i detta fall samhällsplanering där den starkaste drivkraften är att 

skapa lösningar genom ett helhetsperspektiv och inte ekonomin (SLU, 2014).  

Detta leder till att samtliga ekosystemtjänsters värde synliggörs och inte bara de som är lättast att 

värdera monetärt.  
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I samband med målen i Stockholms regionala utvecklingsplan (RUFS 2010) så har vi en växande 

stad och i framtiden kommer många delar av Stockholms län vara urbana miljöer. I dessa miljöer är 

det extra viktigt att använda kvantitativa och kvalitativa värderingsmodeller där reglerande och 

kulturella tjänster som är svåra att värdera monetärt finns i stort utbud. En sådan värderingsmodell 

kan vara hållbarhetscertifieringen som planeringsverktyg. Dock är det relativt nytt och svårt att 

bedöma om det kommer att fungera. Samtidigt är det en certifiering och det skadar inte med att 

kommunerna blir miljöcertifierade och därmed testar metoden. En annan användbar metod som 

kommunerna kan använda sig av är TEEB:s värderingsmodell som värderar ekosystemtjänster 

utifrån ett marknadsvärde. Dock är detta en monetär metod där det finns en risk med att 

ekosystemtjänster med höga marknadsvärden prioriteras och andra ekosystemtjänster som är minst 

lika viktiga och värdefulla prioriteras bort.  

 

I framtiden anser vi att en verktygslåda som innehåller olika metoder för hur man ska 

implementera/ta hänsyn till ekosystemtjänster vid exploatering och ombyggnationer av områden är 

en väldigt bra idé. Detta för att man lättare kan se vilken metod som kommer att vara mest lämplig 

för vilken typ av exploatering som ska utföras, detta kan även medföra bättre kommunikation 

mellan kommuner och mer samarbeten i framtiden där man tar lärdom och hjälp av varandra.   

 

En ny metod som fortfarande håller på att utformas är ECOSIMP som jobbar med implementering 

av ekosystemstjänstkonceptet på kommunal nivå, vilket ska bidra till en hållbar utveckling. 

Projektet handlar om att öka förståelsen för hur kommuner kan integrera ekosystemtjänster i plan- 

och beslutsprocesser. Även ska projektet identifiera vilka hinder och möjligheter det finns för att 

implementera ekosystemskonceptet inom kommunerna. ECOSIMP finansieras av Naturvårdsverket 

och Region Skåne, projektet genomförs idag i sammarbete med kommuner i 

Skåne(Ecosystemservices.se, 2015). På Ecosystemservice.se (2015) anges deras mål som “Målet 

med detta projekt är att skapa en bättre förståelse för möjligheter, svårigheter och konfliktaspekter 

relaterade till genomförandet av en samhällsutveckling på kommunal nivå där ekosystemtjänster 

och deras värden spelar en central roll.”. Detta projekt ska hålla på mellan år 2013 och år 2016, så 

förhoppningsvis kan vi förvänta oss ett bra verktyg på hur man ska implementera ekosystemtjänster 

vid exploatering och ombyggnationer av områden i kommunerna.  

5. Slutsats  
I alla tre kommunerna har det inte tagits några avgörande initiativ för att inkludera 

ekosystemtjänster i den kommunala planeringsprocessen just på grund av det är relativt nytt. Även 

om ingen av kommunerna har implementerat ekosystemtjänsterna som ett planeringsverktyg i 

samband med exploatering så har det diskuterats i de olika kommunerna. Huddinge kommun har 

påbörjat projekt om identifiering och värdering av ekosystemtjänster som kan vara användbara i 

beslutsprocesser. Nacka kommun jobbar med att ta fram en metod för hur man inkluderar 

ekosystemtjänster i kommunens samhällsplanering och stadsbyggnadsprocessen. Det finns inget 
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heltäckande värderings- och klassificeringssystem för ekosystemtjänster utan kommunerna 

använder sig av olika för att skydda områden med värdefulla ekosystemtjänster. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Hej,  

Vi är två studenter på KTH som studerar civilingenjör med inriktningen energi och miljö. Just nu 

skriver vi vårt kandidatexamensarbete som handlar om ekosystemtjänster och bevaring av dem. 

