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Projekt God Politisk Påverkan

- Ettårigt projekt
- Vi använder talerätten i miljöfrågor
- Vi utbildar inom politisk påverkan
- Vi stöttar kretsar som vill använda talerätten
- Vi tar fram lämpliga verktyg för politisk påverkan



Naturskyddsföreningens verksamhet

• Stärka naturkänslan

• Konsumentmakt

• Politisk påverkan



Politisk påverkan – hur gör vi?

Aktivitet Riksföreningen Länsförbund Kretsar

Insändare/debattera X X X

Yttranden X X X

Påverka nationella styrmedel - lagar, skattepolitik mm X

Använda talerätten och överklaga.
Ifrågasätta rättstillämpningen!

X X X

Påverka samhällsbyggande i kommunen X X

Påverka lokalt för hållbara ekosystemtjänster –
biologisk mångfald, vattenrening, friluftsliv mm 

X X



Kommunens 
fysiska planering

• Kommunala planmonopolet

• Regleras via plan- och bygglagen

• Lokala beslutsfattare/politiker 
som bestämmer om 
hushållningen med mark- och 
vattenresurser

• Offentliga makten
ska utövas sakligt och opartiskt under lagarna



Översiktsplan 
(ÖP)

Plan- och bygglagen

Alla kommuner ska ha en ÖP

Den ska aktualiseras varje mandatperiod

Reglerar mark- och vattenanvändningen i kommunen

Speglar den politiska majoritetens uppfattning 
t. ex. ska vi bygga österut eller västerut? 

Ska vara ett måldokument för en hållbar framtid

ÖP är inte juridiskt bindande

Vägledande för beslut om mark- och vattenanvändningen – hur den ska 
bevaras, användas och utvecklas.  

Anger planeringsinriktning för detaljplaner, bygglov och förhandsbesked



Fördjupad 
översiktsplan
(FÖP)

• Plan- och bygglagen

• Tas fram för att utreda samband, åtgärder och 
konsekvenser inom ett mer avgränsat geografiskt 
område.

• Har en betydligt högre detaljeringsgrad än en ÖP.



Detaljplan

• Plan- och bygglagen

• Användningen av mark- och vattenområden samt 
bebyggelse och byggnadsverk regleras med 
detaljplaner eller områdesbestämmelser.

• Antas för kvarter eller stadsdelar.

• Tas fram i olika steg:

• Programskede (ibland görs ett planprogram 
som första steg. Skickas då på programsamråd)

• Samrådsredogörelse

• Planförslag skickas på samråd

• Samrådsredogörelse

• Redigering av planförslaget

• Redigerat planförslag skickas på granskning

• Antagande


