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 Analys av samhällsekonomiska effekter av olika utvecklingsstrategier för 
en växande kommun.  

 Hur påverkar olika strategier kommunens beroende av de mest centrala 
ekosystemtjänsterna?  

 Ett underlag för att ta fram en ny översiktsplan? 

 



Samhällsekonomi? 

 

 Samhällsekonomi 

 Bred ansats – alla för samhället intressanta effekter 

 Kommunalekonomin är en delmängd 

 

 Kommunalekonomi 

 Effekter som påverkar kommunens budget 

 

 Fördelningseffekter – Vem bär kostnader? Vem får nyttan? 



 Enligt lagstiftning görs 
miljöbedömningar av planer 

 Samhällsekonomiska effekter 
bedöms ofta för enskilda 
investeringar 

 Samlade analyser av 
samhällsekonomiska effekter av 
planer görs inte regelmässigt 

 Trend av att ta större grepp i 
miljöbedömningen? 

Samhällsekonomiska 

effekter av utvecklings-

strategier? 

Skiss  över gröna stråk från  RUFS 2050 Samrådsförslag 



Förutsättningar för 

samhällsekonomisk bedömning 

 

 Utvecklingsstrategin pekar ut var vi vill vara vid ett målår 

 Målåret är ofta långt fram i tiden 

 Vilket referensscenario ska användas? 

- Nuläget? 

- Hur ser det ut vid målåret utan antagen strategi? 

 

 Om nyttan är med strategin är uppfyllandet av målen – vad är 

kostnaderna? 

 Vilka är åtgärderna? 

 

 Metodmässigt finns är schabloner etc olika utvecklade för olika områden 

 Svårt att ta fram ett samlat värde (nytta) 



Ekosystemtjänster i 

utvecklingsstrategier? 

Utdrag ur RUFS 2050 - Samrådsförslag 



Ekosystemtjänster i 

utvecklingsstrategier? 

Utdrag ur Det Öppna Skåne 2030 



Ekosystemtjänster i 

utvecklingsstrategier? 

Utdrag ur Översiktsplan för Malmö – Planstrategi 



Den goda nyheten 

 

 Ekosystemtjänster – utgår från människan 

 Samhällsekonomi – utgår från människan 

 

1. Hur många påverkas av en förändrad ekosystemtjänst? 

 

2. Vad är betalningsviljan för att bibehålla tjänsten? 

 Vad är återställningskostnaden om (reglerande) tjänst inte fungerar? 

 

3. Vad är värdet av den förändrad ekosystemtjänsten 



Tätortsnära natur 

 Kvantitativt underlag med hjälp av 

GIS-analys 

 Antal invånare inom 1000m från 

grön kil 

 

 Ekosystemtjänster 

 Rekreation 

 Klimatreglering 

 Luftkvalité och andra reglerande 

tjänster 

 Biologisk mångfald 

 

 

 

Skiss  över närhet till grönyta ur RUFS 2050 - Samrådsförslag 



Förstudie inför restaurering av 

våtmark 



Förstudie inför restaurering av 

våtmark 



Förstudie inför restaurering av 

våtmark 
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