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REFERAT 
 

Med målet att uppnå vattenkvalité av god status inom hela EU införde Europaparlamentet år 

2000 ramdirektivet för vatten (2000/60/EC), även kallat Vattendirektivet. För att uppnå god 

vattenstatus sätts mål i form av ”miljökvalitetsnormer”(MKN) på vattendrag, sjöar, kustvatten 

och grundvatten inom varje län och kommun. Dessa ska beaktas vid framtagandet av nya 

detaljplaner vilket är ett juridiskt gällande dokument där den tillåtna exploateringen av ett område 

fastställs. I detaljplanen ska planens påverkan på möjligheterna att uppnå MKN för vatten 

utredas och presenteras. Det saknas dock tydliga riktlinjer för hur denna bedömning ska göras 

och vilka aspekter som ska ingå i utredningen. I de fall planen medför att målen i form av MKN 

riskeras att inte  uppnås är det länsstyrelsens uppgift att hindra planen från att godkännas.  

Syftet med studien är att utreda vad som är viktigt i arbetet att ta fram en detaljplan som beaktar 

MKN för vatten och hur kommuner och länsstyrelser upplever arbetet. Målet är att undersöka 

det övergripande arbetet och därefter fokusera på den bedömning som görs av vilken påverkan 

på MKN en plan medför. Detta för att ge en bild av hur arbetet sker i dagsläget och belysa de 

utmaningar och förbättringsmöjligheter som finns. Studien avgränsas geografisk till 

länsstyrelserna inom Norra Östersjöns vattendistrikt och kommunerna i Stockholms län. För att 

undersöka det ovannämnda genomfördes en förstudie bestående av en intervjustudie riktad till 

konsulter och anställda på kommun och länsstyrelser, och en litteraturstudie. Förstudien ledde 

fram till formuleringen av frågor i enkätstudien. Enkätstudien bestod av två delar där den första 

riktade sig till kommuner i Stockholms län och den andra till länsstyrelserna i Norra Östersjöns 

vattendistrikt.  

Resultatet från studien bidrog till att identifiera viktiga steg i processen att ta fram en detaljplan 

som följer satta MKN. Även svårigheter kopplade till de olika processtegen framkom. 

Uppföljning visade sig vara ett steg som inte genomförs i så stor utsträckning men som troligtvis 

kan förbättra situationen genom att bidra med data och kvalitetssäkring av metodiken. 

Bedömningen som görs av hur en plan påverkar möjligheten att uppfylla MKN sammanställdes 

i några nyckelsteg. De flesta svårigheter som upplevs av de kommunanställda är kopplade till att 

utföra den här bedömningen. Främst är det osäkerheter i metod och modelleringsverktyg 

tillsammans med ofullständigt underlagsmaterial som bidrar till svårigheterna.  

Det preliminära åtgärdsprogram som presenterats våren 2016 av Vattenmyndigheten inför nästa 

6-åriga arbetscykel bidrar förhoppningsvis med att vägledningsmaterial och tydligare riktlinjer 

tas fram. Detta efterfrågades från flera håll i enkätstudien. Förutom det som åtgärdsprogrammet 

adresserar ses ett behov av mer utbildning och samverkan av och mellan aktörer. 

Beräkningsmetoder och underlag som används behöver även ses över och det behöver finnas 

en tydligare samsyn på hur en detaljplansplans påverkan på MKN ska bestämmas. 

 

Nyckelord: EU:s ramdirektiv för vatten, Vattenförvaltningsförordningen, Detaljplanering, 

Miljökvalitetsnormer för vatten, Dagvattenhantering. 
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ABSTRACT 
 

With the goal of high quality recipients within the European Union the European Water 

Framework Directive (WFD; 2000/60/EC) was initiated in the year of 2000. In order to achieve 

water of high quality, goals have been established under the definition of Environmental Quality 

Standards (EQS). These are defined for lakes, rivers and other water bodies within each 

municipality. The EQS are defined as a level that are to be reached until a defined year. The EQS 

are to be kept in mind when zoning is carried out within a municipality. Zoning allows for 

strategic use of land and water within the municipality and is an important part in the work of 

achieving the EQS. If a zoning plan does not meet the EQS the plan should not be adopted. 

The county government should audit plans before they are approved to make sure the chance 

of reaching the EQS are not hindered by the plan.  

The aim of this study is to investigate which important factors that come into play when a zoning 

plan is created that will meet the EQS. The aim is also to get an understanding of the work from 

the municipalities perspective as well as from the viewpoint of the county government. Both the 

overall perspective and the more detailed field of assessing the impact from a zoning plan is to 

be analyzed. In the end the goal is to give an overview of how the work is done today, which 

difficulties that are experienced as well as improvements that could be needed. The study is 

focused upon the county governments within the North Baltic Sea basin and the municipalities 

within Stockholm county. Semi-structured interviews and a literature review were conducted 

followed by a survey study in order to address the research questions. The survey study was 

directed towards the county governments and municipalities within the geographical study area 

mentioned above. 

From the methods described above data was collected which resulted in the identification of 

important steps in the process of making zoning with consideration of the EQS. Also difficulties 

connected to each phase were identified. The work of follow-up and monitoring was found only 

to be carried out to a limited extent but is believed to support several important functions in the 

work, if improved. The impact assessment of zoning on water quality and EQS was found to be 

one of the more difficult parts of the work with the WFD. Foremost, this process is connected 

to many uncertainties in the method of calculation but also due to limited data available in some 

cases. Information needed is for example the current water quality and the levels of pollution 

connected to different land uses of the area.  

More developed guidelines and support from central authorities was requested by several 

participants of the survey. Hopefully the Water authorities’ planned action program for the next 

6-year work cycle, will result in this. However, more investigations and studies are needed in 

order to improve and minimize uncertainties in the methods used to calculate impact from 

zoning on water quality. More education and cooperation between municipalities, county 

governments and agencies with issues connected to implementing the WFD is needed as well. 

Overall more consensus is needed in how the work can be carried out while meeting both 

environmental and societal goals.  

Keywords; EU water framework directive, Environmental quality standards, zoning, storm 

water handling. 
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FÖRKORTNINGAR OCH DEFINITIONSLISTA 
 

DP Detaljplan; specificerar användning av mark och vatten samt typ av bebyggelse 

som får uppföras inom ett begränsat område i en kommun (Boverket, 2016). 

FP Förvaltningsplan; plan för vad som behövs inför nästa vattenförvaltningscykel 

för att nå målet med god vattenstatus samt innehåller den samlade kunskapen om 

distriktets vatten  (Vattenmyndigheterna, u.d.f). 

FÖP Fördjupad översiktsplan; översiktsplan med finare detaljeringsgrad som tas fram 

för ett visst område (Christensen, 2015). 

HaV  Havs och Vattenmyndigheten  

HVMFS  Havs och Vattenmyndighetens Föreskrifter  

MB Miljöbalken (1998:808) 

MKB Miljökonsekvensbeskrivning; beskrivning av de effekter en plan medför 

utanför och inom planområdet (Christensen, 2015). 

MKN Miljökvalitetsnorm; ett mål för den kemiska och ekologiska vattenstatusen i en 

vattenförekomst uttryckt som en statusklassning som skall uppnås till ett bestämt 

år (Vattenmyndigheterna, 2016). 

SGU Sveriges Geologiska Undersökning  

PBL  Plan- och bygglagen (2010:900) 

VFF Vattenförvaltningsförordningen (2004:660); om förvaltningen för att uppnå 

god vattenkvalité (Naturvårdsverket 2007). 

VISS Vatten Information System Sverige; databas över vattenförekomster. 

ÅP Åtgärdsprogram; till varje arbetscykel inom vattenförvaltningsförordningen tas 

åtgärder fram som ska genomföras av bland annat kommuner, länsstyrelser och 

myndigheter till ett bestämt år (Vattenmyndigheten, 2016e). 

ÖP Översiktsplan; översiktlig plan som ger riktning och tillåter strategiska beslut om 

markanvändning i större skala inom kommunen (Christensen, 2015). 

Avrinningsområde Ett område vars vatten via topografin avvattnas till samma vattendrag eller 

sjö (Länsstyrelsen Värmland 2011). 

Behovsbedömning En första bedömning av en plan eller ett program som kommunen gör för 

att utreda om det finns risk för betydande miljöpåverkan vilket innebär att en MKB tas fram 

(Länsstyrelsen Värmland 2011). 

Beting alt.  Reduktionsbeting Förbättringsbehovet i en vattenförekomst baserat på nuvarande 

status och vad som krävs för att följa MKN (Mohlander et al. 2015). 

Dagvatten Tillfälliga flöden av vatten från bland annat regn, spolvatten, smältvatten och 

framträngande grundvatten (Riktvärdesgruppen 2009). 
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Kvalitetsfaktor Det finns biologiska, fysikalisk-kemiska och hydromorfologiska faktorer som 

består av en eller flera parametrar som vägs samman för att fastställa den ekologiska statusen 

eller potentialen på vattenförekomsten (Länsstyrelsen Värmland 2011). 

Ramdirektivet för Vatten / Vattendirektivet Ramdirektiv 2000/60/EG upprättat av 

Europaparlamentet 23 oktober år 2000 för att få en gemensam vattenpolitik inom Europa med 

mål att uppnå god vattenstatus (Länsstyrelsen Värmland 2011). 

Riktvärde  Här syftas det på halter av ämnen i dagvatten som indikerar vattenkvalitén och ifall 

åtgärder behöver vidtas (Riktvärdesgruppen 2009). 

Schablonvärde Används på markanvändning i modelleringsverktyg för att räkna fram 

föroreningshalt och belastning från ett område (Riktvärdesgruppen 2009). 

Statusklassning Bedömning av olika parametrar för att bestämma vilken status på 

vattenkvalitén en vattenförekomst har (Vattenmyndigheterna, 2016c). 

Vattendistrikt Sverige delas in i fem vattendistrikt baserat på avrinningsområden. Dessa är 

Bottenviken, Bottenhavet, Norra Östersjön, Södra Östersjön och Västerhavet. 

Vattenförekomst Den minsta bedömningsenheten i vattenförvaltningen och utgörs av ett 

homogent vattendrag t.ex. en sjö eller del av en å. Det är enbart för vattenförekomster som 

MKN bestäms. För att klassas som en vattenförekomst gäller vissa kriterier: 

- Sjöar; area >1 km2 

- Vattendrag; uppströms liggande avrinningsområde > 10 km2. 

Mindre sjöar och vattendrag kan klassas som vattenförekomst efter en behovsprövning som 

görs ifall de utgör värdefulla vatten eller på grund av miljöproblem (Vattenmyndigheten Norra 

Östersjön, 2016). 

Vattenmyndighet Utgörs av en av de länsstyrelser som ingår i ett vattendistrikt och har för 

uppgift att samordna förvaltningsarbetet inom distriktet (Vattenmyndigheterna, 2016).  

Weserdomen Dom fastslagen i juli 2015 efter prövning av ett tyskt rättsfall i EU-domstolen 

angående planerade aktiviteter i floden Weser. Domen förtydligade tolkningen av 

vattendirektivet och medförde att alla MKN bör klassas som den striktaste formen av MKN, så 

kallad gränsvärdesnorm (Christensen 2015). 
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1. INLEDNING 
Med mål om vattenkvalité av god status inom hela EU, infördes år 2000 ramdirektivet för vatten, 

även kallat Vattendirektivet, av Europaparlamentet. För att uppnå god vattenstatus sätts mål i 

form av miljökvalitetsnormer (MKN) på vattendrag, sjöar, kustvatten och grundvatten inom 

varje län och kommun. MKN sätts för kemisk och ekologisk status genom att olika faktorer mäts 

och målvärden formuleras. Detta innebär en strävan mot att utvalda faktorer ska hållas inom 

vissa nivåer till exempel föroreningsmängden av ett visst ämne eller mängden växtplankton i en 

sjö (Havs och vattenmyndigheten 2013). För att åstadkomma detta behöver påverkan på MKN-

faktorer, och statusen i vattnet, tas i beaktning i arbetet som utförs inom kommunen.  

De vatten som har fått statusmål i form av MKN kallas vattenförekomster och innefattar 

generellt sett större sjöar och vattendrag, men också de mer förorenade. I vattenförekomster 

nära urbana områden utgör dagvatten den största källan till föroreningar (Alm et. al, 2010). 

Dagvatten är det vatten som flödar tillfälligt vid till exempel regn och snösmältning och ofta i 

urbana områden för det med sig föroreningar i samband med att det rinner av från vägar och 

hustak (Riktvärdesgruppen, 2009). När nya områden exploateras är det därför av stor vikt att 

MKN för vatten beaktas så inte förutsättningarna att uppnå dessa försvåras. Redan i planeringen 

av nya områden är det därför av vikt att dessa frågor kommer upp och utreds. I detaljplanen, 

som specificerar markanvändningen i detalj för ett mindre område, ska det framgå hur MKN för 

vatten kan uppnås och det är upp till länsstyrelsen att granska att detta har gjorts på ett tillräckligt 

sätt. Ifall de anser att planen kan riskera att överskrida MKN är det deras uppgift att underkänna 

planen och kräva ytterligare utredning och att fler åtgärder vidtas för att bättre uppfylla kraven 

(Länsstyrelsen i Jönköpings, län 2010).  

Samtidigt som kommunerna behöver försäkra att nya detaljplaner inte bidrar till att försämra 

möjligheterna att nå MKN behöver de se till att möjliggöra byggandet av nya bostäder för att 

hantera efterfrågan som finns i samhället. Speciellt i storstadsregioner som Stockholm är det 

press på kommuner att fler bostäder byggs (Regeringen, 2016). Det har även visat sig vara 

otydligt vad som får regleras i en detaljplan för att försäkra att MKN ska kunna uppnås. Detta 

har lett till att detaljplaner innehåller planbestämmelser som saknar lagstöd vilket kan skapa 

problem vid senare skeden (Christensen, 2015).  

I juli 2015 kom en ny EU-dom efter en överprövning av ett fall i Tyskland där hänsynen till 

MKN för vatten inte ansågs ha behandlats korrekt. Denna dom, kallad Weserdomen, ledde till 

att förtydliga tolkningen av hur strikt olika MKN för vatten måste följas. Domen medförde att 

hårdare krav ska ställas på att MKN måste uppnås vid planering och exploatering av nya 

områden. Det är ännu inte klart exakt vilka konsekvenser detta kommer att få i Sverige men är 

samtidigt något som alla som arbetar med de här frågorna behöver beakta (Kruse, u.d.). 

För att uppnå vattendirektivets mål om vatten av god kvalité är det viktigt att nya exploateringar 

kan göras utan att ha negativ påverkan på vattenkvalitén. Olagliga planbestämmelser och av 

länsstyrelsen hindrade detaljplaner visar dock på att det inte är helt enkelt att åstadkomma. Detta 

tillsammans med oklarheten som följer efter Weserdomen medför att det finns ett behov av att 

titta närmre på hur arbetet med att ta fram detaljplaner som följer MKN görs och hur det kan 

förbättras. En stor del i detta arbete är att bedöma hur en plan påverkar en vattenförekomst och 

möjligheten att uppnå MKN. Idag finns det dock inga tydliga riktlinjer på hur detta ska göras 

(Alm et. al, 2010). Därför är det av intresse att undersöka hur denna bedömning går till och vilka 
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svårigheter som upplevs, samt ifall det finns behov av förbättringar och vad de i så fall skulle 

kunna vara.  

1.1 Syfte och Mål 

Syftet med studien är att utreda viktiga faktorer i processen att ta fram en detaljplan som beaktar 

MKN för vatten samt utreda hur kommuner och länsstyrelser upplever arbetet. Detta ämnar 

resultera i en nulägesanalys och ge en bild av hur arbetet går till idag. 

Målet är att undersöka det övergripande arbetet och därefter fokusera mer på den bedömning 

som görs av en plans påverkan på en vattenförekomst. Målet är även att belysa de utmaningar 

som finns och uppmärksamma förbättringsmöjligheter.  

Dessa syften och mål ska utföras genom att besvara följande frågeställningar:  

1. Vilka faktorer är viktiga och vilka svårigheter upplevs i arbetet med att ta fram en 

detaljplan som bidrar till att följa MKN för vatten?  

2. Hur utförs bedömningen av hur en detaljplan påverkar en vattenförekomst och 

förutsättningarna för att nå beslutad MKN? Hur gör kommunerna och hur granskar 

länsstyrelsen? 

3. Finns det förbättringsmöjligheter i arbetet med MKN för vatten och detaljplanering? 

1.2 Avgränsning 
Enkätstudien har avgränsats geografiskt och fokus ligger på Norra Östersjöns vattendistrikt och 

kommunerna i Stockholms län. Litteraturstudien är avgränsad till Svensk litteratur som berör 

vattendirektivets utförande i Sverige. Studiens fokus ligger även på ytvatten då det oftare talas 

om påverkan på ytvatten jämfört med grundvatten då MKN för vatten diskuteras i koppling med 

detaljplanearbete. Detta då dagvatten som anses vara den största källan till förorening av ytvatten 

(Alm et. al, 2010) är det som ofta påverkas vid exploatering. 

1.3 Disposition 

Rapporten är uppdelad i åtta kapitel varav det första utgörs av det här inledande kapitlet. 

Kapitel 2 går igenom den metod som har använts för att besvara frågeställningarna. 

Kapitel 3 presenterar resultat från litteraturstudien med fokus på struktur och centrala delar av 

vattendirektivet och vattenförvaltningen i Sverige.  

Kapitel 4 innehåller även det resultat från litteraturstudien. Flera viktiga aspekter då MKN för 

vatten tas i beaktning vid planering behandlas, så som; inblandade aktörer, strategiska dokument, 

detaljplaneprocessen och juridiken som styr. Avslutningsvis presenteras även problematik som 

framkommit i tidigare studier.   

Kapitel 5 presenterar kortfattad information om Norra Östersjöns Vattendistrikt och de 

länsstyrelser och kommuner som där ingår.  

Kapitel 6 ger resultatet från de semistrukturerade intervjuerna i förstudien och vad som framkom 

från svaren av enkätstudierna. 
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Kapitel 7 diskuterar resultaten med mål att ge svar på frågeställningarna. Även metoden som 

använts diskuteras samt studiens relevans och behovet av fortsatta studier. 

Kapitel 8 presenterar de slutsatser och rekommendationer som studien lett fram till. 

Bilaga 1 sammanfattar sedan statusen i Stockholms läns vattenförekomster medan Bilaga 2 listar 

de ämnen som den kemiska statusen baseras på. Bilaga 3-5 innehåller enkätfrågorna som skickats 

ut samt svarsfrekvens per enkätfråga. 

 

 2. METOD 
För att utreda och söka svar på frågeställningarna genomfördes en förstudie bestående av 

litteraturstudie och semistrukturerade intervjuer följt av en enkätstudie i två delar. Förstudien 

användes för att bilda en bättre uppfattning om hur arbetet med vattenförvaltningen går till hos 

kommuner och länsstyrelse samt ge underlag till utformningen av enkätstudien (Figur 1). 

Intervjuerna i förstudien riktade sig till tjänstemän och -kvinnor på kommuner, länsstyrelse och 

konsultföretag medan enkäterna kickades ut till kommuner i Stockholms län och länsstyrelserna 

i Norra Östersjöns Vattendistrikt. Sammanlagt 21 av 26 kommuner i Stockholms län deltog och 

sex av sju länsstyrelser i Vattendistriktet.  

 

Figur 1 - Metodöverblick som anger de tre datainsamlingsmetoderna som använts; litteraturstudie, intervjustudie och 
enkätstudie, samt vad respektive metod genererade underlag till. 

Förstudiens upplägg med litteraturstudie och intervjuer valdes då det ansågs vara ett bra sätt för 

att relativt snabbt få en uppfattning om situationen kring studieområdet. Litteraturen gav 

bakgrund och aspekter utifrån tidigare genomförda utredningar medan intervjuerna gjorde det 

möjligt att få mer ingående svar och upplevelser från den faktiska tillämpningen. Intervjuer har 

även fördelen att vara dynamiska och kunna anpassas under tiden för att upptäcka tidigare 

okända vinklar. Olika personer kan även kunnat frågas om olika områden utefter deras yrkesroll.  

Fortsättningsvis så togs beslutet att använda enkäter för att samla in mer primärdata. Enkäter är 

fördelaktigt då det under begränsad tid är möjligt att få in svar från många personer. Förstudien 

bidrog till att en rätt bra bild om olika uppfattningar kunde skapas och genom att få in svar från 

fler personer via enkäterna blir resultaten mer pålitliga. Resultaten blir även mer relevanta för att 

svara på hur arbetet går till idag, vilket efterfrågades i frågeställningarna. Fler svarande minskar 

även risken för subjektivitet i resultaten. 
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Hade inte studiens tidsram varit en begränsande faktor hade det varit fördelaktigt att även 

genomföra dokumentgranskning av detaljplaner. Detta för att styrka resultaten med faktiska fall. 

Det hade även varit intressant med en fallstudie där det faktiska genomförandet av detaljplanen 

hade kunnat följas upp. 

2.1 Utförande av förstudie 
Förstudien genomfördes med målet att få en tydlig översikt och förståelse av studieområdet och 

ge nödvändig kunskap inför upprättandet av enkätstudien. Förstudien innehöll litteraturstudie 

och semistrukturerade intervjuer som utfördes simultant. 

 

2.1.1 Litteraturstudie 
Litteraturstudien baseras på rapporter från olika myndigheter och sökning på databaser som 

länkas via KTHs bibliotek. Detta var exempelvis sidorna Diva och Libris uppsök för att ta del 

av tidigare examensarbeten samt Scopus, Web of science och ScienceDirect för vetenskapliga 

publiceringar. För att göra en så heltäckande sökning som möjligt användes sökord. Dessa var 

exempelvis miljökvalitetsnormer, vattendirektivet, detaljplan samt dessa termer på engelska. En 

stor del av den litteratur som har använts är publiceringar från myndigheter såsom 

Vattenmyndigheterna, Hav- och vattenmyndigheten, Boverket och länsstyrelser. Rapporter som 

använts är för det mesta publicerade tidigast 2010 då det har skett mycket med arbetet kring 

MKN för vatten de senaste åren och äldre rapporter riskerar att inte skildra verkligenheten som 

den ser ut idag. Några publiceringar från myndigheter är äldre än från 2010 men anses 

fortfarande relevanta då dessa är de senaste utgivna av sitt slag och de som används idag.   

