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Samhällsbyggnadsnämnden

Riktlinjer för ekologisk kompensation
Förslag till samhällsbyggnadsnämndens beslut
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till riktlinjer för
ekologisk kompensation antas.
2. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att implementera
riktlinjerna.
Ärende
Ekologisk kompensation innebär att ekosystemtjänstfunktioner och värden som
försvinner vid en exploatering kompenseras.
Ekologisk kompensation är inte något nytt för Linköpings kommun men det
har efterfrågats ett mer organiserat och tydligare sätt att arbeta med frågorna.
Mot den bakgrunden har Samhällsbyggnadsnämnden både i Handlingsplan för
naturvården i Linköpings kommun 2018-2022, samt i nämndens internbudget
för 2020 lyft fram uppdraget att ta fram riktlinjer för ekologisk kompensation.
Syftet med riktlinjerna är att utgöra grunden till ett systematiskt, tydligt och
konsekvent arbete med ekologisk kompensation som ett instrument för hållbar
utveckling, i linje med både kommunala, nationella och internationella mål.
Arbetet med ekologisk kompensation ska vara en del av miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningens ordinarie verksamhet och riktlinjerna ska
tillämpas i alla plan- och exploateringsprojekt och andra investerings- och
utvecklingsprojekt. Krav på att ekologisk kompensation ska ske kan endast
ställas i samband med vissa tillstånds- och dispensbeslut enligt miljöbalken. I
plan- och exploateringsprojekt där kommunen inte är markägare kan
ekologiska kompensationsåtgärder vidtas efter frivilliga överenskommelser.
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Bakgrund
Naturmiljöns betydelse för hälsa, klimatreglering, rekreation och biologisk
mångfald är välkänd, väldokumenterad och kan inte nog understrykas. Även
andra samhällsekonomiska värden påverkas av det gröna. Fastighetsvärden
gynnas av närheten till grönområden och otaliga är de bostadsannonser som
innehåller bilder på och hänvisningar till den gröna omgivningen.
När staden växer och förtätas blir det en utmaning att få plats med alla viktiga
funktioner som behövs i en väl fungerande och attraktiv stad. Det är
oundvikligt att en del grönytor ibland måste tas i anspråk för exploatering och
att naturmiljön därmed påverkas negativt.
Ekologisk kompensation innebär att viktiga ekosystemtjänster och funktioner
som försvinner vid en exploatering kompenseras. Ekologisk kompensation ska
inte vara ett sätt att rättfärdiga olämpliga exploateringar utan en sista utväg när
alternativ prövats och skyddsåtgärder inte räckt till.
Arbete med ekologisk kompensation är inget nytt för Linköpings kommun. Ett
systematiskt och konsekvent arbetssätt har dock saknats och efterfrågats i allt
större utsträckning under senare år. Framtagandet av riktlinjer för ekologisk
kompensation, tillsammans med nyligen antagna riktlinjer för
ekosystemtjänster, är därför viktiga steg för en tydligare integrering av dessa
frågor i den fysiska planeringen och i samhällsbyggandet i övrigt. Riktlinjerna
utgör grunden och startskottet för utveckling av metoder och verktyg för en
praktisk tillämpning.
Framtagandet av riktlinjer för ekologisk kompensation grundar sig i ett
uppdrag från samhällsbyggnadsnämnden och är en aktivitet i
samhällsbyggnadsnämndens internbudget för 2020. Det är även en åtgärd i
”Handlingsplan för naturvården i Linköpings kommun 2018-2022” som utgör
en del av kommunens naturvårdsprogram.
Ekonomiska konsekvenser
Riktlinjerna är ett styrdokument som ska integreras i miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningens ordinarie arbete. Utgångspunkten är att
kompensationsåtgärder ska bekostas av respektive exploateringsprojekt.
Kommunala mål
De föreslagna riktlinjerna är kopplade till följande kommunala mål och
styrande dokument:
Kommunens hållbarhetspolicy för kommunkoncernen. En av
huvudpunkterna handlar om ekologisk hållbarhet och har följande lydelse med
bäring på ekologisk kompensation:
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”Ett ekologiskt hållbart Linköping innebär ett resurseffektivt samhälle med
minimerad användning av skadliga kemikalier, där livskraftiga ekosystem och
invånarnas rekreationsmiljöer upprätthålls och utvecklas, och som har god
förmåga att förebygga och hantera klimat- och miljömässiga utmaningar.”
Kommunens naturvårdsprogram. I programmet står bland annat följande:
”Linköpings kommun, precis som andra kommuner i Sverige, står inför ett
viktigt utvecklingssteg där ett beaktande av ekosystemtjänster kan och bör bli
ett självklart inslag i den fysiska planeringen för en växande och långsiktigt
hållbar stad. I ett förändrat klimat blir detta än mer betydelsefullt.”
Programmet och tillhörande ”Handlingsplan för naturvården i Linköpings
kommun 2018-2022” är indelade i målområden efter relevanta nationella
miljömål, med strategier och åtgärder för ekologisk kompensation (och även
ekosystemtjänster) kopplade till målet ”God bebyggd miljö”.
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Jämställdhet
Ekologiska kompensationsåtgärder kommer alla kommuninvånare och även
besökare tillgodo. Det kan ofta handla om åtgärder i den bostadsnära naturen
och gynnar då särskilt resurssvaga grupper och personer som inte enkelt kan ta
sig så långt för att nyttja och uppleva naturen.
Samråd
Handlingarna har tagits fram i en projektgrupp med representanter från Miljöoch samhällsbyggnadsförvaltningen, både Plankontorets och
Stadsmiljökontorets olika avdelningar och kompetenser. Förslaget har samråtts
med projektstyrgruppen för de båda kontoren samt med kommunens
juridikfunktion.
Uppföljning och utvärdering
Antagna riktlinjer ska implementeras genom framtagande av rutiner, metoder
och verktyg inom miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.
Implementeringen ska fortlöpande följas upp och utvärderas. Riktlinjerna ska
aktualitetsprövas minst en gång per mandatperiod.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Plankontoret
Alisa Basic
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Beslutet skickas till:
Hållbarhetsstaben,
Kommunledningsförvaltningen

