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Folkhälsomyndighetens remissyttrande över

Ekologisk kompensation – Åtgärder för att motverka nettoförluster av
biologisk mångfald och ekosystemtjänster, samtidigt som behovet av
markexploatering tillgodoses (SOU 2017:34)
Folkhälsomyndigheten har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter angående rubricerade
remiss och har följande att anföra:
Generella synpunkter

Folkhälsomyndigheten är positiv till utredningens förslag att utveckla arbetet med ekologisk
kompensation. Boende och närmiljö samspelar med befolkningens hälsa och utgör ett särskilt
målområde i regeringens folkhälsopolitiska ramverk för att uppnå jämlik hälsa. Den bostadsnära
naturen är en viktig plats för återhämtning och rekreation. Förutom närhet, är tillgänglighet och
kvalitet förutsättningar för att naturen ska ge hälsofrämjande effekter. En exploatering som tar i
anspråk naturvärden bör därför kompenseras på lämpligt vis.
Specifika synpunkter
6.3 Förslag om ändringar i plan- och bygglagen

Folkhälsomyndigheten instämmer i utredningens bedömning att kommunens översiktsplan är
central för att framtida bebyggelseutveckling ska ske utifrån en hållbar struktur, men saknar
resonemang om kopplingen från 2 kap. plan- och bygglagen till 3 och 4 kap. miljöbalken i
förslaget.
6.9 Förslag om försöksverksamhet avseende kompensationspooler

Folkhälsomyndigheten tillstyrker utredningens förslag om försöksverksamhet avseende
kompensationspooler, och ser särskilt behov att undersöka kompensation av sociala värden i
naturen.
6.10.1 Förslag om vägledningar om ekologisk kompensation

Folkhälsomyndigheten stödjer utredningens förslag om vägledning för ekologisk kompensation
och ställer sig positiva till att myndigheten engageras i detta arbete utifrån vår ansvarsroll.
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Beslut om detta yttrande har fattats av generaldirektör Johan Carlson. I den slutliga
handläggningen har avdelningscheferna Britta Björkholm och Anna Bessö, tf chefsjuristen Bo
Granath samt enhetschefen Agneta Falk Filipsson deltagit. Utredaren Emma Franzén har varit
föredragande.

Enligt Folkhälsomyndighetens beslut

Emma Franzén
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