 

2.1.2 Semi-strukturerade intervjuer  
Sammanlagt intervjuades fem anställda på olika kommuner, två anställda på länsstyrelsen i 

Stockholms län och fem konsulter med olika yrkesroller från två olika företag. Yrkesrollerna på 

intervjupersonerna varierade och för att hänvisa till resultatet från de olika intervjuerna har de 

fått en beteckning från A-L (Tabell 1). Mer om resultatet från intervjuerna presenteras i sektion 

6.1. 

Tabell 1- Yrkesroll och arbetsplats på de personer som deltog i förstudien, samt hur dessa kommer refereras till. 

Intervju Plats Yrkesroll 

Intervju A Kommun Miljöstrateg  

Intervju B Kommun Miljöstrateg  
Intervju C Kommun Projektledare limnolog 

Intervju D Kommun Kommunekolog 

Intervju E Kommun Miljöstrateg på plan 
Intervju F Länsstyrelse Samordnare vattenförvaltningen 

Intervju G Länsstyrelse Handläggare miljöplanering 

Intervju H Konsult Agronom vattenutredningar 
Intervju I Konsult Projektledare plan 

Intervju J Konsult Konsult på markavdelning 

Intervju K Konsult Miljökonsult 
Intervju L Konsult Miljöekonom 

 



5 
 

 

Intervjuerna hade formen av semi-strukturerad intervju som utgick ifrån frågor inom 

förutbestämda teman. Intressanta sidospår följdes upp med följdfrågor och ordningen på 

frågorna tilläts variera. Alla intervjuade svarade inte på samma frågor utan dessa varierade 

beroende på personens yrkesroll. De ämnen som undersöktes i intervjuerna var arbetet med 

vattenfrågor generellt, kravställning från kommunen, verktyg som används och beräkningar som 

görs, osäkerheter i statusklassning samt vilka svårigheter som uppleves i arbetet att möta MKN 

i detaljplanearbetet. 

Under intervjun gjordes anteckningar och direkt efteråt skrevs en sammanställning av vad som 

sagts för att undvika att viktiga detaljer glömdes bort. Metoden och utförandet planerades efter 

tips och anvisningar från ”Samhällsvetenskapliga metoder” av Alan Bryman (2001). Majoriteten 

av intervjuerna under förstudien skedde över telefon medan fyra av konsulterna intervjuades på 

plats. Målet med intervjuerna var att få en uppfattning om arbetet med MKN för vatten från 

olika yrkesroller och på så vis få en bättre förståelse för situationen, vilket kan vara svårt att 

enbart läsa sig till. Valet av de personer som intervjuades skedde till största del genom 

rekommendationer från tidigare intervjuade.  

2.2 Utförande av enkätstudie 

Enkätfrågorna formulerades utifrån den kunskap och intressanta områden som förstudien 

resulterade i, och med frågeställningarna i studien som mål. Frågor väcktes som rörde både 

kommunernas och länsstyrelsernas arbete vilket ledde till beslutet att genomföra två delar av 

enkätstudien. En del riktade sig till de 26 kommunerna i Stockholms län och den andra skickades 

till anställda vid de sju länsstyrelserna i Norra Östersjöns vattendistrikt. Kommunernas enkät 

fokuserade på generella aspekter av vattenarbetet, svårigheter som upplevs, bedömningen av 

påverkan som görs samt förbättringsmöjligheter. Majoriteten av studiens frågeställningar berör 

kommuners perspektiv vilket är anledningen till att länsstyrelsernas enkät inte omfattade samma 

bredd. Enkäten till länsstyrelserna fokuserade på deras granskning av detaljplaner och  

kommunikationen till kommuner och andra länsstyrelser. Båda enkäterna hade frågor som 

berörde Weserdomen och uppföljning då detta visade sig vara intressanta områden efter 

förstudien. Enkäterna genomfördes online med hjälp av tjänsten Google Formulär och var 

tillgänglig för de svarande via en länk som mejlades ut. 

Urvalet av de svarande baserades på deras yrkeskompetens och att de arbetar med frågor som 

rör MKN för vatten i detaljplanering. Genom att kontakta växeln och prata med olika personer 

på kommunen eller länsstyrelsen var det möjligt att slussas till en passande person. Denna 

direktkontakt gjorde det även möjligt att försäkra sig om att de tillfrågade var positiva till att 

svara på enkäten och därmed minska risken för bortfall. Introduktionsbrevet utformades för att 

ge tydlig information om studien och varför just de blivit tillfrågade. Även detta kan enligt Alan 

Bryman minska mängden svarsbortfall (Bryman, 2001). Enkäterna var relativt omfattande vilket 

ökar risken för svarsbortfall. Även om långa enkäter bör undvikas kan långa enkäter få bra 

svarsfrekvens om frågorna är intressanta för de svarande (Bryman, 2001). Frågorna 

strukturerades därför så att de mer specifika och för de svarande mer intressanta frågorna kom 

före standardfrågor för att bibehålla intresset.  

Majoriteten av frågorna var slutna vilket innebär att det fanns ett fåtal förbestämda 

svarsalternativ att välja mellan. Detta för att underlätta för de som svarar på enkäten och 
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underlätta analysen av svaren. För att inte missa information gavs dock alternativet att lägga till 

ett ”övrigt”-svar i flertalet frågor där ett eget svar kunde skrivas. Övrigt-svaren försvårar en 

strukturerad tolkning av svaren men möjliggör mer sanningsenliga svar och undviker att frågor 

hoppas över då det inte går att ge ett korrekt svar (Bryman, 2001). De öppna frågorna som fanns 

med gjorde i sin tur det möjligt att få synpunkter från de svarande som tydligt speglade deras 

uppfattning av arbetet. I öppna frågor ges inga svarsalternativ utan enbart tomma rader där svar 

fritt kan skrivas. Frågorna formulerades så kortfattat och tydligt som möjligt för att undvika 

misstolkningar. Vaga svarsformuleringar som ”ofta” och ”ibland” användes i ett fall men 

undveks annars då olika svarande kan ha olika uppfattningar om begreppen (Bryman, 2001). 

Svaren behandlades anonymt men för att ha möjlighet att dubbelkolla svaren om det uppstod 

oklarheter fick de svarande uppge sitt namn. Innan enkäterna skickades ut hjälpte anställda på 

Structor Miljöbyrån i Stockholm till med att granska frågorna och formuleringarna för att 

undvika svåra formuleringar och risk för missuppfattningar.  

Sammanlagt kom det in 23 svar på enkätstudien som skickades till kommuner. I två fall svarade 

två  anställda från samma kommun och därav kom det in svar från sammanlagt 21 av 25 

kommuner som fick enkäten skickad till sig. I det sista fallet, alltså för den 26e kommunen, 

uppgavs det att den som arbetade med de här frågorna nyss bytt tjänst och att de för närvarande 

inte hade någon med denna kompetens. Antagligen finns det någon mer på kommunen som ofta 

kommer i kontakt med dessa frågor men beslutet togs då att det var bättre att vid alla kommuner 

få kontakt med någon som känner sig väl insatt i området. I Tabell 2 nedan listas de 

kommunanställdas yrkesroller som deltog i enkätstudien. Påminnelse skickades ut till åtta 

personer vilket resulterade i att hälften av dessa svarade på enkäten. Vid den inledande kontakten 

var det flera kommunanställda som uppgav att de skulle ha ont om tid de närmsta veckorna 

vilket är den troliga orsaken till bortfallet. Detta tillsammans med tidsbegränsningen i studien 

ledde till beslutet att endast skicka en påminnelse och acceptera en svarsfrekvens på 84% av 

kommunerna. 

Tabell 2 - Yrkesroller på de personer som svarat på enkäten på kommunerna i Stockholms län. Markeringar x ”siffra” 
indikerar hur många med samma befattning som svarat på enkäten. 

Plan  Miljö  

Enhetschef Plan Miljöchef 
Samhällsplanerare/Planarkitekt x 5 Miljöutredare 
Översiktsplanerare Miljöstrateg 
Miljöplanerare x 5 Miljöinspektör x 3 
        Miljöingenjör x 3 

Dagvatteningenjör 
      Kommunekolog x 4 

 

Av länsstyrelserna svarade sex av de sju tillfrågade på enkäten vilket ger en svarsfrekvens på 86%. 

Länsstyrelserna som svarade benämns med förteckning A-F i Tabell 3 nedan tillsammans med 

den svarandes yrkesroll. Majoriteten av de anställda på länsstyrelserna var mycket positiva till 

studien (vilket även många på kommunerna var) och majoriteten hade svarat inom ett par dagar. 

En påminnelse skickades ut till två länsstyrelser vilket resulterade i ytterligare ett enkätsvar.  
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Tabell 3 – Personens yrkesroll som svarat på enkäten på respektive länsstyrelse. 

Länsstyrelse Yrkesroll 

Länsstyrelse A Miljöhandläggare 
Länsstyrelse B Handläggare vattenförvaltning 
Länsstyrelse C Planhandläggare 

Länsstyrelse D Miljöhandläggare 
Länsstyrelse E Vattenvårdshandläggare 

Länsstyrelse F Samordnare vattenförvaltning 

 

2.2.1 Kodning och analys av svar  
Flera av enkätfrågorna tillät öppna svar. I vissa av frågorna där många snarlika svar gavs har det 

varit relevant att sammanställa hur ofta ett snarlikt svar förekom. I andra fall var det mer 

intressant att sammanställa innehållen av de olika svaren. För att kunna sammanställa och 

analysera de förstnämnda svaren har inspiration hämtats från kvalitativ innehållsanalys som är 

”en process att identifiera, koda, samt kategorisera grundläggande mönster eller teman i det 

empiriska materialet” (Isaksson, u.d). 

Vid sammanställning av de öppna svaren lästes svaren först igenom och nyckelord eller 

nyckelfraser markerades. De som hade samma innebörd samlades under ett kategorinamn. Detta 

är vad som kan benämnas att koda datamaterialet, det vill säga att klassificera och dela upp det i 

mindre delar (Boolsen, 2006). Ifall enbart ett svar av en viss typ fanns med utgjorde den en egen 

kategori. Ett svar kunde innehålla flera kategorier vilket sammanställdes. Genom att räkna det 

totala antalet gånger respektive kategori förekom, gavs en bild av hur vanligt en uppfattning eller 

agerande var.  

Därefter har det varit möjligt att statistiskt analysera svaren. Enkätsvaren från kommunerna var 

relativt många och gav en hög svarsfrekvens och har därför analyserats kvantitativt i större 

utsträckning än enkätsvaren från länsstyrelserna, där enbart sju skickades ut. 

 

3. VATTENDIREKTIVET OCH VATTENFÖRVALTNINGEN  
I det här avsnittet presenteras organisationen kring vattendirektivet och vattenförvaltningen i 

Sverige. Miljökvalitetsnormer presenteras mer utförligt tillsammans med miljöövervakning och 

åtgärdsprogrammet som alla har en del i arbetet med MKN för vatten och detaljplanering. 

3.1 Vattendirektivet i Sverige 
Sedan 23 oktober år 2000 finns en gemensam vattenpolitik framtagen av Europaparlamentet för 

medlemsländerna med kärnan i ramdirektivet för vatten, även kallat ”Vattendirektivet” 

(Länsstyrelsen Örebro län, 2016). Detta kompletteras av två dotterdirektiv som mer detaljerat 

berör krav för grundvatten (2006/118/EG) och för så kallade prioriterade ämnen 

(2008/105/EG) (Naturvårdsverket 2011). Prioriterade ämnen utgör de ämnen som den kemiska 

statusen baseras på och förklaras mer ingående i sektion 3.3.1. Direktivet kom till för att skydda 

och förbättra vattenkvalitén inom EU och på så vis kunna försäkra tillräckliga mängder vatten 

av god kvalitet (EUR-Lex 2015). I Sverige är riksdagen och regeringen ansvariga för att följa 

detta direktiv och detta görs genom vattenförvaltningsförordningen (SFS 2004:660) (VFF) och 
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5 kap. miljöbalken som antogs år 2004 samt föreskrifter från Havs- och Vattenmyndigheten och 

Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) (Havs och Vattenmyndigheten 2014; Stockholm stad 

2015). Ansvaret delegeras i sin tur på de 21 länsstyrelserna som tillhör något av de fem 

vattendistrikten i Sverige. De fem distrikten som motsvarar stora avrinningsområden är 

Bottenviken, Bottenhavet, Norra Östersjön, Västerhavet och Södra Östersjön.  

En länsstyrelse i varje distrikt är utsedd till vattenmyndighet och har ett samordnande och 

beslutande ansvar (Vattenmyndigheterna u.d.a). Varje vattenmyndighet har i sin tur en 

vattendelegation som består av regeringsutsedda sakkunniga med representanter från kommun, 

näringsliv och länsstyrelse (Länsstyrelsen Örebro län 2016). Vattendelegationens roll är att 

besluta om större frågor som rör hela vattendistriktet så som miljökvalitetsnormer, 

åtgärdsprogram och förvaltningsplaner, vilka kommer presenteras mer ingående i nästa avsnitt. 

Ett kansli till varje vattenmyndighet har i sin tur uppgiften att samordna mellan och inom 

distriktet (Vattenmyndigheterna, u.d.a).  

Inom varje distrikt har länsstyrelserna ansvar att övervaka tillståndet i länets vatten. Varje 

länsstyrelse har ett beredningssekretariat som har till uppgift att hjälpa vattenmyndigheten i 

distriktet att genomföra VFF. Detta sker genom dialog med kommuner och andra lokala 

vattenintressenter för att till exempel fastslå status på vattenförekomster. Kommunerna agerar 

på lokal nivå och har många ansvarsområden som är centrala för att uppnå VFF och hållbar 

vattenanvändning. Detta är exempelvis dricksvattenförsörjning, rening av avloppsvatten, 

miljötillsyn, beslut om mark- och vattenanvändning och bebyggelseplanering 

(Vattenmyndigheterna u.d.a). 

På nationell nivå finns i sin tur myndigheter som fyller den viktiga funktionen att ta fram 

föreskrifter och ge vägledning. Detta är till exempel Havs- och vattenmyndigheten som ansvarar 

för vägledning kring miljökvalitetsnormer för vatten medan Naturvårdsverket arbetar med de 

som rör luftkvalitet och omgivningsbuller (Naturvårdsverket 2015a). Sveriges geologiska 

undersökning, SGU, ansvarar i sin tur för föreskrifter som rör miljökvalitetsnormer och 

statusklassificering av grundvatten (SGU-FS 2013:2). Det finns även andra samarbeten som sker 

över olika nivåer till exempel Vattenråd där lokala och regionala gemensamma frågor diskuteras 

av intressenter och även allmänheten (Christensen 2015). För en övergripande bild av strukturen 

inom vattendirektivet se Figur 2 på nästa sida. 
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Figur 2 - Organisation av aktörer delaktiga i ramdirektivet för Vatten i Sverige. 

EU: Ramdirektiv för Vatten 

Sveriges Riksdag & Regering 

Vattenförvaltningsförordningen 

(SFS 2004:660) 

Miljöbalken 

Föreskrifter 
- SGU 

- Havs- & 
Vattenmyndigheten 

Plan & Bygglagen 

5 VATTENMYNDIGHETER 

Vattendelegation 
(regeringsutsedda sakkunniga) 

- MKN 
- Åtgärdsplaner 
- Förvaltningsplan 

Kansli 
 Samordnar inom & mellan 

vattendistrikt 

LÄNSSTYRELSER 

- Tillsynsmyndighet; granska planhandlingar  från 

kommun 

Beredningssekreteriat 
Hjälper vattenmyndighet med VFF; 

statusklassning av vattenförekomster m.m. 

Kommuner 
Planmonopol (översikt- & detaljplaner). 

Tillsammans med myndighet ansvarig för att 
MKN följs. 



10 
 

 

3.2 Vattenförvaltningens arbetscykel 

Vattenförvaltningen verkar i Sverige för att uppnå EU:s vattendirektiv. Det huvudsakliga målet 

har varit att uppnå god status i vattenförekomsterna till år 2015. Redan innan 2015 fanns 

möjligheten att få förlängd tidsfrist till år 2021 eller 2027. God status innebär att de olika 

kvalitetsfaktorerna som används, och beskrivs närmre i avsnitt 3.3.1, uppnår klassningen ”God 

status” för en vattenförekomst (Vattenmyndigheterna u.d.b). Arbetet med vattenförvaltningen 

sker i cykler om sex år där en cykel avslutades 2015 och nästa sträcker sig till år 2021. Cykeln 

består av fem steg vilka visas i Figur 3 och presenteras mer utförligt nedan. 

 

Figur 3 - De fem stegen i vattenförvaltningens 6-års cykel. 

1. Det första steget i cykeln är att kartlägga och analysera vattnet genom att avgränsa 

vattenförekomster och bestämma dess status. I det här steget görs även en 

riskbedömning ifall det finns en risk att vattnet inte kommer uppnå god kvalitet till det 

år som har bestämts (Vattenmyndigheterna u.d.c). 

 

2. Det andra steget innefattar att besluta om miljökvalitetsnormer, MKN, för 

vattenförekomsterna vilket görs av vattendelegationen. Huvudregeln var att vattnet 

skulle ha uppnått god status till år 2015 och att statusen inte får försämras, dock tillåts 

undantag till år 2021 eller 2027 i särskilda fall. Detta kan vara fallet när det anses vara 

orimligt dyrt eller tekniskt omöjligt att nå målet för tillfället. Satta MKN kan ses på 

hemsidan VISS – Vatteninformationssystem Sverige (Vattenmyndigheterna u.d.d).  

 

3. Åtgärdsprogram tas fram för vattenförekomster som riskerar att inte uppnå status 

enligt bestämd MKN. Dessa program är riktade till kommuner och myndigheter och 

anger vilken instans som är ansvarig (Vattenmyndigheterna u.d.e). Styrmedel som 

används i åtgärdsprogrammet är exempelvis tillsyn, information och ekonomiska 

incitament (Naturvårdsverket 2011). Åtgärderna skall vara utförda till ett satt datum och 

det ställs även krav i programmen att kommuner och myndigheter återrapporterar till 

vattenmyndigheten hur arbetet med att utföra åtgärderna fortlöper. Detta för att 

vattenmyndigheten löpande kan utvärdera effekterna och vid behov revidera 

Kartlägga och 
analysera

Miljökvalitetsnormer

Utforma 
åtgärdsprogram

Mijlöövervakning

Utforma 
förvaltningsplan och 

rapportera
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åtgärdsplanen. Även åtgärdsplaner finns att finna på webbplatsen VISS 

(Vattenmyndigheterna u.d.e).  

 

4. Nästa steg är att ta fram en förvaltningsplan för distriktet som ger en övergripande bild 

av MKN, åtgärdsplaner, och hur miljötillståndet övervakas. Planen anger även 

inriktningen på arbetet i nästa förvaltningscykel. Planen revideras vart sjätte år och blir 

ett planeringsunderlag för kommuner och myndigheter. Resultatet av förvaltningscykeln 

rapporteras i sin tur till EU (Vattenmyndigheten u.d.f). 

 

5. Ett övervakningsprogram för inland-, kust- och grundvatten skall upprättas av 

vattenmyndigheten i varje distrikt. Dessa skickas i sin tur till EU och ska revideras var 

sjätte år. Övervakningen bedrivs inte utav vattenmyndigheterna själva utan av andra 

aktörer på lokal, regional och nationell nivå. Här gör vattenmyndigheten ett stort 

samverkande arbete för att få fram behövd miljöövervakningsdata 

(Vattenmyndigheterna, u.d.f). 

 

3.2.1 Tidsramar och viktiga händelser inom Vattenförvaltningen 
Efter implementeringen av vattendirektivet utfördes den första förvaltningscykeln mellan år 

2004-2009. Den andra varade mellan år 2009-2015 och en ny har precis startat (2016) som går 

mellan slutet av år 2015 till 2021. Figur 4 nedan ger en överblick över händelseförloppet inom 

vattendirektivet.

 

Figur 4 - Viktiga år inom arbetet med vattenförvaltningen. 

År 2007 infördes de ämnen som ska kontrolleras enligt vattendirektivet för att bestämma den 

kemiska statusen. Dessa består av 33 så kallade prioriterade ämnen och 8 övriga förorenande 

ämnen som kontrolleras men som inte klassas som prioriterade. I cykel 3, 2015-2021, ökas antalet 

prioriterade ämnen till 45. Vilka ämnen som klassas som prioriterade och övriga listas i Bilaga 2. 
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Under våren 2011 genomfördes den första återrapporteringen från kommuner och berörda 

myndigheter på hur det går att genomföra vattenmyndigheternas åtgärdsprogram från 2009. 

Detta skall därefter göras varje år innan den 28 februari enligt åtgärdsprogrammets första punkt 

(Vattenmyndigheterna, 2011). Enligt vattenförvaltningsförordningen skulle åtgärder från de 

åtgärdsprogram som beslutades om 2009 vara vidtagna senast under 2012 

(Vattenmyndigheterna, 2016e). Som tidigare nämndes ska vissa vattenförekomster ha uppnått 

god status först till år 2021 medan det absolut sista året då MKN ska vara uppnått är år 2027. 

Till det året ska alltså alla vattenförekomster ha uppnått god status enligt dagens 

vattenförvaltning. 

 3.3 Miljökvalitetsnormer för vatten 

Miljökvalitetsnormer (MKN) har varit ett juridiskt styrmedel sedan 1999 då miljöbalken 

upprättades. MKN tillkom för att få bukt med problem kopplat till diffusa utsläpp och 

därigenom förbättra kvalitén på vatten, luft och buller i Sverige (Havs och Vattenmyndigheten, 

2015). Normerna som sätts grundas på vetenskapliga kriterier och på vad människor och naturen 

tål och ska ange en lägsta godtagbara nivå på miljökvaliteten eller ett önskat kvalitetstillstånd. 

MKN skall även vara en målbild för en viss tidpunkt och beträffa ett avgränsat geografiskt 

område (Christensen, 2015). De uttrycks därför med den eftersträvade statusnivån samt årtal då 

målet skall vara uppnått (Miljösamverkan Sverige, u.d.a). MKN för vatten är indelat i kemisk och 

ekologisk status för ytvatten medan det för grundvatten fastställs kemisk och kvantitativ status. 

