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Hur kommer Weser-

domen att styra 

samhällsplaneringen
Västerås den 19 oktober 2016

Annika Israelsson

Sammanfattning av Weserdomen

 ekologiska miljökvalitets-

normer är bindande

 Icke-försämringskravet på 

miljökvalitetsfaktornivå

 Inte tillåta projekt som 

äventyrar att MKN följs

 Skyldighet att agera
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Tidigt!!! Helhet

Vissa relevanta lagrum m m
• 2 kap 10§ PBL

Vid planläggning och i andra ärenden enligt denna lag ska 

miljökvalitetsnormerna följas.

• 5 kap 3 § MB

Myndigheter och kommuner ansvarar för att miljökvalitetsnormerna följs.

• 6 kap MB

Om en plans genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan ska 

en MKB upprättas.

• 5 kap 8 § MB

Kommuner ska vidta de åtgärder som behövs enligt ett åtgärdsprogram

• 3 kap 5 § PBL

Hur avser kommunen att följa gällande miljökvalitetsnormer

• 11 kap 10 PBL

Länsstyrelsen kan ta in planen för överprövning
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Vad mer får Weser-domen för effekt?

• Statusklassningen blir 

viktigare

• Fördjupat underlag blir 

viktigare på 

kvalitetsfaktornivå

• Förbättra/förebygg

Översiktsplaneringen

• Strategiska val i förhållande till påverkan på 

vattenresurser

• Samlade effekter av många små ingrepp och 

verksamheter

• Redovisa vatten som en resurs

• Redovisa konflikter mellan exploatering och MKN
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Exempel på frågeställningar

Ange inom vilka områden det ska vara hög 

skyddsnivå på enskilda avlopp

Inom inre vattenskyddsomåde är det olämpligt med 

ny bebyggelse

Kommer man ansluta till kommunalt VA

Hur påverkar exploatering vatten

Hur kan påverkan motverkas?

Förbättringsåtgärder

Detaljplanering

 Planbesked

 Samråd med behovsbedömning

 Granskning

 Antagande
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Behovsbedömning

OBS! så tidigt som möjligt titta på planens 

påverkan på miljökvalitetsnormerna 

(kvalitetsfaktornivå)

följa och åtgärda=förbättra

.

betydande miljöpåverkan Ej betydande miljöpåverkan

Tänk på detta i planeringen

• Endast reglera i planen sådant som har direkt 

lagstöd

• Enligt praxis kan du inte reglera flöden, 

kvalitetskrav eller rening i planbestämmelse
MÖD P 10833-13, MÖD P 7238-13, Möd 5128-12, 

MÖD P 2699-12, MÖD P 7238-13

• Frågorna måste lösas inom planområdet –

kanske inte göra för små planområden

• Någon stöd för kompensationsåtgärder finns inte i 

PBL – lösas på annat sätt 

• Kommunen har inget krav på att ompröva     

gamla planer
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Vad kan regleras?

• Markytans beskaffenhet

• Ytor för dagvattendammar

• Villkorat bygglov

• Begränsningar av hinder för vattnets väg

• Bibehålla skyddszoner – svämplan, beskuggande 

vegetation

• Höjdsättning av marken

• Ej källare 

• Hur mycket av marken som får hårdgöras

Undantag

• 4 kap. 11 § VFF

• Mindre strängt krav pga. ny verksamhet 

eller åtgärd:
 om god status inte kan nås eller om statusen sänks pga. 

fysisk påverkan från ny verksamhet/åtgärd, eller

 sänkt status från hög till god ekologisk status pga. ny 

verksamhet/åtgärd (gäller bara ytvatten)

• Enda möjligheten till undantag från försämringsförbudet
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• Tänk efter före 

• Utnyttja befintligt material/kunskap

• Låt planeringen bidra till att undvika problem

• Tänk förbättring/förebyggande inte bara undvika 

försämring eller uppnå status quo

• Lyft fram de positiva effekterna av planering 

www.vattenmyndigheterna.se

Tack!


