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Folkhälsomyndighetens kommentarer 

 

Folkhälsomyndigheten tillstyrker förslaget med följande kommentarer. 

Folkhälsomyndigheten anser att folkhälsoperspektivet tydligare bör lyftas i 

vägledningen. Genom att beakta det folkhälsopolitiska målet i miljöbedömningar 

och miljöbeskrivningar i väg- och järnvägsprojekt ökar förutsättningarna för att 

främja en god och jämlik hälsa i befolkningen. Folkhälsomyndigheten anser att 

Naturvårdsverkets vägledning Strategisk miljöbedömning – kapitel 6 miljöbalken, 

som omnämns i vägledningen är en bra utgångspunkt. I denna vägledning belyses 

att vissa grupper i befolkningen av olika skäl har sämre förutsättningar för god 

hälsa och därför också är känsligare för ytterligare påverkan. Det innebär att en 

miljöbedömning kan behöva beakta hur konsekvenser för hälsan kan se olika ut för 

olika grupper i befolkningen. Detta berörs i övrigt inte i remitterad vägledning och 

riskerar därmed att inte utredas tillfredsställande i praktiken.  

Vidare anser Folkhälsomyndigheten att kopplingen mellan konsekvenser på 

naturmiljön och människors hälsa skulle kunna belysas på ett bättre sätt i 

vägledningen. Exempelvis vikten av grönområden och natur både för den 

biologiska mångfalden och för människors hälsa 

Några publikationer från Folkhälsomyndigheten som bl.a. belyser 

jämlikhetsperspektivet och som kan fungera som stöd i vägledningen är följande:  

Vår livsmiljös betydelse för en god och jämlik hälsa 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/v/var-

livsmiljos-betydelse-for-en-god-och-jamlik-halsa2/ 
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Nationella folkhälsomål och målområden 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/en-god-och-jamlik-halsa-pa-alla-

nivaer/tema-folkhalsa-lokalt-och-regionalt-stod/vad-styr-

folkhalsopolitiken/nationella-mal-och-malomraden/ 

Kartläggning av hälsa i miljökvalitetsmålen 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-

material/publikationsarkiv/k/kartlaggning-av-halsa-i-miljokvalitetsmalen-/ 

Definitioner, mål, ramverk och uppföljningssystem för miljörelaterad hälsa 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-

material/publikationsarkiv/d/definitioner-mal-ramverk-och-uppfoljningssystem-

for-miljorelaterad-halsa-/?pub=53919  

 

Beslut i detta ärende har fattats av biträdande avdelningschefen Malin Grape. I den 

slutliga handläggningen har den tjänsteförrättande enhetschefen Sara Kollberg 

deltagit. Utredaren Patrik Hultstrand har varit föredragande. 

Folkhälsomyndigheten 

 

Patrik Hultstrand 

http://www.folkhalsomyndigheten.se/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/en-god-och-jamlik-halsa-pa-alla-nivaer/tema-folkhalsa-lokalt-och-regionalt-stod/vad-styr-folkhalsopolitiken/nationella-mal-och-malomraden/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/en-god-och-jamlik-halsa-pa-alla-nivaer/tema-folkhalsa-lokalt-och-regionalt-stod/vad-styr-folkhalsopolitiken/nationella-mal-och-malomraden/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/en-god-och-jamlik-halsa-pa-alla-nivaer/tema-folkhalsa-lokalt-och-regionalt-stod/vad-styr-folkhalsopolitiken/nationella-mal-och-malomraden/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/k/kartlaggning-av-halsa-i-miljokvalitetsmalen-/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/k/kartlaggning-av-halsa-i-miljokvalitetsmalen-/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/d/definitioner-mal-ramverk-och-uppfoljningssystem-for-miljorelaterad-halsa-/?pub=53919
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/d/definitioner-mal-ramverk-och-uppfoljningssystem-for-miljorelaterad-halsa-/?pub=53919
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/d/definitioner-mal-ramverk-och-uppfoljningssystem-for-miljorelaterad-halsa-/?pub=53919