Vardera statusklassning baseras på hur situationen ser ut för specifika kvalitetsfaktorer som 

beskrivs närmre i sektion 3.3.1 och 3.3.2 nedan.   

För att det ska finnas bestämda MKN för ett vatten krävs det att det kan klassas som en 

”vattenförekomst”. Vattenförekomster är en benämning på de vattenkroppar med tillräckligt 

stor storlek för att beskrivas och bedömas inom vattenförvaltningen och få fastställda 

miljökvalitetsnormer. En sjö behöver vara större än 1 km2 och vattendrag behöver ha ett 

uppströms avrinningsområde på minst 10km2 för att räknas som vattenförekomst. Även mindre 

vattendrag som anses värdefulla eller har stora miljöproblem kan efter behovsprövning tas med 

som vattenförekomst (Vattenmyndigheten Norra Östersjön, u.d.b). För 

grundvattenförekomster omfattas vattentäkter med ett uttag på 10 m3/dag eller som försörjer 

mer än 50 personer med dricksvatten (Vattenmyndigheten Västerhavet, u.d). Vattenmiljöer som 

inte innefattas av dessa kriterier kallas för övrigt vatten (Upplands-Bro kommun 2015). Antalet 

vattnen som klassas som vattenförekomst kan vara relativt få. I Stockholms län är det 2011 

enbart 60 av 900 sjöar klassade som vattenförekomster. Dock pågår arbetet kontinuerligt med 

att kartlägga och besluta om vatten som ska klassas som vattenförekomster. Alla 

vattenförekomster har i sin tur ännu inte kartlagts och utretts tillräckligt (Björlin et al. 2011).  

 

3.3.1 Statusklassificering 

För att veta vilken status vattnet i en vattenförekomst har görs en statusklassning baserad på 

mätningen av ett antal faktorer, så kallade kvalitetsfaktorer. Denna statusklassning bidrar sedan 

även till att bestämma MKN för vattenförekomsten. Det finns fem statusnivåer; Hög, God, 

Måttlig, Otillfredsställande och dålig status. Det är vattenmyndigheterna tillsammans med 

respektive länsstyrelse som ansvarar för att statusklassa vattenförekomsterna inom varje län. 

HaV gav 2013 ut en förnyad version av föreskrifter för hur bedömningen av status på 
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vattenförekomsten ska fastställas, HVFMS 2013:19. Statusklassningen bygger på den 

information som finns tillgänglig och är till exempel underlag från nationell, regional och 

kommunal miljöövervakning, SMHIs damm register och vattendomar (Länsstyrelsen i 

Jönköpings län 2010). 

Då övervakningsdata saknas eller är bristfällig görs en noggrann påverkansanalys baserat på 

modellverktyg och extrapolerade bedömningar. Tillståndet i vattenförekomsten uppskattas 

utifrån hur området ser ut runt omkring och vad som därifrån kan påverka vattenförekomsten. 

Saknas det däremot helt data baseras statusklassningen på en expertbedömning. Efter tillståndet 

eller statusen i vattenförekomsten fastställts gör en rimlighets och osäkerhetsuppskattning 

(Naturvårdsverket 2007). 

Ekologiska Statusen (Gäller enbart för ytvatten) 

För att bestämma den ekologiska statusen på en vattenförekomst bedöms kvalitetsfaktorer som 

grupperas som biologiska, fysikalisk-kemiska och hydromorfologiska. De som väger tyngst är de 

biologiska kvalitetsfaktorerna som granskas först. Detta är i stora drag ett mått på närvarande 

liv. Värden som kontrolleras är till exempel mängden växtplankton, makroalger och bottenfauna 

(VISS-Hjälp, u.d.a). Ifall dessa resulterar i en hög eller god status klassificeras även de fysikalisk-

kemiska kvalitetsfaktorerna som exempelvis är särskilda förorenande ämnen, syrgasförhållanden 

och försurning (VISS-Hjälp, u.d.b). Ifall både de biologiska och de fysikalisk-kemiska 

kvalitetsfaktorerna uppnår en hög status kontrolleras även de hydromorfologiska 

kvalitetsfaktorerna (Figur 5). Detta innefattar morfologiska förhållanden, till exempel 

markanvändning i närmiljön; hydrologisk regim som är förändringar på grund av 

flödesförändringar; och kontinuitet i vattensystemen (VISS-Hjälp, u.d.c). Vid sammanvägningen 

gäller ”sämst styr” vilket innebär att den kvalitetsfaktor som uppnår lägst status kommer dra ner 

resultatet av den slutgiltiga statusen. 

 

 

 
Figur 5 - Processen av att statusklassa en vattenförekomst görs genom att bestämma statusen av olika grupper av 
kvalitetsfaktorer; Biologiska, Fysikalisk-kemiska och Hydromorfologiska. 

 

Kemisk status (Yt- och grundvatten) 

För såväl yt- som grundvatten bedöms den kemiska statusen. Denna status uppges som en av 

två kategorier; ”god” eller ”uppnår ej god status” för ytvatten eller ”god” och 

”otillfredsställande” för grundvatten. För ytvatten bedöms idag 33 prioriterade ämnen och åtta 

andra ämnen. Tolv ämnen har tillkommit inför den nya förvaltningscykeln med start 2015/2016 
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och MKN rörande dessa gäller från 2018 och har mål satta till år 2027 (Miljöförvaltningen 

Stockholms Stad 2015). Ännu fler ämnen tas med i beräkningen när MKN för fisk- och 

musselvatten bestäms (Miljösamverkan Sverige, u.d.b). För grundvatten ligger fokus på några 

andra ämnen och riktvärden uppges i SGUs föreskrifter (Miljösamverkan Sverige, u.d.c). Av de 

prioriterade ämnena klassificeras ett tjugotal som prioriterade farliga ämnen (Europaparlamentet 

2013).  Dessa ämnen har striktare reglering och målet är att de ska trappas ner och till slut inte 

släppas ut alls (Alm et al. 2010). De högsta gränsvärdena som gäller är gemensamma för hela EU 

och benämns som EQS värden (Environmental Quality Standards) eller EK, ekologisk 

kvalitetskvot, på svenska. Ifall MKN för ett ämne överskrids klassas vattenförekomsten med 

”uppnår ej god status” eller ”otillfredsställande status”. Då några ämnen överskrids överallt i 

Sverige, så som kvicksilver, fastställs även den kemiska statusen då dessa ämnen bortses. 

 

Kvantitativ grundvattenstatus  

Kvantitativ grundvattenstatus innebär att grundvattennivån bedöms så att ett överuttag inte sker 

samt att uttag inte blir så stora att flödesriktningen ändras och inträngning av saltvatten eller 

andra föroreningar kan ske. Denna faktor bedöms som ”god” eller ”uppnår ej god 

status”(Miljösamverkan Sverige, u.d.c). 

 

3.3.2 Olika typer av MKN 

I miljöbalken 5 kap 2 § uppges de fyra olika typer av MKN som finns;  

 Gränsvärdesnormer anger nivåer av en störning eller förorening som inte får över- eller 

underskridas samt gällande tidsangivelse.  

 Målsättningsnormer anger förorenings-  eller störningsnivåer som eftersträvas eller 

som inte bör under- eller överskridas.  

 Indikativa normer rör de organismer i yt- och grundvatten som kan ge vägledning 

angående tillståndet i miljön. Normerna anger de högsta eller lägsta nivåer som 

eftersträvas. 

 Övriga normer berör övriga kvalitetskrav som skall bemötas i och med Sveriges EU 

medlemskap.                                                           

    (Havs och Vattenmyndigheten 2015) 

Det kan ställas strängare krav ifall gränsvärdesnormer riskerar att inte uppfyllas jämfört med 

nivåer satta under övriga normer. Ett tillägg till VFF som trädde i kraft 2011 förtydligade att 

MKN som rör vattnets kemiska status är gränsvärdesnormer som inte får överträdas förutom 

vid undantag enligt 2 kap. 7 § 3 st. MB som baseras på rimlighetsavvägning (Naturvårdsverket 

2011). MKN för ekologiska status har tidigare behandlats som en ”övrig norm”.  Detta revideras 

dock i och med en ny EU dom, Mål C-461/13, från 2015 som fått stor uppmärksamhet och 

varefter alla MKN för vatten bör betraktas som gränsvärdesnormer i praktiken (Christensen 

2015).  

 

3.3.3 Weserdomen, Mål C-461/13 

Den 1 juli 2015 fastslog EU-domstolen en ny dom vilket förtydligade tolkningen i 

vattendirektivet när det kommer till icke-försämringskravet och till vilken typ av norm MKN för 

vatten tillhör vilket blir relevant vid tillståndsprövningar. Domen rörde en prövning av planerade 

projekt i floden Weser i Tyskland. De sammanlagt tre projekten innebar muddring och 



15 
 

 

dumpning av muddringsmassor i flodmynningen. Följder av detta skulle bli omedelbar störning 

så som grumling men även ökade strömningshastigheter, större amplituder på tidvattnet samt 

förändrad salthalt på en del av floden. Detta skulle påverka den ekologiska statusen i floden och 

försämra vissa kvalitéer.  För att göra en korrekt bedömning bad den tyska 

förvaltningsdomstolen om förtydligande kring hur hårt kraven i vattendirektivet skall bedömas.  

Svaret från EU-domstolen gav förtydligande att vattendirektivet gäller för enskilda projekt och 

inte enbart principiellt. Det blev därav tydliggjort att medlemsstaterna är skyldiga att avslå projekt 

som kan försämra ytvattenstatusen eller hindra att målet för god status uppnås inom satt tidsram. 

En ”försämring” av en vattenförekomst förtydligades också till att innebära ifall en 

kvalitetsfaktor sänks med en statusnivå, även om den totala statusen inte påverkas. Ifall en 

kvalitetsfaktor har klassats till den lägsta klassen får ingen försämring ske (Christensen, 2015; 

Vattenmyndigheterna, 2015a).  

Enligt ett utlåtande på vattenmyndigheternas hemsida av Joakim Kruse, biträdande 

vattenvårdsdirektör på vattenmyndigheterna, kan fyra troliga följder antas redan nu även om 

domens fullständiga konsekvenser är för tidiga att utröna.  

1. Domen medför att alla MKN för vatten i praktiken skall klassas som gränsvärdesnormer. 

Det finns fortfarande en möjlighet till undantag enligt bestämmelserna i 4 kap. 9-11 §§ 

vattenförvaltningsförordningen. 

2. Större krav kommer behöva ställas av tillstånds- och tillsynsmyndigheter vid prövning- 

och tillsynsärenden. Sökanden kommer behöva redovisa om kvalitetsfaktorer kommer 

påverkas eller ifall det finns risk att inte uppnå fastställd MKN på grund av 

verksamheten. Det innebär också att vattenmyndigheternas statusklassificeringar av 

enskilda kvalitetsfaktorer kommer bli mer i fokus.  

3. Det kommer ställas större krav på miljökonsekvensbeskrivningar och andra underlag vid 

ärenden enligt plan- och bygglagen för att försäkra att översikts- och detaljplaner inte 

riskerar negativ påverkan på MKN för vatten. 

4. MKN-undantag kommer troligen bli mer åberopat och använt, speciellt för att nå mindre 

stränga krav för en vattenförekomst. Detta då undantag enligt EU är det ända 

möjligheten att tillåta en verksamhet som bryter mot MKN bestämmelserna (Kruse, 

u.d.). 

3.4 Miljöövervakning  
Miljöövervakning behövs för att få fram underlag som kan ligga till grund för statusklassningen 

av vattenförekomster och utformandet av MKN. Det finns tre typer av miljöövervakning som 

sker; kontrollerande-, operativ- och undersökande övervakning. Den kontrollerande 

övervakningen ansvarar länsstyrelserna för och ligger sedan till grund för att statusklassificera 

vattenförekomster. Den operativa övervakningen fokuseras på de vattenförekomster som inte 

uppfyller eller riskerar att inte uppfylla satt MKN. Den här övervakningen är inriktad på ett mer 

inriktat problem och skall även utföras i vattenförekomster där det förekommer utsläpp av ett 

prioriterat ämne. Slutligen genomförs undersökande övervakning i de fall då man inte vet varför 

en god status inte uppnåtts eller vid olycka (Mohlander et al. 2015). 

Tillsammans ansvarar NVV och HaV för samordningen av miljöövervakningen nationellt. 

Länsstyrelsen ansvarar för den regionala övervakningen och samordning med den lokala 
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miljöövervakningen som utförs av kommunerna (Havs- och Vattenmyndigheten 2016c). 

Kvalitén behöver vara hög för att kunna användas till bland annat vattenförvaltningsarbetet och 

krav ställs på metod och analys (Länsstyrelsen Stockholm u.d.b). 

Den lokala övervakningen som kommuner genomför sker dels på frivillig basis för att inhämta 

den information deras arbete behöver. Men även genom nationella föreskrifter och förordningar 

som lägger ansvar på kommuner att samla in information om miljöfarliga verksamheter,  

kvaliteten på badvatten och luft i tätorter. Miljöbalken ställer i sin tur krav på egenkontroll av 

företag som ska kontrolleras av kommunen (Havs och Vattenmyndigheten 2016c). Data från 

miljöövervakningen lagras hos så kallade datavärdar för att öka tillgängligheten. En datavärd är 

till exempel SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet, och de har som uppgift att lagra och 

tillgängliggöra miljödata inom ramen för Samordnad Svensk Miljödata (SLU 2016).  

2015 presenterade Havs och Vattenmyndigheten förslag på hur verksamheters egenkontroll 

bättre kan samordnas med den regionala och nationella miljöövervakningen. Förslagen innebar 

bland annat att det ska bli tydligare vad och hur mätningar ska göras (Havs- och 

Vattenmyndigheten 2016a). För att bedömningar av vattenmiljöområdet ska bli mer konsekventa 

genomförs även ett samarbete mellan HaV och andra organisationer för att utveckla standarder 

inom ramen för SIS, Swedish Standards Institute (Havs- och Vattenmyndigheten 2016b).  

3.5 Åtgärdsprogram 
Som en del av vattenförvaltningen tar vattenmyndigheterna för varje vattendistrikt fram ett 

åtgärdsprogram (ÅP) till starten av den nya cykeln. Dessa åtgärder riktar sig till myndigheter, 

länsstyrelser och kommuner som i sin tur ska agera för att följa åtgärderna. Åtgärderna för 

vattenmyndigheterna är relativt löst formulerade och det är upp till respektive aktör sedan att 

hitta möjliga sätt för att omsätta dem i praktiken. Flera av åtgärderna är till exempel att ta fram 

vägledningsdokument eller förbättra processer. Kommuner behöver sedan i sin tur ta fram lokala 

åtgärdsplaner som innehåller mer specifika åtgärd för att uppnå mätbara resultat (Länsstyrelsen 

Västmanlands län 2009b).  

Det senaste åtgärdsprogrammet, för 2016-2021, skulle presenterats i slutet av år 2015 men efter 

diskussion om ändringar togs ett beslut den 19 november 2015 att programmet ska prövas av 

regeringen (Grinell 2015). Kritiken berörde bland annat att åtgärderna är formulerade för 

övergripande, att de inte ger tillräcklig styrning och stöd för prioriterande samt att det finns 

oklarheter kring finansiering av åtgärder (Sveriges Kommuner och Landsting 2015). I det 

preliminära programmet finns det åtgärder som riktar sig mot kommun, länsstyrelse och 

Boverket som berör hanteringen av MKN i planering. Detta är åtgärd nr. 8 och 9 av sammanlagt 

11 åtgärder för kommuner och åtgärd nr. 11 av totalt 15 åtgärder riktade till länsstyrelser. Till 

Boverket riktas enbart en åtgärd i ÅP vars koppling till MKN för vatten presenteras nedan. 

Åtgärder för kommun och Boverket är reviderade åtgärder från tidigare åtgärdsprogram. Åtgärd 

11 för länsstyrelser är däremot ny för den här förvaltningscykeln (Vattenmyndigheten Norra 

Östersjön 2015). Åtgärderna innebär följande;  

Kommuner; Åtgärd nr. 8 & 9 

Kommunerna behöver vidta följande åtgärder senast tre år efter att ÅP fastställts; 
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• ”Utforma sin översikts- och detaljplanering samt prövning enligt plan- och 

bygglagen”. 

• ”Upprätta och utveckla vatten- och avloppsvattenplaner i samråd med 

länsstyrelserna för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas” 

(Vattenmyndigheten Norra Östersjön 2015). 

Länsstyrelse; Åtgärd nr. 11 

Länsstyrelserna behöver vidta följande åtgärder senast i maj 2017: 

• ”ge råd och anvisningar till kommunerna för att miljökvalitetsnormerna för 

vatten ska kunna följas vid översikts- och detaljplanering.”  

• ”beakta att … inhämtandet av aktuellt planeringsunderlag från 

Vatteninformationssystem Sverige underlättas och att data är kvalitetssäkrad.” 

• ”vid granskning av detaljplanen kontrollera att kommunerna har använt aktuellt 

och relevant underlag från Vatteninformationssystem Sverige.” 

(Vattenmyndigheten Norra Östersjön 2015) 

Boverket; Åtgärd 1 

Boverket behöver vidta följande åtgärder i samråd med länsstyrelser och relevanta centrala 

myndigheter senast 31 maj 2017: 

 ”utveckla kunskapsunderlag och utarbeta vägledningsmaterial för fysisk 

planering enligt plan- och bygglagen (PBL).” 

Boverket behöver särskilt utveckla vägledningsmaterial: 

 ”om länsstyrelsernas granskning och överprövning av detaljplaner” 

 ”till kommuner om hur miljökvalitetsnormerna för vatten ska följas i detalj- 

och översiktsplaneringen,” 

 ”om hur kommuner kan och bör samverka avseende planering, planläggning 

och andra ärenden enligt PBL i avrinningsområden de delar med andra 

kommuner.”  

(Vattenmyndigheten Norra Östersjön 2015). 

Åtgärder innebär ofta samarbete mellan olika aktörer och som kan ses av exemplen ovan är en 

del av åtgärderna beroende av andra åtgärder i programmet. Kommun och länsstyrelse behöver 

i de här frågorna det arbete Boverkets åtgärdsuppdrag resulterar i. Även Havs- och 

vattenmyndigheten har närliggande åtgärder att utföra. De ska bland annat ta fram 

vägledningsmaterial till kommuner och länsstyrelser men då i frågor som inte är kopplat till 

planering men till bland annat tillsynsarbete, prioritering av åtgärder och vägledning till 

verksamhetsutövares egenkontroll (Vattenmyndigheten Norra Östersjön 2015). Alla dessa 

områden berör kommunernas arbete med MKN men har inte samma direkta koppling till 

planering som de åtgärder som presenterats ovan. 

För att omsätta vattenmyndigheternas ÅP till handling görs som tidigare nämndes lokala 

åtgärdsprogram för olika vattenförekomster. Viktig för denna process är att veta varför MKN 

inte uppnås och det så kallade betinget, eller reduktionsbetinget, som är en beräkning av 

förbättringsbehovet. Betinget utgör skillnaden mellan den nuvarande statusen och den status 
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som uppges som mål enligt MKN. Detta anges i  halt eller belastning för ämnen och för olika 

parametrar som del av de ekologiska kvalitetsfaktorerna. Utifrån detta tas åtgärder fram och en 

kostnad-nyttoanalys genomförs som ligger till grund för prioriteringen av åtgärderna som ska 

utföras (Mohlander et al. 2015). Ofta tas dessa fram i samarbete, om inte helt, av lokala 

intressenter i form av vattenråd som tillsammans ser till att åtgärderna blir utförda (Länsstyrelsen 

Värmland 2011). 

 

4. MKN FÖR VATTEN OCH PLANERING 
I det här avsnittet presenteras först de olika aktörer som är involverade i planprocessen och att 

följa MKN för vatten, samt deras ansvarsområden. Därefter kommer ett avsnitt som lyfter fram 

de juridiska aspekter som ligger till grund för arbetet följt av en genomgång av kommunala 

plandokument som är viktiga i arbetet för god vattenstatus. Fokus läggs sedan på just 

detaljplaneprocessen och den bedömning som görs där MKN för vatten kommer in samt de 

dokument som styr. Slutligen ges en genomgång om vad som framkommit vid tidigare utförda 

utredningar och studier angående arbetet med MKN för vatten i planprocesser. 

4.1 Roller och ansvarsfördelning för MKN för vatten i planering 
Centrala myndigheter, länsstyrelse, kommuner och de som exploaterar eller innehar en 

verksamhet har olika ansvar och roller när det kommer till att följa MKN för vatten i en 

planeringsprocess. 

 

4.1.1 Myndigheter 
Naturvårdsverket, HaV och SGU ansvarar för att ta fram vägledningar och föreskrifter kopplade 

till arbete med MKN för vatten. Till exempel för hur övervakningen ska ske samt hur 

vattenförekomster ska klassificeras. HaV började verka 2011 och tog då över arbete som tidigare 

låg på naturvårdsverket. Naturvårdsverket ansvarar dock fortfarande för tillsynsvägledning och 

föreskrifter för markavvattning och större avloppsanläggningar (Boverket, 2015a). Vidare har 

Boverket ansvar för att ta fram vägledningsmaterial kopplat till Plan och Bygglagen (PBL).  

 

4.1.2 Länsstyrelser 
Länsstyrelsen har till uppgift att förse kommunerna med planeringsunderlag och i samråd agera 

för att kommuner följer MKN vid antagande av en ny översiktsplan. De ska även granska 

planförslag (som detaljplaner) och se till att MKN för vatten följs och beaktats på ett tillräckligt 

sätt (Länsstyrelsen i Jönköpings län 2010). Vid genomförande av en miljökonsekvensbeskrivning 

(MKB) förser även länsstyrelsen det underlag som behövs och agerar rådgivande (mer om MKB 

i avsitt 4.3.2). Det är viktigt att bra underlag kan ges för att vid ett tidigt stadie upptäcka om det 

finns risk att MKN inte kommer följas (Länsstyrelsen Östergötland 2011). Länsstyrelsen 

ansvarar även för den kontrollerande övervakningen som ligger till grund då vattenförekomster 

statusklassas (Stockholm Stad 2015).  