Syftet med arbetet är att ta reda på hur olika kommuner i Stockholms län tar hänsyn till ekosystem 

och ekosystemtjänster vid bebyggelse av nya områden och upprustning av redan befintliga 

områden. Detta för att ge en uppfattning av hur några kommuner i Stockholms stad jobbar för att 

bevara en ekologisk hållbarhet.  

 

Eftersom miljön inte har ett definierat värde så kan värdet misstolkas som noll och därmed 

kan överutnyttjande av miljön ske. Detsamma gäller ekosystemen.  

  

1.1 Håller kommunen med? Anser kommunen att miljön har ett värde och bör därmed 

bevaras för att öka välfärden? 
 

1.2 Hur ser kommunens miljöarbete ut generellt? 
 

Stockholms befolkning har ökat de senaste åren och enligt studier kommer befolkningen i 

staden att fortsätta öka. I samband med befolkningsökningen står Stockholms kommuner 

inför en utmaning, att kunna växa hållbart. Hållbarhet delas in i tre perspektiv social, -

ekonomisk-och ekologisk hållbarhet. I denna intervju fokuserar vi på det ekologiska 

hållbarhetsperspektivet. 

  

2.1 Vad tänker kommunen göra för att anta utmaningen med befolkningstillväxten i 

Stockholm? 
  

2.2 Hur implementerar ni som kommun hållbarhet vid nya projekt? 
 

2.3 Finns något bidrag inom detta område från staten för att jobba för hållbar utveckling?  
 

2.4 Vilka samarbetspartners använder ni er av i denna fråga med hållbar utveckling 

(inriktning ekosystem) vid planering av nya/upprustning byggnader/områden? 
  

Idag växer städerna i en ineffektiv struktur, stadsnära jordbruksmark bebyggs. Detta leder till att 

möjligheterna till försörjning och lokala kretslopp försämras. Grönytorna i våra städer kan bidra 

till ekosystemtjänster. 

  

3.1 Hur underhåller kommunen de gröna ytorna för att (indirekt) bevara den biologiska 

mångfalden och ekosystemtjänsterna? 
 

Enligt WWF är planetens ekosystemtjänster fundamentala förutsättningar för vår välfärd. 

Ekosystemtjänster är naturens direkta och indirekta bidrag till människors välbefinnande. Det 



 

 

kan vara producerande ekosystemtjänster (mat, material, energi), reglerande ekosystemtjänster 

(vattenrening, erosionsskydd, pollinering, flödesreglering) och kulturella ekosystemtjänster 

(hälsa, turism, rekreation). 

 

4.1 Tar kommunen hänsyn till ekosystemtjänster i samband med exploatering?  
 

Ekosystemtjänster kan kopplas till flera av de 16 miljömålen, som att bevara och plantera mer 

skog, miljöanpassa byggnationen, naturgrusavlagringar, skötsel av tätortsliggande skogar m.m.  

 

5.1 Tas hänsyn till miljömålen?  
 

5.2 Vilka ekosystemtjänster finns, vilka är av främsta värde att behålla, är några hotade? 
 

5.3 Vilket klassificeringssystem använder ni er av? 
 

Vid bebyggelse på en grönyta så kan vissa ekosystemtjänster som kolsänka eller 

dagvattenhantering försvinna. För att åtgärda detta kan man plantera träd respektive bygga 

dagvattendammar för att bevara ekosystemtjänsterna. 

 

6.1 Är detta något som är aktuellt för kommunen vid bebyggelse? 
Om Nej: Hur har ni annars tänkt åtgärda de påverkade ekosystemen? 

Om Ja: Vilka ekosystemtjänster har ni tänkt ersätta då till exempel? 

  

Vid frågor kontakta Amyousef@kth.se eller Lgadstam@kth.se. Tack för att ni tar er tiden att 

besvara våra frågor! 

/Anna-Maria Yousef & Louise Gadstam 
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