 

4.1.3 Kommuner 
Det framgår i miljöbalken att kommuner och myndigheter är ansvariga för att 

miljökvalitetsnormer följs (5 kap. 3 § MB) samt att åtgärder enligt beslutat åtgärdsprogram vidtas 
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(5 kap. 8 § MB). Kommunerna ska även enligt PBL beakta MKN vid beräkning vid framtagning 

av detalj- och översiktsplaner inom kommunerna (Christensen 2015).   

I samverkan med länsstyrelsen är kommunen skyldig att upprätta vatten- och avloppsplaner samt 

inrätta vattenskyddsområden för att försäkra god dricksvattenförsörjning (Länsstyrelsen i 

Jönköpings län 2010). Ifall en vattenförekomst inte klarar miljökvalitetsnormen måste en operativ 

övervakning ske. Detta kan ske genom att en centralt finansierad kommunal utredning eller att 

kommunen utför tillsyn och ställer krav på verksamhetsutövarnas recipient- och egenkontroll 

(Stockholm Stad 2015).  

 

4.1.4 Exploatör eller verksamhet 
Enligt 2 kap. MB är verksamhetsutövare skyldiga till kunskap om hur den egna verksamheten 

påverkar mänsklig hälsa och miljö, det så kallade kunskapskravet. Tillsammans med kraven på 

egenkontroll skall en verksamhetsutövare kunna ge uppgift om hur verksamheten påverkar en 

berörd vattenförekomst (Naturvårdsverket 2011). I slutändan är det verksamhetsutövaren som 

är skyldig till att de krav som ställs i MB uppfylls (Christensen 2015). Verksamhetsutövaren är 

skyldig att förse tillsynsmyndigheten med underlag rörande den egna verksamheten. 

Utgångspunkten vid tillsyn är att verksamheten ska åsamka så liten påverkan som möjligt och 

därför vidta rimliga åtgärder för detta (Naturvårdsverket 2011). 

MKN dyker även upp vid tillståndsprövning av verksamheter med betydande miljöpåverkan då 
det i en MKB skall uppges hur verksamheten kan bidra till att normerna uppnås (Havs och 
Vattenmyndigheten 2015). Det är alltid verksamhetsutövarens ansvar att påvisa att möjligheten 
att möta en MKN inte påverkas av verksamheten (Christensen 2015). Verksamheter som är 
bland de mest miljöfarliga är tillståndspliktiga (A och B) medan mindre miljöfarliga verksamheter 
är anmälningspliktiga (C). Det finns även verksamheter som inte behöver anmälas eller få 
tillstånd men som vid tillsyn av tillsynsmyndighet kan få krav ställda gällande egenkontroll, 
försiktighetsåtgärder eller direkta åtgärder, som går under benämningen U-verksamheter 
(Stockholm Stad 2015). 

I detaljplaneärenden kan olika genomförandeavtal göras mellan kommun och byggherre eller 
exploatör. Dessa betecknar då åtaganden som görs och beskrivs närmre i sektion 4.3.4 nedan. 

4.2 Strategiska plandokument på Kommunal nivå 
För att kunna arbeta mot gemensamma mål så som god vattenkvalitet tas strategiska dokument 

fram inom kommunerna. Dessa ligger sedan till grund för mycket av det kommunala arbetet och 

de beslut som tas. Nedan beskrivs de planer och dokument som är relevanta i det kommunala 

arbetet att följa MKN för vatten. 

 

4.2.1 Översiktsplan 
Översiktsplanen är viktig för att ge en riktning för den långsiktiga planeringen. Den ger även 

möjlighet till strategiska beslut om markanvändning och kan bidra till att undvika dyra och 

tidskrävande misstag som att först i detaljplaneprocessen upptäcka att en mark är olämplig för 

ändamålet (Christensen 2015). I PBL (3 kap. 5 §) står det angivet att kommunernas 

översiktsplaner ska innehålla en beskrivning av hur gällande MKN kan följas samt vilken 

användning vattenförekomster i kommunen har (Länsstyrelsen Stockholm 2016). Lokala 

åtgärdsplaner ska ligga till grund för den översiktliga planeringen. En miljöbedömning ska 
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utföras och en MKB görs normalt som följd. Den ska visa hur översiktsplanen tillsammans med 

efterkommande beslut, andra planer följer gällande MKN (Länsstyrelsen i Jönköpings län 2010). 

Här kan till exempel ges närmare vägledning hur frågan ska behandlas i detaljplaner 

(Länsstyrelsen Stockholm u.d.a).  Översiktsplanen ska även redovisa hur kommunen ska 

tillgodose riks- och allmänna intressen (Länsstyrelsen i Jönköpings län 2010).  

Underlag som används av kommunerna är till exempel VA-plan, dagvattenplan och 

vattenförsörjningsplan (Björlin et al. 2011).  Underlag från vattenmyndigheterna används också 

så som statusklassningar, miljökvalitetsnormer och miljöproblem för aktuella vattenförekomster. 

Detta är uppgifter som presenteras i databasen VISS (Länsstyrelsen i Jönköpings län 2010). 

Eftersom avrinningsområden sträcker sig över kommungränser och har stort avgörande på 

recipienters kvalitet är det bra om det sker samordning mellan kommuner då en översiktsplan 

tas fram (Björlin et al. 2011).  

En fördjupad översiktsplan (FÖP) är en översiktsplan med finare detaljeringsgrad som kan tas 

fram för ett visst område. Samma bestämmelser gäller dock som för en översiktsplan 

(Christensen 2015). 

 

4.2.2 Detaljplan 
En detaljplan görs för en del av det område som täcks av en översiktsplan. Genom en detaljplan 

kan kommunen reglera hur mark- och vattenområden används, till exempel var det passar att 

bebygga. Efter en DP antagits är det tillåtet att bygga enligt planen under den angivna 

genomförandetiden som varierar mellan 5 till 15 år. När detaljplanen skapas ska allmänna 

intressen tas i beaktning (Boverket 2014a). Detaljplaneringsprocessen beskrivs mer tydligt i 

sektion 4.3. 

 

4.2.3 Vattenplan 
En vattenplan tas fram i samverkan med länsstyrelsen och beskriver planförutsättningarna för 

vattenmiljöer kopplade till de avrinningsområden som kommunen ansvarar för. I vattenplanen 

beskrivs status, naturvärden, belastningssituationen samt de åtgärder som krävs för att nå en god 

vattenkvalitet (Ternström & Severinsson 2014). Syftet med vattenplanen är att ge en helhetsbild 

av målsättningar och de planeringsförutsättningar som finns för kommunens vatten. Därigenom 

kan vattenfrågorna hållas samman och på så vis skapas förutsättningar för ett strukturerat 

vattenarbete (Vattenmyndigheten Norra Östersjön 2015). Vattenplanen används sedan som 

underlag i plan- och beslutsprocesser som berör vattenfrågor (Upplands-Bro kommun 2015). 

Det skiljer sig mellan olika kommuner om andra vattenrelaterade underlag så som VA-, 

dagvatten- och vattenförsörjningsplan är en del av vattenplanen eller om de tas fram separat 

(Ternström & Severinsson 2014; Upplands-Bro kommun 2015).  

 

4.2.4 Dagvattenstrategi 

En dagvattenstrategi behandlar viktiga frågor för att försäkra en hållbar långsiktig 

dagvattenhantering. Dagvattenhanteringen påverkar vattenkvalitén och vattenkvantiteten i givet 

område och kan leda till stora skador och kostnader om den inte fungerar tillräckligt. I planen 

hanteras systemval, ansvarsfördelning och samhällsekonomiska kostnader och är ett viktigt 

dokument att beakta vid planläggning (Christensen 2015). 
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4.2.5 VA-plan och andra styrdokument 
Det är obligatoriskt enligt vattenmyndigheternas åtgärdsprogram att kommunen tar fram en VA-

plan (Vatten och avlopps-plan). VA-planen är inte rättsligt bindande utan ska ses som ett 

styrmedel för effektiv åtgärdsplanering och bidra till långsiktigt hållbara VA-lösningar 

(Vattenmyndigheterna i Samverkan 2015). 

VA-planen kan innehålla flera styrdokument och strategier så som en vattenförsörjningsplan, 

dagvattenstrategi och VA-utbyggnadsplan (Christensen 2015). Vattenförsörjningsplanen ska 

försäkra den långsiktiga dricksvattenförsörjningen genom att  identifiera viktiga vattenresurser. 

Genom att upprätta ett vattenskyddsområde enligt 7 kap. 21§ MB kan vattentäkter skyddas från 

föroreningar och andra försämringar av kvalitén. Dessa upprättas av länsstyrelsen eller 

kommunfullmäktige och innefattar förskrifter som uppger restriktioner för verksamheter inom 

området (Christensen 2015). 

4.3 Detaljplanering 
När planläggning utförs genom detaljplanering är syftet att se till att mark och vattenområden 

användas till det den är bäst lämpad för. Genom den process som används ska det försäkras att 

berörda får insyn i skeendet och att bra beslutsunderlag tas fram (Boverket 2014b). 

Informationen rörande detaljplanprocessen som presenteras nedan har till främsta del hämtats 

från Boverkets sammanställning på PBL Kunskapsbanken. Den process som beskrivs började 

gälla 1 januari 2015 och blev till för att göra detaljplaneprocessen enklare (Regeringen 2013).  

 

4.3.1 Starta planarbetet 
Första steget mot en detaljplan är att ett initiativ tas av kommunen själv eller av en framtida 

byggherre/exploatör som då begär ett planbesked. Ett planbesked fastställer om och när 

kommunen ämnar börja med framtagandet av en detaljplan. Detta är inget bindande dokument 

och miljökonsekvenser behandlas inte i det här stadiet. 

 

Kommunen beslutar sedan om ett program ska tas fram. Programmet tar hänsyn till en större 

omgivning runt en detaljplan eller till fler närliggande detaljplaner och specificerar 

utgångspunkter och mål. Ett program kan behövas då det finns många intressenter inblandande 

med motstående intressen samt ifall detaljplanen inte överensstämmer med översiktsplanen. En 

fördel med program är att gemensamma lösningar kan planeras för ett flertal framtida 

detaljplaner inom programområdet (Boverket 2014b). 

 

4.3.2 Utredningar som berör miljökvalitetsnormer för vatten 
Tidigt i processen med att ta fram ett planförslag görs en behovsbedömning och ofta behövs 

även  en dagvattenutredning för att försäkra att påverkan från planen är godtagbar. Syftet med 

behovsbedömningen och den miljöbedömning som görs är att främja en hållbar utveckling 

genom att miljöaspekter integreras i plan- eller programarbetet (Naturvårdsverket 2009). För att 

enklare kunna se ifall påverkan från en plan är godtagbar har riktvärden för dagvatten tagits fram 

(Riktvärdesgruppen 2009). I det här avsnittet presenteras mer ingående information om 

behovsbedömning, dagvattenutredning och riktvärden.  
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Behovsbedömning och Miljökonsekvensbeskrivning 

En behovsbedömning ska alltid göras för detaljplaner och görs tidigt i planprocessen av den 

kommun som upprättar planen. I behovsbedömningen fastställs det ifall planen kan medföra en 

betydande miljöpåverkan. Miljöbedömningen i sin tur styrs av miljöbalken 6 kap. 11 § och 

Boverket har gett ut en vägledning hur denna skall göras för planer enligt PBL (Boverket 2006). 

Detaljplaner hör inte till de planer som så gott som alltid ska miljöbedömmas till skillnad från 

översiktsplaner (Naturvårdsverket 2015b). Som del i miljöbedömningen beslutas det om ifall en 

miljökonsekvensbeskrivning, MKB, behövs utifrån de föreskrifter som finns angivna i 

Förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar bilaga 4 (Naturvårdsverket 2009). Här 

nämns att överskrida miljökvalitetsnormer särskilt ska beaktas. Den som har ansvar för 

planläggning eller exploatering ansvarar för att den MKB som görs är tillräcklig och görs på rätt 

sätt. Det finns angivet i miljöbalken 6 kap. 12 § vad en MKB ska innehålla.  Ofta tar även 

prövningsmyndigheten hänsyn till om MKB är tillräcklig (Länsstyrelsen Östergötland 2011).  

Åsikter om innehållet i MKB diskuteras under samråd. Samråd sker både som del i processen att 

avgränsa MKB och senare för att beröra MKB arbetet och den föreslagna planen. Samrådet sker 

tillsammans med länsstyrelsen, övriga tillsynsmyndigheter och andra intressenter 

(Naturvårdsverket 2009). Frågor rörande MKN för vatten som bör vara en del i 

behovsbedömningen är; vilka vattenförekomster som berörs,  vilken status de har, om sämre än 

god vilket miljöproblem som förekommer och slutligen vilken miljökvalitetsnorm finns för 

vattenförekomsten (Länsstyrelsen Värmland 2011).   

För att det ska bli ett effektivt arbete att integrera de miljöaspekter som är viktiga att beakta i 

planläggningen bör det ske ett nära samarbete och informationsutbyte mellan arbetet med planen 

och arbetet med miljöbedömningen. För att miljöutredningen ska komma till användning krävs 

det även att den utförs tidigt i processen innan arbetet med planen nått för långt och blivit för 

rigid och svår att påverka (Naturvårdsverket 2009). 

Vidare ska planer eller program som antas ha betydande miljöpåverkan enligt miljöbalken 6 kap. 

18 § MB följas upp för att få kunskap om den påverkan som faktiskt medfördes (Lag 2004:606). 

Detta ska göras så att miljöpåverkan som tidigare inte identifierats kan upptäckas och åtgärdas. 

Ofta samordnas uppföljningen med den befintliga miljöövervakningen och i 

genomförandebeskrivningen till DP kan upplysning ges om hur uppföljningen av de 

planrelaterade åtgärderna ska genomföras (Naturvårdsverket 2009). 

 

Dagvattenutredning  

Då det förekommer mycket föroreningar i staden från bland annat hus, trafik och mänsklig 

aktivitet får det vatten som sköljer av staden med sig föroreningar. Detta vatten kallas dagvatten 

och anses vara den största källan till föroreningar av sjöar och vattendrag som finns i närhet av 

städerna (Alm et al. 2010). En dagvattenutredning görs i de flesta detaljplaner som ändrar 

markanvändningen inom området i stor utsträckning. I en dagvattenutredning kontrolleras 

normalt sett både flödesförändringar och den föroreningsbelastning planen ger upphov till. 

Exakt vad som innefattas varierar med planen och behövd omfattning (Boverket 2015c). 
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Föroreningarna i dagvattnet varierar beroende på markanvändningen i det område det har 

passerat. Jordbruksmark innehåller till exempel mer näringsämnen och ger dagvatten med högre 

kvävehalter medan villaområde ger lägre föroreningskoncentrationer i jämförelse med 

industriområden och motorvägar. För att göra en utredning av föroreningspåverkanpåverkan 

från planen används modelleringsverktyg som till exempel StormTac. För att bestämma den 

föroreningsbelastning planen skulle innebära görs följande steg: 

 

1. Delavrinningsområden identifieras och kvantifieras genom att titta på topografiska 

kartor och landanvändningskartor.  

2. Mängden avrinning, föroreningshalter och föroreningsmängder beräknas för varje 

delavrinningsområde. För detta används schablonvärden för olika 

markanvändningstyper. Mängd (kg/år) är beräknad från koncentrationer (mg/l) och 

flödesberäkningar (m3/år). 

3. De beräknade föroreningsvärdena jämförs med acceptabel belastning eller maximalt 

tillåtna koncentrationer framtagna för recipienten.  

4. Om halter eller mängder överskrider de som är godtagbara ska åtgärder läggas in i 

modellen. Modellen beräknar den mängd belastning som behöver minskas för att uppnå 

satta kriterier och vilken minskning en åtgärd kan ge. Modellen tar även hänsyn till de 

processer som sker i recipienten vilket antingen kan vara rening eller att ämnen släpps 

från sedimenten (Larm & Pirard 2013). 

Då data är begränsad och naturliga system är komplexa är det svårt att veta vilken osäkerhet det 

är på beräkningar av föroreningshalter och mängder. Osäkerheten varierar även mellan olika 

ämnen och markanvändningar (Alm et al. 2010). I StormTac delas koncentrationer in i tre 

grupper beroende på den mängd data som finns tillgänglig och hur mycket den varierar. Data 

som används till schablonvärden i StormTac utgör en sammanställning från olika projekt och 

användaren kan även lägga in egen data. För att modellen ska fungera väl krävs det att den 

kontinuerligt uppdateras med ny data som blir tillgänglig (Larm & Pirard 2013).  

Användning av riktvärden 

Det finns idag inga nationella riktvärden för dagvatten (Alm et al. 2010). Idag används vanligtvis 

de förslag på riktvärden som togs fram av riktvärdesgruppen 2009, som beskrivs mer utförligt 

nedan, eller riktvärden framtagna av kommunen. De miljökvalitetsnormer som gäller för ytvatten 

kan inte appliceras direkt på dagvatten, även om det rinner direkt till en recipient. Detta då 

dagvatten så gott som alltid innehåller högre halter än ytvattenrecipienten på grund av den 

utspädning som sker (Riktvärdesgruppen 2009).  

En svårighet med att bestämma riktvärden är att recipienter är olika känsliga vilket i vissa fall 

kommer sätta onödigt strikta krav på vissa verksamhetsutövare. Det kan även i vissa fall vara 

viktigare att en verksamhet agerar aktivt för att undvika olyckor då detta skulle få långt värre 

konsekvenser än en något högre utsläppshalt generellt. Behov kan därför finnas av att utjämna 

flödet för att undvika höga maxkoncentrationer som når recipienten eller att den totala mängden 

förorening över ett år begränsas (Riktvärdesgruppen 2009). 

De förslag på riktvärden som togs fram av riktvärdesgruppen togs fram genom att använda 

schablonhalter som motsvarar de föroreningsmängder som finns i dagvatten från mindre 

förorenade markområden. Dessa markområden innefattar skog- och ängsmark samt normala 
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villaområden. De här halterna har använts då det rimligtvis inte går att kräva rening på dagvatten 

från de områdena (Riktvärdesgruppen 2009). De förslag på riktvärden som togs fram av 

riktvärdesgruppen är indelade i tre nivåer beroende på om det sker ett direkt utsläpp till recipient 

eller inte. Vidare är riktvärdena olika beroende på recipientens storlek. 

Den mängd förorening som når en recipient är i de flesta fall mer användbar att använda för att 

besluta om hur stor påverkan blir och ifall åtgärder behövs. Halter kan vara missvisande då det 

inte säger något om den totala mängden förorening som når recipienten. Om flödet är litet kan 

en hög halt fortfarande vara godtagbar medan en låg halt i ett större flöde innebär att totalt sett 

mer föroreningar når recipienten. En låg halt kan alltså vara värre. Det är även främst mängden 

utsläpp som långsiktigt påverkar statusen på recipienten (Larm 2011). 

4.3.3 Planförfarande 
Efter det förarbete som görs finns det tre olika förfarande vid framtagning av detaljplanering 

som kommunen kan använda sig av; standardförfarande, utökat förfarande eller samordnat 

förfarande. Samordnat förfarande används då ett ärende förutom PBL även prövas enligt 

miljöbalken, väglagen eller lagen om byggande av järnväg.  Då detta förfarande innehåller steg 

från de andra förfarandena förklaras dessa nedan. Det är kriterier i Plan- och bygglagen som 

beslutar vilket av de två andra förfarandena som kommer användas i planprocessen. 

Standardförfarandet innebär en kortare process och kan tillämpas om detaljplanen bland annat 

inte antas medföra betydande miljöpåverkan, är förenlig med översiktsplanen och inte är av 

betydande intresse för allmänheten. Ifall inte alla kriterier uppfylls utförs ett planen enligt ett 

utökat förfarande (Boverket 2014a). 

 

Standardförfarande 

I planprocessen enligt standardförfarandet sker i huvudsak sex steg; samråd, underrättelse, 

granskning, granskningsutlåtande, antagande och laga kraft (Figur 6).  

 

 
Figur 6 - Standard förfarande i detaljplaneprocessen. 

Samråd: Ett planförslag inklusive relevant underlag presenteras och information, önskemål och 

synpunkter på förslaget samlas in. Samråd ska ske med lantmäterimyndigheten, länsstyrelsen, 

boende som berörs och kända sakägare. Redan här kan länsstyrelsen kommentera på hur 

miljökvalitetsnormer hanterats i förslaget. De synpunkter som kommit in ska sedan presenteras 

i granskningsutlåtandet som görs efter nästa steg. Utefter synpunkterna kan planförslaget sedan 

justeras. 

  

Underrättelse och granskning:  Det, efter samrådet, redigerade planförslaget skall ställas ut för 

granskning under två veckor. Berörda ska informeras om detta av kommunen och skriftliga 

synpunkter på förslaget samlas in. Länsstyrelsen granskar här så att MKN för vatten inte 

överskrids. Efter det här steget tillåts enbart små ändringar göras på förslaget utan att behöva 

genomföra en ny granskning.  

 

Samråd Underrättelse Granskning
Gransknings

utlåtande
Antagande Laga Kraft
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Granskningsutlåtande:  De skriftliga synpunkterna från granskningen sammanställs i ett 

granskningsutlåtande. Här kan även samrådssynpunkter presenteras om de inte sammanställts 

tidigare.  

 

Antagande:  Antagandet av en detaljplan görs oftast av kommunfullmäktige om denne inte 

delegerat ansvaret till kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden. Därefter ska länsstyrelsen, 

lantmäteriet, berörda kommuner och regionplaneorgan, samt de som haft synpunkter som inte 

blivit tillgodosedda meddelas.  

 

Laga kraft: Tidigast tre veckor efter antagandet har annonserats på kommunens anslagstavla kan 

beslutet vinna laga kraft (Boverket 2015b). 

 

Utökat förfarande 

Det utökande förfarandet är mer omfattande än standardförfarandet innefattar två ytterligare 

processteg; kungörelse och samrådsredogörelse.  

 

 
Figur 7 - Planprocessen för utökat förfarande av en detaljplan. 

Kungörelse:  Inför samrådet ska en kungörelse annonseras i ortstidningen och på kommunens 

anslagstavla. Denna ska ge information om förslaget och tydligt ange hur synpunkter kan lämnas 

under samrådsprocessen. 

 

Samrådsredogörelse:  Efter samrådet ska synpunkter sammanställas tillsammans med kommunens 

kommentarer och förslag på ändringar. Vid betydande miljöpåverkan ska samrådsredogörelsen 

även utformas för att möta krav från miljöbalken.  

 

Förutom de tillkommande stegen i planprocessen innebär ett utökat förfarande även vissa 

förändringar i de steg som delas med ett standardförfarande. Om planen anses ha betydande 

miljöpåverkan ska samrådsteget uppfylla krav enligt miljöbalken och presentera handlingar från 

miljöbedömningen (Boverket 2014d). 

 

4.3.4 Plandokument i detaljplanering 
I och med en detaljplan (DP) följer det att olika dokument tas fram som har olika syften och 

juridiskt utrymme när det kommer till vattenhantering. Planbestämmelser, plankarta och 

planbeskrivning följer alla med som delar av DP. Beroende på vem som äger marken görs olika 

avtal; markangivelseavtal eller exploateringsavtal. Krav kan även ställas enligt allmänna 

bestämmelser om vatten och avlopp (ABVA) och lagen om allmänna vattentjänster (LAV). Även 

vid bygglovsprövningen sker viss prövning av vattenfrågor beroende på när DP togs fram. Detta 

avsnitt ämnar ge en tydligare bild av de här dokumenten.  

Kungörelse Samråd
Samråd

redogörelse
Underrättelse Granskning

Gransknings
utlåtande

Antagande Laga kraft
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Planbestämmelser och Plankarta  

I en plankarta kan mer specifika kriterier sättas ifall de klassas som skyddsåtgärder. Detta är 

exempelvis dagvattenstråk, skyddsanordningar mot översvämningar och större 

dagvattenanläggningar. Här kan information flaggas genom att ge hänvisning till 

dagvattenstrategier och dylikt. Enligt informationskompendiet från länsstyrelsen i Stockholm 

kan det ”behöva” redovisas vegetation, buffertzoner och skyddsavstånd i plankartan, vilket 

därmed kan beslutas om under detaljplaneringen.  

Planbestämmelsen kan innehålla bestämmelser om höjdsättning, utformning av markytan och 

vegetation (Björlin et al. 2011). Detta innebär att direktiv för användning av gröna tak kan ges 

samt vilken typ av markbeläggning och andel markyta sparad för dagvattenhantering. Det ska 

vara preciserat var åtgärder ska finnas samt beskrivet varför de ska utföras, till exempel för 

flödesbegränsning eller rening. Detta innebär att det i ett tidigt stadie utreds vilka möjligheter det 

finns inom planområdet för att genomföra hållbara dagvattenlösningar (Björlin et.al, 2011). 

Exempel på vad som kan specificeras och bidra till att MKN för vatten följs: begränsa andel 

hårdgjord yta, krav på exempelvis gröna tak, att undvika vissa material så som zink och koppar i 

takmaterial, fördröjningsmagasin för dagvatten och krav på kommunalt eller gemensamt Va-

system (Länsstyrelsen Värmland 2011). Regler om vilka planbestämmelser som kan skrivas in i 

detaljplaner finns i 4 kap. PBL (Christensen 2015).  

Det som specificeras i planbestämmelser ska vara nödvändigt för att uppnå planens syfte. 

Motiven till bestämmelserna bör således beskrivas i planens syfte (Boverket 2014b). Det kan vara 

svårt att ställa krav som möjliggör att MKN för vatten kan uppfyllas inom ramen för vad som 

är tillåtet i planbestämmelser. I undersökning gjord på detaljplaner från 25 kommuner visade det 

sig att 215 av 390 innehöll otydliga planbestämmelser eller planbestämmelser som saknar lagstöd. 

Detta kan skapa problem i senare skeden av processen och i värsta fall leda till skadeståndsfall 

mot kommunen (Christensen 2015). 

Planbeskrivning 

Planbeskrivningen innehåller inte underlag som är juridiskt bindande till skillnad från plankartan 
och planbestämmelser. Här presenteras istället mer material såsom information om MKN i 
området, slutsatser från dagvattenutredning och uppskattad påverkan från projektet. Här kan 
även komma förslag på åtgärder och dimensioner på flöden (Björlin et al. 2011). 
 
Enligt PBL ska här även framgå vilka åtgärder (organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 
fastighetsrättsliga) som behövs för att genomföra planen. Detta redovisas i 
genomförandebeskrivningen tillsamman med vem som är ansvarig för åtgärderna och hur de ska 
finansieras. Det kan även stå med hur uppföljningen av åtgärderna ska fullföljas (Boverket 2006). 
 

Civilrättsliga avtal; Markanvisningsavtal 

Markanvisningsavtal görs för kommunägd mark och innefattar att en miljöbedömning görs för 
att bedöma miljöförutsättningarna att exploatera på platsen. Här kollas förutsättningar för 
dagvattenhantering och påverkan på grundvatten och recipienter. I detta avtal kan många 
preciseringar som påverkar vattenfrågor göras;  

- val av byggnadsmaterial för att inte förorena fastighetens dagvatten med tungmetaller 
eller andra miljögifter, 

- krav på rening av dagvatten, 
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- krav på hållbar dagvattenhantering på kvartersmark genom exempelvis fördröjning, 
självrening och infiltration, 

- krav på maximala flöden som får avledas till ledningsnät, 
- krav på uppfyllande av viss grönytefaktor, 
- krav på gröna tak och gårdar, 
- krav på undersökningar av nivåer och kvalitet på grundvatten inom skyddsområden, 
- krav på skyddszoner och buffertzoner vid känsliga vatten. 

 
Det är dock viktigt att det finns en uppföljning och kontroll att tillräckliga underlag tas fram och 
att dessa beslut efterlevs (Björlin et al. 2011; Christensen 2013). 
 

Civilrättsliga avtal; Exploateringsavtal 

Exploateringsavtal är relevanta då en detaljplan ska antas på mark som inte ägs av kommunen. 
Avtalet sker mellan kommunen och byggherren och ska benämnas i detaljplanens 
planbeskrivning. Syftet med planen är att garantera att planen genomförs på ett sätt som 
tillgodoser krav från va-, byggnads- och miljölagstiftning. Detta kan vara investering i teknisk 
infrastruktur eller tekniska egenskapskrav för att skydda värdefulla områden, skapa 
säkerhetshöjande åtgärder och skydda mot störningar. Avtalen får dock inte kräva mer än vad 
som medges i PBL och LAV (Boverket, 2015c).  
 

Krav enligt ABVA och LAV 

LAV och lokala bestämmelser i ABVA kan också användas för att styra dagvattenhanteringen. 
Kraven enligt ABVA kan komma sent i processen och görs via ett avtal mellan byggherre och 
VA-huvudmannen (Björlin et.al, 2011). LAV ställer krav på att kommunen vet vilket VA-behov 
som finns och kommer behövas så att detta finns med i planeringen som görs (Christensen 
2015). 
 

Bygglov 

Bygglovhanteringen hos kommunerna regleras av PBL, Boverkets Byggregler (BBR), framtagna 

detaljplaner och översiktsplan inom kommunen (Ternström & Severinsson 2014). I och med att 

MKN skall mötas i detaljplanen behöver bygglov enbart prövas mot gällande MKN ifall de ligger 

utanför satt detaljplan. I annat fall skall de planerbestämmelser som råder över området vara 

tydliga på vilka krav och åtgärder en fastighetsägare behöver göra för att nyttja byggrätten 

(Björlin et.al, 2011). Krav måste vara satta innan bygglov beviljats då det sedan är begränsat vilka 

ytterligare åtgärder som kan krävas för till exempel dagvattenrening enligt Plan- och Bygglagen. 

Det finns dock äldre detaljplaner där vattenfrågor och strategier inte är tillräckliga, och i sådana 

fall ska bygglovsärendet även beröra vattenfrågor (Björlin et. al. 2011). 

4.4  Juridiken kring MKN och att ställa krav i detaljplanen 

4.4.1 Juridiken 

I Sverige finns det grundlagar, lagar, förordningar, myndighetsföreskrifter och kommunala 

föreskrifter. Förordningar beslutas av regeringen medan myndighetsföreskrifter tas fram av en 

myndighet utefter deras ansvarsområde. Lokala föreskrifter tas fram av kommunen och kan gälla 

inom kommunens geografiska gränser(Christensen 2015). Det finns ingen samlad lagstiftning 

som styr hanteringen av vattenfrågor. Istället finns flera olika lagtexter, förordningar och 
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föreskrifter som har bestämmelser för olika vinklar av frågorna. Dessa har tillkommit under 

årens lopp och i och med nya regleringar från till exempel EU (Christensen 2015). 

Ramdirektivet för vatten implementeras främst genom MB men kommer även in i bestämmelser 

i PBL. Mark- och vattenplanering styrs till stor del av PBL vilket ställer krav på samordning för 

att svara mot båda dessa lagstiftningar (Länsstyrelsen i Jönköpings län 2010). Även andra lagar 

spelar in som lagen om allmänna vattentjänster (LAV), lagstiftning om markåtkomst och 

ledningsrättslagen men har inte en lika central roll i arbetet med MKN (Christensen 2015). 

Ramdirektivet implementeras sedan vidare i VFF medan föreskrifter från Hav, NVV, SGU och 

länsstyrelser sätter regelverket för mer specifika detaljer (Vattenmyndigheterna u.d.g). Nedan 

följer en fördjupning av MB, PBL och de förskrifter som är mest centrala för arbetet med MKN 

i detaljplanering. 

 

Miljöbalken (1998:808) 

Miljöbalken började gälla år 1999 och dess syfte finns tydligt angivet i dess första kapitel: 

”Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och 

kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö.”             (Miljöbalk 

1998:808) 

Viktiga kapitel för MKN för vatten är framförallt kapitel 5 som specifikt adresserar MKN och 

kapitel 2 som innehåller de allmänna hänsynsreglerna. Även kapitel 6 som berör 

miljökonsekvensbeskrivningar innehåller relevanta bestämmelser vid planärenden och 

vattenfrågor. Vidare så är MB en ramlag vilket innebär att regeringsförordningar och 

myndighetsföreskrifter styr mycket av den mer detaljerade regleringen.  

 

Plan- och Bygglagen (2010:900) 

Den nya plan- och bygglagen trädde i kraft 2 maj 2011. PBL adresserar hur planering ska gå till 

och anger att 5 kap. MB ska följas vid planläggning och andra ärenden. (Björlin et. al. 2011). 

Enligt PBL har kommunen en skyldighet att planlägga användningen av mark- och 

vattenresurser. En översiktsplan är en skyldighet att ta fram (1 kap. 2§ PBL) medan kommunens 
planmonopol innebär att de avgör om ett område inom kommunen ska detaljplaneläggas eller 
inte (Christensen 2015). PBL ställer krav på att MKN ska följas och att en detaljplan inte får 
antas om ett genomförande innebär att en norm överträds. Om kommunen bortser från detta 
kan planen då upphävas av länsstyrelsen (Christensen 2012). Vidare reglerar PBL de krav som 
kan specificeras i plandokument. Enligt  PBL (4 kap. 12 §) får detaljplanen ge angivelser om 
skyddsåtgärder och speciella förutsättningar som gäller för bygglov, detta är till exempel 
dagvattenåtgärder. Krav för en viss dagvattenanläggning eller teknisk utformning kan dock inte 
ställas enligt PBL (Björlin et al. 2011). 
 

Föreskrifter 

Havs- och vattenmyndighetens författningssamling (HVFMS) innehåller tillsammans med andra 

föreskrifter de som är centrala för vattenförvaltningen. Då HaV tog över arbetet från NVV är 

några av föreskrifterna utgivna av dem och benämnda med ”NFS” istället för ”HVFMS”. Dessa 

centrala är;  

 Förvaltningsplaner och åtgärdsprogram för ytvatten (HVMFS 2015:34) 

https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/foreskrifter/register-vattenforvaltning/forvaltningsplaner-och-atgardsprogram-for-ytvatten-hvmfs-201534--.html
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 Övervakning av ytvatten (HVMFS 2015:26) 

 Klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten (HVMFS 2013:19) 

 Kartläggning och analys av ytvatten (NFS 2006:1) 

 Mätmetoder och redovisning av mätresultat m.m. avseende fiskevatten (NFS 

2005:11) 

 Fiskvatten som ska skyddas (NFS 2002:6) 

SGU ger ut föreskrifter för grundvatten i författningssamlingen SGU-FS och även de berör 

övervakning, statusklassificering, kartläggning och analys, förvaltningsplan och åtgärdsprogram 

(Sveriges geologiska undersökning u.d.). Slutligen utgör MKN en förskrift bestämd av 

vattenmyndigheten för varje vattendistrikt (Länsstyrelsen Västmanlands län 2009a). 

 

4.4.2 Att ställa krav i DP 

Krav för en viss dagvattenanläggning eller teknisk utformning kan inte ställas enligt PBL. Dock 

kan som ovan nämndes plankartan innehålla plats för skyddsanordningar som exempelvis 

dagvattenstråk. Det ska även framgå ifall vissa åtgärder krävs som till exempel 

fördröjningsmagasin. I planbeskrivningen kan sedan en utförligare diskussion kring utförande 

och storleksordning på flöden och så vidare presenteras (Björlin et.al, 2011). 

En grundprincip är att detaljplanen enbart ska beröra det aktuella området men det är möjligt att 

åtgärder kan antas utanför planområdet. Detta kan till exempel vara som en del av ett kommunalt 

åtgärdsprogram. Ifall betydande påverkan ska tillåtas måste en redovisning över åtgärder 

presenteras inför antagandet av planen. Detta kan få stöd av avvägningsbestämmelse 2 kap 7§ 

MB om de kompenserande åtgärderna gör en inte obetydlig påverkan för att uppnå MKN. PBL 

däremot innehåller inte liknande krav på kompensationsåtgärder och egentligen är det PBL som 

följs i planärenden. Enligt vägledningsguiden från länsstyrelsen i Stockholm (2011) kan dock 

miljöbalkens avvägningsbestämmelse användas som inspiration. Det är lämpligt att kunna tänka 

i ett större geografiskt område för att uppnå MKN och inte behöva åtgärda allt i det begränsade 

detaljplaneområdet. Dock är ett sådant resonemang oklart ur rättssynpunkt och det saknas 

prövningar som kan ge vägledning (Björlin et.al, 2011). 

Christensen (2012) menar på att många olovliga planbestämmelser skulle kunna undvikas genom 

att andra delar av rättssystemet kommer in, så som MB vid bygglov. Planbestämmelser kan inte 

användas för att uppnå eller upprätthålla en MKN, men om planen däremot innebär att det är 

risk för försämring kan planen avvisas av länsstyrelsen. Enligt Christensen går det inte heller att 

ställa krav på ett visst flöde från en plan eller krav på rening av dagvatten enligt PBL vilket 

Svenskt Vatten uppger är möjligt i sin publikation P105. Han menar att dessa faktorer i så fall 

kommer in under miljöbalken. För att nå en bra hantering av VA-frågor inom kommunerna 

krävs förvaltningsöverskridande samarbete då olika nämnder har olika mandat att agera. Enskilt 

går det därför inte att täcka hela behovet för att uppnå god dagvattenhantering, utan nämnderna 

behöver samarbeta (Christensen 2012).  

4.5 Utredning av problematik i arbetet med detaljplanering och 

dagvattenhantering  
Problematiken som upplevs med planframställning och arbetet med vattenförvaltningen har 

diskuterats i olika utredningar. Två större utredningar är PBL Pilotprojekt som presenterades 2011 

https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/foreskrifter/register-vattenforvaltning/overvakning-av-ytvatten-hvmfs-201526.html
https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/foreskrifter/register-vattenforvaltning/klassificering-och-miljokvalitetsnormer-avseende-ytvatten-hvmfs-201319.html
https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/foreskrifter/hvmfs/nfs-20061.html
https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/foreskrifter/hvmfs/nfs-200511.html
https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/foreskrifter/hvmfs/nfs-200511.html
https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/foreskrifter/hvmfs/nfs-20026.html
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som bland annat fokuserade på fysisk planering och vattenförvaltningen samt 

Planprocessutredningen från 2015 med mål att effektivisera den kommunala planprocessen. Även 

andra publikationer så väl som examensarbeten har utförts som tagit upp problematiken kopplat 

till MKN för vatten och planering. Detta avsnitt ger en inblick i de övergripande 

problemområden som nämns och de slutsatser som gjorts. 

 

4.5.1 PBL Pilotprojekt  
Inför att PBL trädde i kraft 2011 genomfördes ett pilotprojekt av Länsstyrelserna i samverkan. 

Pilotprojektet bestod av åtta utvecklingsprojekt där översiktsplanering utgjorde fokus i flera. 

Resultatet av detta pilotprojekt var att ge länsstyrelserna och Boverket underlag i sitt fortsatta 

arbete att ta fram vägledningsmaterial gällande plan- och bygglagen (Boverket 2011b). 

I ett av projekten var fokus ”fysisk planering och vattenförvaltningen” och en frågeställning man 

arbetade med var ”hur miljökvalitetsnormer för vatten kan behandlas i planeringsunderlag, i 

detaljplanering och i översiktsplanering” (Boverket 2011b). Detta projekt genomfördes 2010 av 

länsstyrelsen Värmland, länsstyrelsen Östergötland och länsstyrelsen i Jönköpings län. Dessa tre 

har i sin tur genomfört delprojekt inom de olika områdena; planeringsunderlag och 

kunskapsförsörjning, vattenförvaltningen i översiktsplanen och miljökvalitetsnormer för vatten 

inom detaljplaneprocessen (Länsstyrelsen Östergötland 2011). 

Resultatet visade att det är viktigt att frågan med MKN belyses tidigt i detaljplaneprocessen, 

redan under behovsbedömningen är mest lämpligt. I underlaget som presenteras behöver det 

anges vilka vattenförekomster som berörs, deras status, miljöproblem som finns och vilken 

MKN som gäller. En bedömning ska göras av hur en planensrealisering skulle påverka 

vattenkvalitén och i en MKB ska det redovisa om planen kan medföra att MKN inte uppfylls. 

Enligt sammanställning kan kommunen genom planbestämmelser, som är juridiskt bindande, 

ställa krav så att MKN för vatten följs. Resultat från projektet lyfte även fram svårigheten med 

att avgöra hur MKN verkligen påverkas. Detta kan bero på kumulativa effekter från flera 

detaljplaner och det kan vara svårt att uppskatta detta korrekt så att ”bägaren inte rinner 

över”(Boverket 2011a). 

 

4.5.2 Planprocessutredningen 2015 
Statens offentliga utredningar har haft i uppdrag att utreda och föreslå åtgärder för att kunna öka 

och snabba på den kommunala planläggningen gällande bostadsbyggande. Samma utredning 

berörde även frågor angående kravställningsmöjligheter i detaljplanen, behovet av effektivisering 

av statliga myndigheter och möjliga förbättringar för att förbättra kommunens planberedskap 

(Statens offentliga utredningar 2015). 

 

Från kommunerna kommenteras det på att domstolar tolkar miljöbalken olika och det därför 

kan råda osäkerhet kring när en MKB behöver tas fram. Oenighet upplevdes även mellan olika 

länsstyrelser kring detaljeringsgraden på de utredningar som krävs för att godkänna planen. Att 

MKN för vatten sedan innebär förbudslagstiftning kan vara problematiskt då en avvägning mot 

andra allmänna intressen inte tillåts göras. Andra svårigheter som kommunerna upplever är att 

hitta tillräckligt erfaren personal speciellt då antal ärenden blir fler och fler. En tredjedel av de 

tillfrågade upplevde att det ges otydlig vägledning från länsstyrelserna vid frågor som berör PBL. 

Bestämmelser i detaljplanen som innehåller krav på tekniska egenskaper ska begränsas då detta 

kan skapa konflikter vid genomförandet då andra bestämmelser kan ha ändrats. Till exempel färg 
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och materialval ska inte kunna specificeras i planen utan istället styras genom 

bygglovshanteringen. Dock ska det vara möjligt att ställa krav ifall det finns  risk för 

överprövning enligt 11 kap 10 § PBL, vilket sker ifall planen försvårar att uppnå MKN (Statens 

offentliga utredningar 2015). 

 

4.5.3 Problematik enligt annan litteratur och tidigare examensarbeten 
Ebba Waernbaum gjorde sitt examensarbete angående ”implementeringen av EU:s ramdirektiv 

för vatten i kommunernas planarbete ” år 2010 och fann då viktiga aspekter och 

problemområden. Kommunerna upplevde då oklarhet kring vad åtgärderna i ÅP innebar i 

praktiken för den fysiska planeringen. Referensexempel kring juridiska avtal och åtgärder 

efterfrågades liksom tydligare förklaring av de juridiska aspekterna kring MKN. Hon såg även 

vikten av att frågorna kring ramdirektivet för vatten arbetas med gemensamt av flera 

förvaltningar (Waernbaum 2010). 

Vidare utförde Anna Steinwandt sitt examensarbete angående dagvattenhantering i stadsmiljö 

(2015) och uppmärksammade flera intressanta aspekter kring vattenfrågor och planarbetet. Den 

största utmaningen anges vara samverkan mellan kommunala förvaltningar för att ”stärka 

dagvattnets roll i den fysiska planeringen” (Steinwandt, 2015, s.64). Koordineringen mellan PBL 

och MB ansågs problematisk i vissa fall liksom de begränsade möjligheterna att reglera 

dagvattenlösningar i DP enligt gällande lagstiftning. Undersökningen visade även att 

kommunerna saknar nationella och regionala riktlinjer och de som finns önskades vara tydligare 

(Steinwandt 2015). 

En annan svårighet som lyfts i Stockholms stads ”Handlingsplan för god vattenstatus” (2015) är 

då en enskild verksamhet påverkar en recipient försumbart med tanke på MKN. Detta innebär 

då att det inte går att ställa krav på kostsamma försiktighetsåtgärder. Problemet blir då många 

verksamheter finns inom ett avrinningsområde och tillsammans utgör problem för att uppnå satt 

vattenstatus enligt MKN (Mohlander et al. 2015). 

Så sammanfattningsvis, de problem som lyfts i tidigare studier och publiceringar är således;  

- Oklart vilka krav med lagstöd som kan ställas i en DP för att möjliggöra att MKN 

uppnås. 

- Samverkan mellan förvaltningar på kommunen. 

- Avsaknad av eller otydliga riktlinjer. 

- Att avgöra hur MKN påverkas från en plan. 

- Osäkerhet kring omfattningen av underlaget som ska tas fram. 

- Brist på personal med tillräcklig erfarenhet. 

- Otydliga åtgärder i åtgärdsprogrammet. 

 

5. NORRA ÖSTERSJÖNS VATTENDISTRIKT OCH STOCKOHOLM 

LÄN 
Norra Östersjöns vattendistrikt är till ytan 44 000 km2 och därmed det minsta distriktet men med 

den högsta befolkningen på 2,9 miljoner. Vattendistriktet innefattar de sju länen Dalarna, 

Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland, Örebro och Östergötland. Då 

vattendistrikten delas in efter avrinningsområden och inte politiska gränser kan en länsstyrelse 

https://sv.wikipedia.org/wiki/%C2%A7
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vara del av fler än ett vattendistrikt. Sammanlagt inom distriktet finns 1130 ytvattenförekomster 

och 529 grundvattenförekomster (Vattenmyndigheterna, u.d.a). 

Länsstyrelsen i Västmanland är vattenmyndighet för distriktet och ansvarar således för att bland 

annat ta fram åtgärdsprogrammet. Vattendistriktet innefattar flera skärgårdar på dess östra sida 

och en betydande del utgörs av Mälarens 22 600 km2 stora tillrinningsområde. Det finns 963 

ytvattenförekomster inom distriktet varav 340 sjöar och 623 vattendrag. De allvarligaste 

miljöproblemen i distriktet är övergödning och fysisk förändring men även miljögifter och 

försurning utgör utmaningar (Vattenmyndigheten Norra Östersjön, u.d.b). 

Förutom att fokusera på Norra Östersjöns vattendistrikt fokuserar studien även på 

kommunerna i Stockholms län. I länet finns det 26 kommuner; 

Upplands Väsby 
Vallentuna 
Österåker 
Värmdö 
Järfälla 
Ekerö 
Huddinge 
Botkyrka 
Salem 

Haninge 
Tyresö 
Upplands-Bro 
Nykvarn 
Täby 
Danderyd 
Sollentuna 
Stockholm 
Södertälje 

Nacka 
Sundbyberg 
Solna 
Lidingö 
Vaxholm 
Norrtälje 
Sigtuna 
Nynäshamn 

 

Det finns sammanlagt 321 ytvattenförekomster och 156 grundvattenförekomster inom länet, 

inklusive de som är preliminära (VISS, 2016). För överblick om statusen i länets vatten se Bilaga 

1.   

 

6. RESULTAT FRÅN INTERVJU- OCH ENKÄTSTUDIE 
Simultant med litteraturstudien utfördes, som en andra del av förstudien, intervjuer med 

konsulter, länsstyrelse- och kommunanställda. Resultatet från dessa presenteras i avsnitt 6.1 och 

låg bland annat till grund för utformningen av enkätstudien, som beskrivs i avsnitt 6.2. Därefter 

redogörs resultatet från enkäterna som skickades ut till kommuner och länsstyrelser i avsnitt 6.3 

och 6.4. 

6.1 Resultat från semi-strukturerade intervjuer i förstudien  

Intervjudelen i förstudien gav information om framförallt de krav kommunen ställer, lagstöd för 

krav i DP, dataunderlag och statusklassning samt svårigheter som upplevs. De intervjuades 

yrkesroll samt vad de kommer hänvisas till i texten (Intervju + bokstav) kan ses i avsnitt 2.1.1.  

A. Kravställning från kommun  

Kravet från kommunen varierar beroende på området som exploateras. Enligt intervju A är 

kravet vid förtätning att påverkan från området ska bli mindre efter detaljplanen realiserats. Om 

det skulle röra sig om naturmark som bebyggs gäller kravet att påverkan från området ska vara 

detsamma som tidigare, ingen försämring får alltså ske (Intervju A).  
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B. Lagstöd för krav i DP 

Enligt flera av de intervjuade ger PBL inte möjligheten att ställa krav för rening utifrån 

vattendirektivet och MKN (Intervju A, H och D). Dock går det att lämna plats för 

vattenhantering, så som dagvattendammar, i detaljplanen (Intervju D och H). Krav kan inte 

heller ställas i andra plandokument förutom då exploateringsavtal görs (Intervju A). 

”Det är svårt att göra bedömningarna då det finns krav på kommunerna att bygga på stora områden 

men samtidigt ska MKN uppnås” (Intervju A). 

C. Verktyg, Beräkningar och statusklassning 

Status på recipienten bestäms genom en bedömning av det underlag som samlas in. Det kan 

dock saknas dataunderlag för att göra säkra statusklassningar, där till exempel kemisk data och 

belastningsdata för en vattenförekomst kan vara bristfällig (Intervju H). Status måste dock sättas 

även ifall dataunderlaget är osäkert och då sätts statusen till god (Intervju F, A). När den kemiska 

statusen tas fram skattas säkerheten av bedömningen på en 4-gradig skala (Intervju G). 

All provtagning som till exempel kommuner gör kan inte användas till statusbedömning då det 

finns krav att provtagningen gjorts efter en viss metodik. Den metodiken är rätt dyr (Intervju F). 

Dock är tanken enligt vattenförvaltningen att det inte enbart är länsstyrelsens och 

vattenmyndighetens provtagningar som ska ligga till grund för bedömningen av status. Vid 

statusbedömning står det i vattendirektivet att all data som finns tillgänglig ska användas. 

Problemet när statusklassningen är satt på osäkra grunder är att den bedömningen ligger till 

grund för många delar av vattenarbetet, som exempelvis åtgärdsplanering och prioritering. Det 

kan också som exemplet kring krav från kommunen avgöra vilka krav som sätts på nya DP i 

avrinningsområdet. (Intervju C). 

D. Att göra bedömningen 

Enligt en konsult som arbetar med att göra modelleringar och påverkansbedömningar böjar 

arbetet med att status på recipienten och känsliga ämnen kollas i VISS (Intervju J). Det blir främst 

de känsliga ämnena som utvärderingen sedan fokuseras på. Det finns inte direkt riktlinjer på hur 

påverkan ska presenteras, eller krav från länsstyrelsen. Att bedöma hur detta ska bevisas är inte 

heller en enkel bedömning (Intervju J). Schablonberäkningar och det underlag som ges i VISS är 

enligt några av de intervjuade utförliga och ger information om de ämnen som behövs (Intervju 

B och J). En annan konsult som arbetar med liknande frågor uppger dock att det saknas data att 

räkna med och tillsammans med schablonvärden kan osäkerheterna bli stora (Intervju H). 

E. Svårigheter 

Vid genomförande av åtgärdsprogram är det viktigt att politiker deltar. Att omsätta ÅP till aktion 

är dock svårt. Det är svårt att veta var föroreningar i sjöar kommer ifrån och därför är det även 

svårt att ta fram åtgärder. Ansvarsfördelningen inom kommunen kan utgöra ett problem då det 

inte finns en ytterst ansvarig utan frågan om vattendirektivet och MKN faller på flera 

förvaltningar (Intervju C).  

F. Angående vattenarbetet generellt 

Angående vattenförvaltningen så påpekar en av de intervjuade att vattenförvaltningen i Sverige 

är hårt ställd jämfört med i andra länder. Fler vattenförekomster klassas som naturliga istället för 

modifierade vilket innebär högre krav. I Holland är nästintill alla vatten klassade som modifierade 
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vilket då innebär andra krav vid till exempel exploatering. I urbana områden är det svårt att 

uppnå satta MKN för vatten (Intervju H). 

6.2 Formulering av enkätstudien utifrån förstudiens resultat 

Utifrån den information som framkommit genom förstudiens två delar formuleras de 

enkätfrågor som ämnar ge kompletterande eller fördjupad information. De enkäter som 

skickades ut kan ses i sin helhet i Bilaga 4 till kommuner och i Bilaga 6 till länsstyrelser. Då 

kommunen har den mest centrala rollen när det kommer till arbetet med detaljplanering är den 

enkäten av stor vikt för att besvara frågeställningarna. Länsstyrelsen har även den en viktig roll 

men annorlunda då den agerar granskare och har för uppgift ge vägledning och stöd till 

kommunerna. Frågorna i enkäterna skiljer sig därför åt för att ge kompletterande och relevant 

information.  

För att bemöta frågeställning 11 är det intressant att få mer information om: 

- Hur ansvarsfördelning och förvaltningsöverskridande arbete sker inom kommunerna, 

- Uppföljning, 

- Kommunikation internt och mellan länsstyrelse och kommun, 

- Svårigheter som upplevs med arbetet 

Resultat från förstudien ledde fram till ett antal frågor kopplade till frågeställning 22 som berörde 

bedömningen:  

Frågor till kommunen; 

- När i planprocessen sker bedömningen av påverkan från en plan på vattenförekomsten? 

- Vilka underlag kräver bedömningen? 

- Hur vanligt är det att konsulter anlitas för att utföra bedömningen av en plans påverkan 

på att uppfylla MKN? 

- Hur tas närliggande planområde i beaktning med tanke på kumulativa effekter? 

- Görs bedömningen ner på kvalitetsfaktornivå med tanke på Weserdomen? 

- Vilka krav ställer kommunen på vattenhanteringen i detaljplanen? 

Till länsstyrelsen; 

- Hur granskar länsstyrelsen detaljplanerna? 

                                                 
1  Vilka faktorer är viktiga och vilka svårigheter upplevs i arbetet med att ta fram en detaljplan 

som bidrar till att följa MKN för vatten?  

2 Hur utförs bedömningen av hur en detaljplan påverkar en vattenförekomst och 

förutsättningarna för att nå beslutad miljökvalitetsnorm? Hur gör kommunerna och hur granskar 

länsstyrelsen? 
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Frågeställning 33 angående förbättringsmöjligheter berör främst det kommunala perspektivet 

vilket är anledningen till att denna fråga ställs direkt i enkäten till kommunerna. I enkäten till 

länsstyrelsen vävs den i frågor om specifika aspekter så som uppföljning och samordning.  

6.3 Resultat från enkätstudie till kommuner  
Resultatet från enkäterna  som skickades till kommuner i Stockholms län presenteras i de tre 

delavsnitten Övergripande faktorer med arbetet, Bedömning och Förbättringsmöjligheter och motsvarar 

grovt områden kopplade till de tre frågeställningarna. De svarande har kunnat hoppa över frågor 

de ansåg låg utanför deras område vilket medför att antal svar per fråga varierar. En 

sammanställning av hur många svar som kommit in per fråga finns i Bilaga 3, men framgår även 

i flera fall av resultatet som presenteras. Enkätfrågorna som skickades ut till kommuner kan ses 

i sin helhet i Bilaga 4. 

 

6.3.1 Övergripande faktorer med arbetet 
Flera enkätfrågor undersökte övergripande faktorer med arbetet att ta fram en detaljplan som 

följer MKN. Frågor i enkätstudien som behandlade detta undersökte bland annat 

ansvarsfördelningen mellan förvaltningarna för arbetet med MKN för vatten och 

förvaltningsöverskridande samarbete. En annan fråga fokuserade på ifall kommunen tagit fram 

strategiska dokument så som en dagvattenstrategi eller en vattenplan där det framgår hur arbetet 

med att uppnå MKN för vatten ska gå till. Slutligen undersöktes vilka svårigheter de 

kommunanställda upplevde med arbetet relaterat till vattenfrågor. 

A. Ansvarsfördelning inom kommunen 

I förstudien framkom det att ansvarsfördelningen för vattenfrågorna som berör MKN ofta är 

delad mellan olika avdelningar på kommunen. I enkätstudien berörde en fråga vilka avdelningar 

som är ansvariga för att MKN för vatten följs. Respondenterna kunde ange fritt vilka och hur 

många avdelningar de ansåg har ansvaret. Antalet förvaltningar som angavs ansvariga varierade 

från en till fem där majoriteten (nio av 20) angav två avdelningar som ansvariga. Sammanlagt 

svarade 14 att stadsbyggnadsavdelningen är ansvarig. Ofta angavs denna tillsammans med 

Miljöavdelningen som sammanlagt tio svarade är med i ansvarsfördelningen. Den avdelning som 

därefter nämndes av flest var tekniska/ gata & park avdelningen som fem svarande angav. Plan-

och exploateringskontoret som hanterades som egna enheter ansågs ansvariga av fyra 

respondenter vardera. 

B. Förvaltningsöverskridande samarbete 

Då ansvarsfördelningen är delad i arbetet med MKN för vatten blir det viktigt med 

kommunikation och samarbete för att nå de mål som satts upp. Fråga 16 i enkäten (Bilaga 4) 

berörde ifall det sker ett förvaltningsöverskridande samarbete i kommunen för att hantera 

gemensamma vattenfrågor. Nästan hälften, nio av de 21 kommuner som deltog, svarade att det 

finns en vattengrupp med kompetens från olika förvaltningar som arbetar med vattenfrågor. 

Nästan lika många (åtta kommuner) svarade att ett visst samarbete sker mellan förvaltningar vid 

olika tillfällen till exempel för att ta fram strategiska dokument. Några svarade ”övrigt” på frågan 

och angav att det finns en vattengrupp för enskilda frågor så som dagvatten eller att en temporär 

                                                 
3  Finns det förbättringsmöjligheter i arbetet med MKN för vatten och detaljplanering?  
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grupp funnits men att det är oklart hur arbetet ska fortsätta. Ett svar angav att inget samarbete 

mellan förvaltningarna sker.  

C. Dagvattenstrategi/Vattenplan 

Strategiska dokument som dagvattenstrategi och vattenplan tas oftast fram genom ett samarbete 

mellan flera olika förvaltningar på kommunen. Av de svarande angav 95% att kommunen har 

en vattenplan eller dagvattenstrategi vilket innebar 20 av de 21 kommunerna som deltog i 

studien. Av dessa angav nära hälften, tio svarande, att dokumentet anger hur arbetet för att uppnå 

MKN för vatten ska gå till. Av de svarande anser sex stycken inte att dokumentet anger detta 

medan tre av de svarande anger att den delvis anger hur arbetet ska gå till. Enligt en av de 

svarande var dokumentet ännu inte klart medan ytterligare en annan svarade att arbetssättet för 

att uppnå MKN finns som en del av lokala åtgärdsplaner. Majoriteten, 18 av 22 svarande, angav 

att detta strategiska dokument används som underlag i detaljplaneringen. De övriga svarade att 

de inte visste, att den används delvis eller att tanken är att den ska användas när planen/strategin 

är klar.  

D. Uppföljning 

Av intervjuerna i förstudien framgick det att det kan saknas dataunderlag och att man önskar se 

en  kvalitetssäkring av reningsåtgärder och metoder för att kunna prioritera och förbättra arbetet. 

Ett sätt att samla in data samt kunna bedöma effektiviteten av åtgärder är genom uppföljning.  

Därför berörde två av enkätens 17 frågor arbetet med två olika typer av uppföljning. En berörde 

ifall uppföljning sker över hur vattenfrågor behandlas i detaljplaneprocessen medan den andra 

berörde uppföljning av hur väl den uppskattade påverkan som bedömdes i planprocessen 

överensstämmer med verkligheten. Svaren som kom in på den första uppföljningsfrågan visar 

dock att många tolkat den på ett annat sätt än som var ämnat. Svaren berörde i nästan alla fall 

det som den andra frågan ville komma åt nämligen om uppföljning av detaljplanen sker gentemot 

verkligheten. I båda fallen svarade majoriteten att ingen uppföljning görs; 16 av 22 i den första 

frågan och 20 av 23 i den andra frågan.  

Några, två respektive tre på de två frågororna, angav att uppföljning sker medan två svarade att 

det sker på vissa planer eller åtgärder. Till exempel ska uppföljning göras om det står med i 

planhandlingarna eller exploateringsavtal. Genomförandet av en detaljplan följs upp enligt två 

svar. En av dessa anger att kontroll därefter utförs så att dagvattenhanteringen fungerar utefter 

satta krav. Den andra anger dock att kontroll av dagvattenkvalitén inte utförs vad den vet. 

Kontroll uppges även kunna ske genom kommunens miljöövervakningsprogram.  

E. Svårigheter med MKN för vatten i detaljplaneringsprocessen. 

En övergripande fråga som ställdes till kommunerna var vilka svårigheter de upplever med att 

säkerställa att MKN uppnås då en detaljplan tas fram. Utifrån resultat från förstudien 

formulerades åtta svarsalternativ som listas nedan. Fler alternativ kunde kryssas i och det var 

även möjligt att svara övrigt och ange egna kommentarer. Antal svar per svarsalternativ 

presenteras i Figur 8 nedan. Det alternativ med högst antal svar upplevs som en svårighet av 

flest antal kommunanställda. De svarsalternativ som siffrorna på den lodräta axeln i figuren 

motsvarar är listade från 1 till 8;  
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1. Brist på personalresurser med tillräcklig kompetens. 

2. Oklarheter kring hur bedömningen av påverkan på MKN ska göras. 
3. Osäker bedömning om hur MKN påverkas då förloppet är komplext. (Diffusa utsläpp, flera 
steg till recipient mm.) 

4. Det saknas underlag för att göra en bedömning. 

5. Vattenfrågor prioriteras lågt i planprocessen. (Andra frågor styr) 
6. Vattenfrågorna kommer in för sent i planprocessen då möjligheten att ändra planen är 
begränsad. 

7. Det saknas lagstöd för att kunna ställa tillräckliga krav i detaljplanen. 
8. Upplever inga problem. 
 
Relaterade frågor har getts samma färg vilket kan ses på svarsalternativ 2,3 och 4 som berör 
bedömning och visas med brun färg. Svarsalternativ 5 och 6 berör vattenfrågorna i 
planprocessen och visas i blå färg. 

 

Figur 8- Figuren visar vilka svårigheter kommunerna angett med att säkerställa MKN för vatten i detaljplaneprocessen. 
Svarsalternativ 2,3 och 4 som berör bedömning och visas med brun färg. Svarsalternativ 5 och 6 berör vattenfrågorna i 
planprocessen och visas i blå färg. Svarsalternativ 1 handlar om personalresurser, 7 lagstöd och nr.8 är att inga problem 
upplevs. 

Resultatet visar att flest uppfattar svårigheter kopplade till den bedömning som ska göras och till 

att ställa krav i en detaljplan som har lagstöd. Svarsalternativ 2,3, och 4 rör bedömning på olika 

sätt och ligger i topp fyra av vad flest upplever som en svårighet. 17 svarade att osäkerheten i 

bedömningen på grund av att förloppet är komplext är en svårighet.  14 upplever att osäkerheten 

kring hur bedömningen ska gå till utgör en svårighet. På tredje plats, med elva svarande, kommer 

svårigheten med att ställa krav i en detaljplan som har lagstöd. Därefter finner tio av de svarande 

att det saknas underlag till bedömningen. Att vattenfrågor prioriteras lågt i planprocessen eller 

kommer in för sent upplever fem respektive fyra svarande utgöra en svårighet. Enbart en av de 

som svarat på enkäten upplever att det inte finns några svårigheter med att säkerställa MKN för 

vatten i detaljplaneprocessen. 

Tre av de svarande angav även svaret ”övrigt” och utvecklade fler problemområden. Ett svar 

lyfte att rening och fördröjning av dagvatten kan bestämmas genom exploateringsavtal men att 

det är osäkert om uppföljning görs vid genomförandet. Det finns även svårigheter med att göra 
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bedömningen då det är flera osäkra moment i metoden. Det är för många kvalitetsfaktorer att 

utreda och för lite provtagningar görs för att verifiera och kvalitetssäkra de verktyg som finns.  

”Utformningen av vattenförvaltningen underlättar inte bedömningen. För många 

kvalitetsfaktorer att ta hänsyn till vid en bedömning. Sedan så finns det inga bra sätt att 

räkna utsläpp av dagvattenföroreningar på. Det mäts för lite vad som faktiskt släpps ut 

och som kan verifiera de verktyg som används för att räkna på förorening som släpps ut 

med dagvatten.”                                                                                                    (Enkätsvar) 

 

6.3.2 Bedömning 
Att bedöma hur MKN för vatten påverkas av en plan visade sig redan under förstudien vara en 

svårighet för många. Detta var anledningen till att majoriteten av frågorna i enkätstudien 

undersökte arbetet med bedömningen, sammanlagt nio av 17 frågor (se fråga 2-5 och 7- 11 i 

Bilaga 4). Dessa frågor berör viktiga aspekter då en bedömning görs och resultatet presenteras i 

de kommande sju delavsnitten. 

A. När i planprocess görs bedömningen 

Hur stort inflytande vattenhanteringen kan ha på planutformningen visade sig i förstudien bero 

till stor del på hur tidigt dessa kommer in i diskussionen (Naturvårdsverket 2009). Detta berördes 

i en av frågorna och 46 % svarade att bedömningen utförs tidigt i planprocessen innan ett 

planförslag tagits fram i samband med behovsbedömningen. 33 % svarar att den utförs i 

samband med dagvattenutredningen medan 21 % anger att bedömningen av påverkan på MKN 

görs inför samråd tillsammans med att ett planförslag presenteras.  

B. Kravställning 

Som del i arbetet med att anpassa DP utefter närliggande recipienter kommer även 

kommunernas krav på vad som gäller för det vatten som lämnar området. I enkäten fick 

kommunerna svara på vilka krav de ställer från ett detaljplaneområde. Resultatet visade att flest, 

12 av 21 svar, ställer krav på att ekologisk och kemisk status i recipienten inte får försämras till 

följd av planen. Medan näst flest, sju av 21, svarade att de ställer det strängare kravet att ingen 

ökning av föroreningar eller näringsämnen får ske från planområdet. Enbart en angav att planen 

inte får leda till att enskilda kvalitetsfaktorer försämras i recipienten. Ett svar inkom även som 

angav att inget ökat bidrag får ske från planområdet av de ämnen som klassas till 

kvalitetsfaktorer. Svarsalternativen är utformade för att se om kommunerna ställer krav på 

vattnet som når recipienten eller fokuserar på vattnet som lämnar planområdet. Svaren visar att 

13 av 21 kommuner ställer krav på vattnet som når recipienten medan åtta kommuner fokuserar 

på det vatten som lämnar planområdet.  

C. Underlag till bedömningen 

För att styrka bedömningen krävs att en utredning har gjorts och att underlag tas fram som kan 

presenteras. På frågan vilka underlag som behövs för att styrka bedömningen kom blandade 

svar. Flera angav att information om status och känsliga ämnen hämtas ifrån VISS. Även 

fältarbete kan ligga till grund för den status som fastslagits hos vattenförekomsten. Som del av 

utredningen är det relevant att ha en tydlig bild över vilka källor som bidrar med föroreningar i 

avrinningsområdet. Därefter behövs även bevis på föroreningsbelastningen före och efter 

exploatering enligt detaljplanen. Som en del av dagvattenutredningen ska även den fördröjning 

och rening som kan krävas för att uppnå MKN presenteras. Underlaget ska även innehålla 
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förslag på åtgärder och den beräknade reningen dessa medför. Detta tillsammans ska kunna 

bevisa att MKN i recipienten inte kommer äventyras (fråga 7, Bilaga 4). Vid frågan ifall en 

bedömning innehåller utredning ner på kvalitetsfaktornivå svarade majoriteten (15 svarande) nej 

medan två svarade ja. Några av de svarande var osäkra medan ett svar uttryckte att det enligt 

Weserdomen ska göras men i praktiken inte är möjligt (fråga 8, Bilaga 4). 

D. Hänsyn till närliggande planområden 

En svårighet med bedömningen som uttrycktes under förstudien var hur det ska hanteras då det 

finns närliggande planområde som ska exploateras idag eller i framtiden (se sektion 4.5.1). 

Problematiken att inte få vara ”droppen som får bägaren att rinna över” när det kommer till att 

försämra för statusen av MKN innebär att närliggande planområden skulle behöva beaktas i 

planeringen för att veta godtagbar mängd utsläpp. Fråga 10 i enkätstudien berörde detta och 

ungefär hälften, elva av 21, svarade att detta inte tas med i bedömningen. Andra svarade att detta 

görs då vattenfrågan kommer in i ett tidigt skede och kan hanteras i ett program, fördjupad 

översiktsplan (FÖP) eller i en övergripande dagvattenhanteringsplan. En svarade att de har lokala 

åtgärdsprogram för varje recipient och på så vis tar hänsyn till situationen då fler närliggande 

områden planläggs. Frågan uppges även kunna hanteras genom att krav ställs på att DP inte får 

leda till en ökad föroreningsbelastning vilket skulle medföra att exploatering enligt närliggande 

detaljplaner inte skulle spela någon roll. Enligt en kommun kan kravet att DP ska leda till 

minskad belastning ställas ifall recipienten inte har god status.  

E. Konsultbedömning 

Av de svarande använder 95% (22 svarande) bedömningar gjorda av konsulter som underlag för 

hur vattenkvalitén och MKN kommer att påverkas av detaljplanen. Vid frågan om de använder 

konsultens bedömning utan att göra egna utredningar svarar 38% (nio svarande) att de alltid gör 

det, 27% (sex svar) gör det ofta medan 9% (två svar) gör det sällan. En anger att de aldrig 

använder enbart konsultbedömningen. Det kan röra sig om en resursfråga om det är möjligt att 

göra egna utredningar. Enligt ett svar kan handlingarna skickas in till länsstyrelsen och genom 

deras återkoppling tas beslut om vilka andra utredningar som kan krävas. 

F. Kontakt med länsstyrelse och riktlinjer 

Länsstyrelsen har delvis rollen i vattenförvaltningen att agera vägledande. Dock uppger 73% (15 

svarande) av kommunerna att de inte kontaktar länsstyrelsen vid oklarheter med att göra 

bedömningen av påverkan. Av de 27% (sex svar) som har gjort det var det två som hade frågat 

angående bedömning på kvalitetsfaktornivå medan en frågade om påverkan på ett 

vattenskyddsområde. De övriga svarade vet ej eller inte alls. Länsstyrelsen kunde besvara 

frågorna de hade fast enligt en svarande ”på sedvanligt lite luddigt sätt” (enkätsvar).  

En enkätfråga berörde riktlinjer kring att utföra bedömningen majoriteten, 16 av 22 svarande, 

angav att de inte vet om det finns tydliga riktlinjer för hur påverkan på MKN från en plan ska 

bedömas. Tre anser att det finns bra riktlinjer och tre av de svarande anser att det inte finns 

tydliga riktlinjer. De som ansåg att det fanns bra riktlinjer angav att dessa kom från 

vattenmyndigheten eller Södertörns miljö- och hälsoskydd. 

G. Svårigheter med bedömningen 

För att gå in mer på djupet kring var svårigheten ligger i arbetet med bedömningen ställdes en 

fråga om detta som tillät öppna svar (fråga 5, Bilaga 4). Innebörden av dessa svar listas nedan 

under indelande rubriker.  
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Övriga 

- Tolkning och effekter av Weserdomen. 

- Plats och innehåll är givna och politiskt förankrade; kompensationsåtgärder utanför 

planområde kan därför krävas. 

Bedömning och beräkningar 

- Osäkerheter i bedömningen av påverkan på recipient från belastning;  

o Svårt att göra precisa bedömningar, 

o Svårt att veta hur relevanta schablonberäkningar är, 

o Svårt att kvantifiera föroreningsbidraget då diffusa källor påverkar 

dagvattnet. 

- Stor recipient gör bedömning av påverkan från begränsat lokalt område svårt. Planen 

kan vara så liten att påverkan blir försumbar. 

Bakgrundsmaterial 

- Ofullständigt bakgrundsmaterial till statusbedömning medför osäkerheter. 

- Finns ej kartläggning av delarinningsområden och markanvändning för hela 

kommunen. 

- Saknas ofta uppdaterad information om recipienterna. 

- Finns inte provtagning eller bedömning för alla recipienter. 

- Svårt att bestämma och uppskatta föroreningskällorna. 

Genomförande 

- Uppföljning och kontroll saknas; svårt att veta att regler och krav följs. 

- Att förslag som ges i utredningar genomförs. 

- Oklart vilka verksamheter som kommer till platsen efter realisering av DP och därmed 

belastning från området.  

Personal 

- Att ha personal med specialinriktad teknisk kompetens.  

- Att rätt utbildad personal kan sitta med i projekt där det behövs. 

- De som arbetar med plan är inte utbildade i vattenfrågorna. 

Vidare så är det inte tydligt när vattenfrågor har behandlats tillräckligt i en detaljplan enligt hälften 

av svaren. En fjärdedel, fem svarande, anser dock att det är tydligt. Tre anger att kommentarer 

från länsstyrelsen är det som visar om vattenfrågorna har behandlats tillräckligt. För att veta 

säkert behövs uppföljning ”som kommunen många gånger inte har finansiering till”. Fråga 12 

(Bilaga 4) som ställdes angående detta visades vara något svårt formulerad och två angav att de 

inte förstod frågan. 

 

6.3.3  Förbättringsmöjligheter  
I enkätstudien till kommunerna berörde två av frågorna förbättringsmöjligheter. Den ena frågan 

ställdes öppet om vad som skulle kunna underlätta arbetet med bedömningen av påverkan på 

MKN för vatten (se fråga 11, Bilaga 4). Den andra frågan berörde specifikt vad som saknas när 

det kommer till riktlinjer i arbetet med bedömningen(se fråga 6b, Bilaga 4). 
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Vad som uppgavs skulle kunna underlätta arbetet med bedömningen kan sammanställas till tolv 

punkter. Vissa av dessa var det flera som svarade medan andra var det enbart en person som 

skrev. Dessa är; 

 Goda exempel på åtgärder och de effekter som uppnås. 

 Viktigt att kommunen har en dagvattenpolicy. 

 Mer samarbete över kommungränser till exempel vid planering som berör gemensamma 

vattenområden. 

 Reviderade riktvärden så de blir bättre anpassade efter antropocena miljöer (miljöer 

påverkade av mänsklig verksamhet). 

 Kvalitetssäkring av verktyg och metod. 

 Förändringar i vattendirektivet då dagens system är ”stort, långsamt och krångligt” 

(Enkätsvar). 

 Rådgivning från länsstyrelsen och mer stöd. (Stort medhåll) 

 Tydligare vägledningar, bedömningsgrunder eller riktlinjer. (Stort medhåll) 

 Kompetensutveckling genom kurser och seminarier. 

 Tydligare/Ändringar i lag. 

 Tydligare ansvar inom kommunen. 

 Bra nätverk där man kan bolla frågor. Seminarier och träffar för miljö- och 

planhandläggare. 

Tydligare riktlinjer svarade flera skulle underlätta arbetet med bedömningen av påverkan. 

Som framkom tidigare känner många idag inte till ifall det finns tydliga riktlinjer. På frågan 

om vad som saknas i riktlinjer gavs följande svar: 

 Klarhet i om kvalitetsfaktorer ska utredas/redovisas. 

 Information om effekt och kostnadseffektivitet för val av åtgärder behövs. 

 Tydligare lagstiftning. 

 Tydligare vägledning för bedömning, en checklista. 

 Tydligare, mer lätträknade rikt- /gränsvärden. 

 Relation mellan ett planområde och helt avrinningsområde. 
 
Vad som saknas i riktlinjerna överensstämmer i flera fall med de områden som upplevdes som 
svåra med bedömningen enligt de svar som presenterades i avsnitt 6.3.2 G. 

6.4 Resultat från enkätstudie till länsstyrelser 
Fokus i enkätstudien till länsstyrelser låg på kommunikation med kommuner och på deras arbete 

med att granska detaljplaner. Då uppföljning och samordning visat sig vara intressanta områden 

som skulle kunna förbättras har två frågor även berört detta. Enkäten uppgjordes av fem 

delområden; kommunikation till kommuner, kommunikation mellan länsstyrelser, uppföljning, granskning av 

detaljplaner och Weserdomen. För att knyta an dessa till syftet med studien så adresserar de tre 

förstnämnda avsnitten viktiga faktorer i detaljplanearbetet utifrån länsstyrelsens arbete. Frågorna 

kring granskning av detaljplaner och Weserdomen berör centrala faktorer när det kommer till 

bedömningen av påverkan. Svarsfrekvens per fråga kan ses i Bilaga 5. 
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6.4.1 Övergripande faktorer med arbetet 
Länsstyrelsernas roll i arbetet med vattenförvaltningen är bland annat att bistå kommunen med 

underlag och vara rådgivande samt att agera tillsynsmyndighet och granska planer så att de 

möjliggör att MKN kan följas. Detta gör kommunikation med kommuner, samordning och 

erfarenhetsutbyte mellan länsstyrelser och uppföljning till viktiga faktorer. 

A. Kommunikation med kommuner 

Av de sex svarande hade två varit med om att kommuner kontaktat länsstyrelsen för rådgivning 

kring hur en bedömning av påverkan på MKN ska göras. Två av sex hade även blivit kontaktade 

med frågor angående lagstöd för att ställa krav i DP. Två av sex upplever att de kan ge 

kommunerna det stöd de behöver i bedömningen av påverkan på MKN för vatten. Dessa två 

hade inte blivit kontaktade av en kommun för rådgivning. Av de som hade blivit kontaktade för 

rådgivning upplever två att de inte kan ge kommunerna det stöd som efterfrågas medan en 

upplever att det går delvis. Utöver direkt kontakt framhäver en av de svarande att länsstyrelsen 

även vägleder genom att kommentarer skrivs i behovsbedömningen för planer och i 

samrådshandlingar till detalj- och översiktsplaner. 

Vad som saknas för att ge bra stöd är enligt en svarande sakkunskap på planavdelningen. I ett 

annat svar uttrycks det att ”det nog inte är någon som säkert vet hur bedömningen ska göras 

men att det går att hjälpa kommunen en bit på väg åt rätt håll” (enkätsvar). Det är även viktigt 

att frågor kommer in till länsstyrelsen anser en av de svarande. Därefter behöver frågorna 

diskuteras på lokal och mer detaljerad nivå. Vilka frågor som är vanligast från kommunerna 

varierar. En anser inga, en svarar dagvatten och lokal omhändertagning av dagvatten (LOD), 

medan en tredje anger att flest frågor kommer in kring VISS. Dessa rör då vad olika bedömningar 

innebär, vilket underlag som har använts och om det finns senare undersökningar. 

B. Kommunikation mellan länsstyrelser 

Av de sex länsstyrelserna som deltog i enkätstudien upplever två att det sker samordning och 

erfarenhetsutbyte angående hur arbetet görs för att bedöma påverkan på MKN för vatten i 

planer. Ingen av de sex länsstyrelserna anser att den samordning som sker idag är tillräcklig för 

att göra arbetet effektivt. En av de svarande tryckte dock på att det vore positivt med mer 

vägledning från centrala myndigheter istället för länsstyrelsen. Denna person uttryckte även att 

det är vanligt att länsstyrelser ägnar sig åt ”grupparbeten” men att det oftast inte leder till ett bra 

resultat. 

C. Uppföljning 

Länsstyrelserna ställer inte krav på uppföljning eller bevis i efterhand som visar att påverkan inte 

blev större än beräknad i detaljplanen. ”Men utsläpp kan inte heller regleras i en detaljplan” 

påpekar en av de svarande.  

6.4.2 Granskning av detaljplaner 

Resterande frågor till länsstyrelserna berörde först deras erfarenheter kopplade till ej godkända 

detaljplaner och otillåtna planbestämmelser. Därefter fokuserade resterande sex frågor på hur 

länsstyrelsen utför granskningen av detaljplaner med avseende på MKN för vatten. 

A. Erfarenheter 

Enbart en av de svarande hade varit med om att en detaljplan behövt revideras då den inte 

möjliggjort eller inte tagit tillräcklig hänsyn till MKN för vatten. I det fallet var det på grund av 
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att påverkan på MKN för vatten inte blivit tillräckligt utredd. Enligt svaret var det dock möjligt 

att från det som presenterades ”konstatera att planen inte kan säkerställa att MKN kan följas” 

(enkätsvar, fråga 6, Bilaga 6). Två av de anställda på länsstyrelserna har varit med om att 

detaljplaner innehållit otillåtna krav. En svarade att det inte är något länsstyrelsen kontrollerar 

och en upplever att ”kommunerna är ganska försiktiga när det gäller specifika krav för att MKN 

ska kunna följas” (enkätsvar). Det som är vanligt är att krav på flöde från planen finns med. 

Även krav på halter av föroreningar i dagvattnet från planen är exempel på krav som har ställts. 

B. Detaljnivå av granskning 

För att ta reda på hur länsstyrelsen granskar inkomna detaljplaner och den underliggande 

utredning som gjorts gavs en fråga med åtta svarsalternativ. Alla alternativ som stämmer skulle 

kryssas i och det var även möjligt att lägga till egna kommentarer. De möjliga svarsalternativen 

kan ses i Tabell 4 på nästa sida tillsammans med antalet länsstyrelser som granskar enligt det 

alternativet.  

Tabell 4 - Antal länsstyrelser som anger att de granskar enligt åtta olika alternativ. En länsstyrelse anger flera 
svarsalternativ som korrekta. 

Antal svar  Svarsalternativ 

2 
 
4 
 
2 
0 
1 
3 
 
3 
1 

1. Ser till att MKN för vatten diskuteras men går inte in i utredningen som 
gjorts och granskar den närmre. 

2. Granskar resultaten av bedömningen och ser till att DP inte försvårar för 
att nå MKN. 

3. Granskar utredningen som gjorts och ser till att den är heltäckande. 
4. Granskar metoden som använts i utredningen. 
5. Granskar beräkningar och antaganden som ligger till grund för resultaten. 
6. Granskar att utredningen tagit hänsyn till alla ämnen som riskerar att 

försämras. 
7. Granskar att beräknad reningseffekt som angivits är rimlig. 
8. Bedömer nivån av osäkerhet i bedömningen. 

 

Resultatet visar att fyra av sex länsstyrelser granskar resultaten av bedömningen och ser till att 

DP inte försvårar för att nå MKN. Tre länsstyrelser anger både att de ser till att utredningen tar 

hänsyn till alla ämnen som kan försämras och att de granskar så att den beräknade 

reningseffekten som anges är rimlig. Att samma tre länsstyrelser anger båda alternativen kan ses 

då resultatet delas upp efter svarsalternativ per länsstyrelse (Tabell 5). Två länsstyrelser anger att 

de ser till att MKN för vatten diskuteras men går inte in i utredningen. En av dessa kontrollerar 

då även resultatet av bedömningen (länsstyrelse B, Tabell 5) medan den andra går in i 

utredningen och kontrollerar ämnen som tagits med, att reningseffekten är rimlig och 

osäkerheten i bedömningen (länsstyrelse E, Tabell 5). Två av länsstyrelserna granskar så att 

utredningen är heltäckande. Dessa granskar även andra kriterier (läns. B och F, Tabell 5). Enbart 

enstaka länsstyrelser granskar beräkningar och antaganden som ligger till grund för resultaten 

eller nivån av osäkerhet i bedömningen. Ingen av länsstyrelserna uppgav att de granskar den 

metod som använts i utredningen.   
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Tabell 5 - Hur respektive länsstyrelsen granskar en detaljplan baserat på de svarsalternativ som angetts i enkäten. 

Länsstyrelse Granskar  
(siffra = svarsalternativ ovan) 

A Övrigt: DP beskriver sällan påverkan på MKN för vatten. Om 
DP utgör risk för MKN görs först egen bedömning, därefter 
sätts krav på utredning. 

B 2. Resultat av bedömningen 
3. Att utredningen är heltäckande 

C 1. MKN diskuteras, går inte in närmre 
2. Resultat av bedömningen 

D 2. Resultat av bedömningen 
5. Beräkningar och antaganden. 
6. Alla ämnen som kan försämras. 
7. Angiven reningseffekt är rimlig. 

E 1. MKN diskuteras, går inte in närmre. 
6. Alla ämnen som kan försämras. 
7. Angiven reningseffekt är rimlig. 
8. Nivå av osäkerhet i bedömningen. 

F 2. Resultat av bedömningen 
3. Att utredningen är heltäckande 
6. Alla ämnen som kan försämras. 
7. Angiven reningseffekt är rimlig. 

 

Sammanställningen (Tabell 5) visar att länsstyrelserna skiljer sig åt i hur de gör sin bedömning. 

Några granskar mer övergripande och ser enbart till resultatet som presenteras av bedömningen. 

Andra går in mer i detalj i utförandet och tittar på ämnen som tagits med och hur beräkningar 

och antagningar gjorts.  

C. Egna utredningar, närliggande områden och kvalitetsfaktorer 

Enkätstudien berörde även hur länsstyrelsen agerar i frågan om egna utredningar, närliggande 

planområden och kvalitetsfaktorer. Två av sex länsstyrelser anger att de gör egna utredningar 

eller beräkningar för att kontrollera bedömningen som gjorts i den detaljplan som granskas. De 

beräkningar som då görs har enligt en svarande varit kring hydromorfologiska kvalitetsfaktorer 

( exempelvis förändringar orsakade av vattenreglering). En svarade att de gör en egen bedömning 

genom att titta på recipientförhållanden och möjlig påverkan som kan bli från den 

markanvändning som anges i planen. Tre länsstyrelser svarar att de med tanke på kumulativa 

effekter kontrollerar så att närliggande detaljplanerade områden har beaktats i bedömningen. Två 

anger att de inte gör det och en svarar att det sker ibland. Hälften av länsstyrelserna granskar hur 

planen påverkar ner på kvalitetsfaktornivå, hälften gör det inte. Två av de som granskar ner på 

kvalitetsfaktornivå anser att en försämring får ske här så länge kvalitetsfaktorn inte ändrar 

statusklassning. Den tredje anser att detta ”oftast inte” är okej eftersom ”man försvårar att god 

status uppnås” (enkätsvar). Är dock statusen hög eller god kan en liten försämring tillåtas. 

D. Mängd och enhet 

I förstudien framgick det att det är oklart hur påverkan ska presenteras och att kravställning från 

kommunerna formuleras på olika sätt. Vid bedömningen vill endast en länsstyrelse att det ska 

presenteras en exakt mängd på de ämnen som kommer att nå recipienten. Två vill att detta ska 

presenteras för de ämnen som är relevanta för kvalitetsfaktorer medan tre anser att detta inte 
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behövs. Hälften anser inte heller att påverkan behöver vara presenterad i en viss enhet. Två av 

de svarande anser att påverkan ska anges i massa/år medan en av de svarande är osäker. Ett 

argument som anges för enheten massa/år är att ”belastningsmängd är mest relevant som 

jämförelse till reduktionsbeting” (enkätsvar), det vill säga den mängd förorening som skulle 

behöva minska för att recipienten ska uppnå god status. Koncentrationer används inte, enligt ett 

svar, då det kan bli missvisande eftersom mängden vatten som når recipienten ofta ändras i och 

med planen. Ett argument som ges för att inte precisera vilken enhet påverkan ska presenteras i 

är att kommunerna inte ska ”tvingas till onödiga utredningsinsatser” (enkätsvar), det viktiga är 

att planen visar hur den påverkar förutsättningarna för att följa MKN. 

En av de som svarat skriver följande angående att sätta utsläppskrav: 

” Jag har också väldigt svårt att se hur vi skulle kunna kräva utsläppsmängder i de flesta 

fall. Jag känner inte till något bra sätt att uppskatta nivåer i exempelvis dagvatten från 

olika ämnen som vi skulle kunna kräva att kommunerna använder sig av. Det vore 

fantastiskt om man nationellt kunde ta fram en handbok om sådana frågor i 

planeringsprocessen. Det finns ju rapporterna som Boverket och några länsstyrelser tog fram 

för ca 5 år sedan, men på den detaljnivå som skulle krävas för att visa att kvalitetsfaktorer 

inte riskerar att försämras skulle det behövas metodbeskrivningar.”  

           (Enkätsvar) 

6.4.3 Weserdomen 
Tre av länsstyrelserna upplever inte att de har ändrat sitt sätt att granska detaljplaner sedan 

Weserdomen fastslogs sommaren 2015. Två svarande anser att det kommer in få DP där det är 

möjligt eller ens behövs uppföljning på kvalitetsfaktornivå. En länsstyrelse anger att de nu gör 

en ”strängare tolkning samt att hydromorfologiska kvalitetsfaktorer får större vikt” (enkätsvar). 

Samma länsstyrelse har upplevt en skillnad på hur kommuner hanterar påverkan på MKN i 

detaljplanehandlingar efter domen. Det som har förändrats är att det kommer fler relaterade 

frågor och att det börjar komma fler utredningar med en högre detaljeringsgrad. De andra 

länsstyrelserna har inte märkt av någon skillnad. 

 

7. ANALYS OCH DISKUSSION AV RESULTAT 
Utifrån frågeställningarna analyseras resultatet från både litteratur-, intervju- och enkätstudie 

med mål att besvara dessa. Resultaten visade även intressanta aspekter som inte är direkt 

kopplade till frågeställningarna vilket lyfts fram. Därefter diskuteras hur väl metoden har 

fungerat i studien och avslutningsvis sammanfattas studiens relevans samt de nya frågor och 

studieområden som uppdagats i och med studien. 

7.1 Frågeställning 1 

Vilka faktorer är viktiga och vilka svårigheter upplevs i arbetet med att ta fram en 

detaljplan som bidrar till att följa satta MKN för vatten?  

Det den här studien har kunnat leda fram till är att tydligare klargöra viktiga steg i processen att 

ta fram en detaljplan som följer MKN. Även svårigheter som upplevs kopplade till dessa steg. 

En del förutsättningar har kunnat identifieras och många av de svårigheter som framkommit 

visar samtidigt på viktiga faktorer för att processteget ska kunna genomföras. Dessa ses i blå, 
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gröna och röda boxar i Figur 9 på nästa sida. För att finna fler viktiga faktorer kopplade till 

varje enskilt steg hade vidare studier behövt göras. De svårigheter som listas baseras på resultat 

från intervjustudien (avsnitt 6.1 E) och enkätsvar från kommunerna (avsnitt 6.3.1 E och 6.3.2 

G).  Strukturen på processen som illustreras är en sammanställning från all datainsamling och 

förståelsen som därur vuxit fram. 

 

Figur 9 - Processen att ta fram en detaljplan som följer MKN, vad som behövs samt de svårigheter som upplevs. Blå boxar 
indikerar aktioner och indata som krävs för att åstadkomma och använda det som presenteras i de gröna ovalerna. Dessa 
i sin tur används i processen att ta fram en DP som kan följa MKN. De röda boxarna till höger listar svårigheter kopplade 
till respektive fas i processen. Då uppföljning idag inte är ett självklart steg uttrycks dess koppling till övriga steg med 
streckad linje. 

Som illustreras i Figur 9 finns det några centrala steg i processen av att ta fram en detaljplan som 

kan följa MKN:  

- Underlag & behov; det behöver finnas underlag som visar det aktuella läget i området 

och det behov som finns för att uppnå satta MKN. Detta behöver beaktas i planens 

utformning. 

- Utredningar & åtgärder; utredning av planförslagets påverkan på vattenrecipienten 

behövs vilket involverar både en bedömning av hur påverkan kan ske samt modellering 

av hur stor påverkan blir. Utredningen behöver även visa de åtgärder som krävs för att 

planen ska kunna realiseras utan negativ påverkan.  

- Utrymme i planen till åtgärder; planen måste sedan innehålla de åtgärder som behövs 

enligt utredningen. Dessa åtgärder behöver prioriteras mot andra frågor som också 

kräver utrymme i planen. 

SVÅRIGHETER 

• Ofullständigt bakgrundsmaterial 
• Osäkerheter i data och beräkningar 
• Bedömning beror på kunskap och 

underlag 

• Personal med rätt kunskap 

• Politisk förankring 

• Prioritering mot andra faktorer 

• Lagstöd för krav i DP 

• Resurser och struktur för kontroll av 
genomförande och uppföljning 

VISS 

Metod 

Miljöövervakning 

6. Uppföljning 

Förvaltningsöverskridande samarbete 

Data: 
Markanvändning & 

rening 

Strategiska 
dokument 

2. Utredning & 
Åtgärder 

3. Utrymme i plan till 
åtgärder 

4. DP som följer MKN 

1. Underlag & Behov 

5. Genomförande 
enligt DP 

DP 
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- DP som följer MKN; Detaljplanen behöver kunna utformas så att det kan garanteras 

att viktiga aspekter för att följa MKN tydligt framgår i planen och blir ett krav vid senare 

realisering. 

- Genomförande enligt DP; Genomförandet av DP behöver ske i enlighet med de krav 

som ställs. Om rätt krav ställts innebär det då att vattenförekomsten inte påverkas 

negativt av exploatering enligt planen. Detta förutsätter dock att metoden för att beräkna 

påverkan och behövda åtgärder är korrekt. 

- Uppföljning; Ett sätt att kontrollera detta är genom uppföljning.  Detta är ett steg som 

idag inte ofta finns med (avsnitt 6.3.1 D). Utan uppföljning är det dock svårt att veta hur 

den faktiska påverkan på recipienten och MKN blev.  

Av resultatet från enkätstudien upplever flest kommunanställda svårigheter kopplade till steg 1 

och 2 ovan vilket kan räknas till att göra en bedömning av påverkan. Det var speciellt oklarheter 

med hur den ska göras och osäkerheter i beräkningarna på grund ut av att förloppet är komplext 

som utgör problem (avsnitt 6.3.1 E). Många upplevde även att det saknas lagstöd för att ställa 

krav i DP. Enligt enkätsvaren är det således steg 1, 2 och 4 i processen ovan som upplevs extra 

svåra att utföra.   

7.2 Frågeställning 2 

Hur utförs bedömningen av hur en detaljplan påverkar en vattenförekomst och 

förutsättningarna för att nå beslutad MKN? Hur gör kommunerna och hur granskar 

länsstyrelsen? 

Hur en bedömning av en plans påverkan görs kan besvaras på olika sätt. Då studien varit 

tidsbegränsad har inte alla faktorer kunna utredas i detalj. Av de frågor som undersöktes närmre 

i enkätstudien (se avsnitt 6.2) är majoriteten relevanta för att diskutera frågeställning 2. Dessa 

områden presenteras i Figur 10.  
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Figur 10 - De faktorer som undersöktes i enkätstudien kopplade till att utföra en bedömning av påverkan från en 
detaljplan. 

Det har framgått att det inte finns ett exakt sätt att utföra en bedömning av en plans påverkan 

på möjligheten att uppnå MKN, men utifrån det samlade resultatet från litteraturstudie, 

intervjuer och enkätstudie har steg som generellt ingår i process kunnat sammanställas. 

Processen innehåller vanligtvis vad som kan sammanställas i sju steg: 

1. Databasen VISS ger information om MKN för de recipienter som nås av vattnet från 

detaljplanen. Detta vatten kan påverkas direkt av en detaljplan eller påverkas på sikt av 

de vattendrag detaljplanen avleder till. I VISS uppges vilken MKN som ska uppnås, hur 

läget ser ut nu och vilka faktorer som kan anses vara kritiska (Intervjuresultat). Fältarbete 

kan även ingå för att samla in mer information om källor som bidrar med föroreningar 

(enkät avsnitt 6.3.2 C). 

2. Strategiska dokument kollas och kan hjälpa till att belysa känsliga recipienter och åtgärder 

som ska göras. Krav på planens dagvattenhantering ställs av kommunen. Detta varierar 

från kommun till kommun och kan fokusera på statusen i recipienten eller på vattnet 

som lämnar planområdet (avsnitt 6.3.2 B). Striktheten på kraven kan variera beroende 

på recipientens känslighet (avsnitt 6.1 A). 

3. Påverkan från förändrad markanvändning enligt planen beräknas med till exempel 

modelleringsverktyget StormTac. Detta resulterar i värden av förändrade flöden, 

föroreningsbelastning och -halter (avsnitt 4.3.2 & 6.3.2 C). 

4. Modellering av reningsmetoder sker i iterativ process för att möta satta reningskrav 

(avsnitt 4.3.2). 

5. Samlad bedömning av påverkan på recipient baseras på resultatet från steg 1-4. 

6. I de flesta fall har utredningen gjorts av konsulter så därefter behöver kommunen godta 

bedömningen. Majoriteten av kommunerna använder bedömningen utan att göra egna 

utredningar för att kontrollera bedömningen som gjorts (avsnitt 6.3.2 E). 

7. Länsstyrelsen granskar detaljplanen och dess påverkan på möjligheten att uppnå MKN.   

Enkätstudie;

Bedömning

Behövt 
Underlag

När i 
planprocessen

Hänsyn till 
närliggande 

planer

Kravställning 
från kommun

Används 
konsulter

Svårigheter

Kontakt med 
Länsstyrelse
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Just steg 5 i processen som beskrivs ovan är ett nyckelsteg och där det kommer in tolkning av 

underlaget. Enligt enkätstudien är detta ett av de steg flest upplever svårigheter med då förloppet 

hur en plan påverkar MKN för vatten är komplext och det finns många osäkerheter kopplade 

till att göra en bedömning (avsnitt 6.3.1 E). Vidare uppgavs hanteringen av kvalitetsfaktorer, 

personalkompetens och bristande bakgrundsmaterial vara andra svårigheter som upplevs när 

processen ovan ska utföras (avsnitt 6.3.2 G). Detta diskuteras vidare i avsnitt 7.3 där 

förbättringsmöjligheter som svarar mot dessa problem områden tas upp.  

För att fortsätta med steg 6 så varierar det hur många av kommunerna som efter konsultens 

bedömning gör egna utredningar för att kontrollera bedömningen. Enbart 14 %, 3 svarande, 

uppger att de aldrig eller sällan antar en bedömning utan att göra egna utredningar (avsnitt 6.3.2 

E). Vad ”egna utredningar” innebär har inte specificerats i frågan vilket innebär att detta kan ha 

tolkats på olika sätt. Varför detta är en intressant fråga är att bedömningen kan leda till konflikter 

angående markanvändning i planen. Beroende på bedömningen kan olika stora arealer behöva 

avsättas för vattenhantering vilket kan gå emot intressen att exploatera i större utsträckning.  

Enkätstudien ämnade även svara på frågan hur kommuner gör och hur länsstyrelsen granskar. 

Det visade sig att kommuners åsikt om hur bedömningen ska göras skiljer sig från vad 

länsstyrelsen anser i vissa avseende (avsnitt 6.3.2 & 6.4.2). De områdena med störst diskrepans 

var hänsyn till närliggande planområden och bedömning av kvalitetsfaktorer. 

Angående närliggande planområden svarade hälften av länsstyrelserna att de anser att detta bör 

beaktas i en DP för att beakta möjligheten att följa MKN (avsnitt 6.4.2 C). Majoriteten av 

kommunerna tar dock inte med detta i en bedömning angående påverkan från en DP. Dock kan 

det ha beaktats tidigare i ett planprogram exempelvis (avsnitt 6.3.2 D). Problemet då det inte 

beaktats är just det då ”många bäckar små” tillsammans kan påverka statusen i 

vattenförekomsten negativt (Boverket 2011a). När det kommer till beaktning av kvalitetsfaktorer 

anser majoriteten av kommunerna att en bedömning inte behöver utreda ner på 

kvalitetsfaktornivå (avsnitt 6.3.2 C). Dock svarar hälften av länsstyrelserna att de granskar ner på 

kvalitetsfaktornivå men skulle tillåta en försämring ifall den övergripande statusen inte påverkas 

negativt (avsnitt 6.4.2 C). Detta visar på skillnader i uppfattningen om vad en utredning ska 

innehålla vilket i slutändan har inverkan på hur olika detaljplaner kan komma att påverka 

recipienten. Vetskap om vad som behöver ingå i en bedömning och att det finns en samsyn i att 

uppfylla detta skulle behövas för att effektivisera arbetet med att ta fram DP som medför att 

MKN kan följas.   

Enkätstudien undersökte även hur olika länsstyrelser granskar inkomna DP vilket visade sig 

variera (avsnitt 6.4.2 B). Detta kan innebära att sättet att granska varierar från länsstyrelse till 

länsstyrelse eller att det varierar mellan anställda. För att få en bättre bild hur variationen är 

mellan olika länsstyrelser hade fler personer på varje länsstyrelse behövt svara på frågorna. Att 

granskningen varierar innebär att olika DP hade klarat sig olika bra i olika län och att en samsyn 

saknas. Enligt det preliminära åtgärdsprogrammet inför nästa cykel ska Boverket ta fram 

vägledningsmaterial om länsstyrelsernas granskning (avsnitt 3.5) vilket förhoppningsvis kommer 

kunna bidra till en ökad samsyn. 

När det kommer till vägledning och kommunikation kring frågor som berör utförandet av en 

bedömning, överensstämmer enkätsvaren från kommun och länsstyrelse väl (avsnitt 6.3.2 F & 
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6.4.1 A). Få kommuner kontaktar länsstyrelsen för råd vid oklarheter med att utföra 

bedömningen och få anställda på länsstyrelserna har fått in frågor från kommunerna. Att få 

kommuner kontaktar länsstyrelsen är intressant i kontext till att flertalet kommunanställda 

uppger att de skulle vilja ha mer vägledning och stöd från länsstyrelsen i hur bedömningen ska 

göras. En anledning till att fler ändå inte kontaktar länsstyrelsen kan antagligen vara att det 

upplevs svårt att få konkreta svar. Detta uttrycktes i ett av enkätsvaren och stämmer överens 

med majoriteten av  länsstyrelsernas svar om att de känner att de inte kan ge kommunerna det 

stöd som behövs. Detta är inte så förvånande då det framgått att det inte finns tydliga 

tillvägagångssätt för att utföra en bedömning. 

Andra intressanta resultat som rör bedömningen är att 73% av de kommunanställda i enkäten 

uttryckte att de inte vet ifall det finns tydliga riktlinjer (avsnitt 6.3.2 F). Att de inte vet styrker det 

enkätsvaret som uttryckte att vattenförvaltningen är ”stort, långsamt och krångligt” (6.3.3). Flera 

svar i enkäten uttrycker att det skulle behövas mer utbildningar i arbetet kring MKN och gärna 

tydligare vägledningar. Detta sammantaget tyder på att det är svårt att bilda sig en klar 

uppfattning om området och att känna sig uppdaterad. Det är även möjligt att hanteringen av 

MKN utgör en av flera arbetsuppgifter för en anställd och att det är svårt att få tillräckligt med 

tid för detta komplexa arbetsområde. 

 

7.3 Frågeställning 3 
Finns det förbättringsmöjligheter i arbetet med MKN för vatten och detaljplanering? 

I enkätstudien tillfrågades kommunerna om vad som skulle underlätta arbetet med bedömningen 

av påverkan samt vad som saknas i riktlinjer för bedömningen (avsnitt 6.3.3). Många av svaren 

är kopplade till det som upplevs svårt i arbetet och flera av dessa svar skulle även innebära 

förbättringar för arbetet generellt med MKN för vatten och detaljplanering. 

Några av de förslag som angavs sammanfaller med åtgärder i det preliminära åtgärdsprogrammet 

från vattenmyndigheterna. Dessa är de som rör samarbete över kommungränser, mer stöd från 

länsstyrelsen, vägledningsmaterial och tydligare lagstiftning (Tabell 6). 

Tabell 6 - Förbättringsförslag från kommunanställda i enkätsvar som skulle kunna uppfyllas genom planerade åtgärder i 
det preliminära åtgärdsprogrammet för år 2015-2021. 

Förbättringsförslag  
(avsnitt 6.3.3 enkätstudie) 

Åtgärder enligt preliminärt ÅP 2015-2021 
(se avsnitt 3.5) 

Samarbete över kommungränser Boverket: Vägledningsmaterial till 
kommuner i frågor om samarbete. 

Stöd och rådgivning från länsstyrelse Länsstyrelse: ge råd och anvisningar till 
kommuner 

Vägledningsmaterial Boverket och länsstyrelserna ska ta fram 
material angående att följa MKN i DP och 
att ta fram DP i enlighet med PBL. 

Tydligare lagstiftning Boverket: Kunskapsunderlag och 
vägledningsmaterial för fysisk planering 
enligt PBL. 
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Tydligare lagstiftning uppnås till viss del då åtgärden riktad till Boverket ämnar ”förbättra 

tillämpningen av gällande lagstiftning” (Vattenmyndigheten Norra Östersjön 2015). Dock 

uttrycks inga planer på att ändringar i lagstiftningen kommer ske.  

Tidigare kritik av åtgärdsförslag och vägledningsmaterial är att de har varit för ospecifika och 

generella (avsnitt 4.5.1 och 4.5.3). Risken finns att det vägledningsmaterial som ska tas fram än 

en gång kommer bli för ospecifikt för att vara till stor hjälp. Ett möjligt sätt att minska risken för 

detta är att de som har behov och kommer använda vägledningsmaterialet blir tillfrågade och 

delaktiga i processen att ta fram det.  

Fler faktorer än de som sammanfaller med ÅP nämns i enkätsvaren (avsnitt 6.3.3) och skulle 

kunna underlätta arbetet med bedömningen. Förutom vägledningsmaterial skulle en 

sammanställning av goda exempel kunna bidra med att ge svar på frågan hur olika fall kan 

hanteras. Det trycks även på att en tydlig ansvarsfördelning och samverkan mellan förvaltningar 

inom kommunen är viktigt. Detta framkom vara ett problem i tidigare studier (avsnitt 4.5.3) och 

i intervjustudien (6.1 E). Ungefär hälften av kommunerna hade en vattengrupp bestående av 

personal från flera förvaltningar som gemensamt hanterade vattenfrågorna. Detta skulle kunna 

vara ett sätt att hantera svårigheten då det är troligt att en annan tydlighet upplevs när det finns 

en vattengrupp som är utsedd att ansvara för vattenfrågor och som kan reda ut funderingar som 

uppkommer vid de praktiska tillämpningarna. Hur en effektiv ansvarsfördelning ser ut vore 

intressant och användbart att utreda vidare. 

Förutom ansvarsfördelning på kommunen skulle faktorer kopplade till beräkning och 

bedömning liksom kopplade till utbildning och samverkan underlätta arbetet (avsnitt 6.3.3).  

Många svårigheter som blivit tydliga är kopplade till osäkerheter i underlag, beräkningar och i 

hur en bedömning av påverkan ska göras (avsnitt 4.5.3, 6.1 E, 6.3.1 E och 6.3.2 G). För att 

kvalitetssäkra verktyg och metoder som används behöver mer studier och utredningar göras. 

Tydliga riktvärden och bedömningsgrunder, gärna i form av en checklista, efterfrågades av 

enkätsvar (avsnitt 6.3.3). För att detta ska kunna bli möjligt måste kunskap om hur en bedömning 

av påverkan bör göras sammanställas. I samband med detta bör även tydlig information om hur 

kvalitetsfaktorer ska hanteras ingå. De riktvärden som togs fram av riktvärdesgruppen 2009 var 

inte anpassade efter MKN och nya, bättre anpassade, skulle därför behöva tas fram för att dessa 

ska kunna användas effektivt. Vidare skulle osäkerheterna i beräkningarna behöva minska. 

Osäker statusklassning, och speciellt då status sätts till ”God” fast underlag saknas, bör undvikas 

för att ge större säkerhet i arbetet. Här bör uppföljning kunna bidra med en viktig pusselbit i och 

med att både data och beräkningar kontrolleras mot verkligheten. Detta kan troligen inte uppfylla 

hela behovet av mer kunskap men utgöra en del.  

En annan punkt som sammanför upplevda svårigheter och förslag på faktorer som skulle 

förbättra arbetet är kopplat till utbildning och samverkan. Avsaknad av rätt kompetens och 

erfarenhet utgör ofta en svårighet (avsnitt 4.5.3, 6.3.1 E, 6.3.2 G, 6.4.1 A) och förbättrad 

samverkan i form av nätverksträffar efterfrågas liksom utbildningar (avsnitt 6.3.3). Först och 

främst behövs dock ett tydligt underlagsmaterial som anger hur MKN ska hanteras i en 

planeringskontext. Förhoppningsvis kommer detta underlagsmaterial tas fram i och med 

åtgärdsprogrammet. Därefter är det viktigt att de som arbetar med de här frågorna nås av korrekt 

information och kan få stöd då de stöter på nya svårigheter. Att sammanställa goda exempel av 

åtgärder och dess effekt var ett förslag (avsnitt 6.3.3), men även sammanställda exempel på 



52 
 

 

hantering av olika scenarier kan troligen vara användbart. För att nå ut med information till de 

som berörs skulle webbaserade utbildningar kunna användas om inte faktiska möten är möjliga. 

Just bra nätverk och samverkan känns viktigt i detta komplexa arbete där mycket hänger på 

tillgång till kunskap och resurser. Möjligheten att driva arbetet kan därför variera mellan 

kommuner och länsstyrelser med olika förutsättningar. Genom bra system för 

kunskapsspridning och kommunikation mellan parter skulle mycket tid och arbete kunna 

besparas genom att de som ligger i framkant kan förmedla sina metoder och arbetssätt till övriga. 

Avslutningsvis så blir det mer tydligt, efter arbetet med den här studien, att det i många fall 

vore positivt att tänka i ett större geografiskt perspektiv, vilket lyftes av Björlin et.al (2011) (se 

sektion 4.4.2). Dels för att ta hänsyn till kumulativa effekter från närliggande planområden, 

som nämns av enkätsvar (avsnitt 6.3.2D), men även för att arbeta för en så effektiv 

markanvändning som möjligt. Ifall vattenhanteringen för flera detaljplaner kan planeras 

gemensamt möjliggör det att större anläggningar för dagvattenhantering , som exempelvis 

dammar för rening, kan planeras på det mest lämpliga stället. Inom vissa detaljplaner kan då 

mer mark avvaras för bebyggelse eller övrig hårdgjord mark som annars skulle behövts för 

vattenhanterings-åtgärder. Möjligheten och förutsättningarna för att genomföra detta i 

praktiken skulle behöva utredas vidare och som nämns i Björlin et.al (2011) är det oklart hur 

det kan fungera ur rättssynpunkt. 

7.4 Metodutvärdering 

Förstudien i form av litteraturstudie och semistrukturerade intervjuer utgjorde en bra start för 

att kunna ringa in intressanta områden och formulera enkätfrågor. Enkätstudien i sin tur 

möjliggjorde att svar kunde samlas in från många olika kommuner och länsstyrelser. Dock har 

studiens relativt korta tidsspann inte gjort det möjligt att följa upp enkätstudien med följdfrågor 

eller en intervjustudie för de intressanta svar som gavs. Vissa frågeformuleringar har givit 

utrymme för misstolkningar vilket inte upptäcktes innan enkäterna skickades ut.  Detta berör 

fråga 12 och 13 i enkäten till kommuner, se Bilaga 4. Svaren som getts har därför enbart till viss 

del kunnat användas. Att frågorna är svårförståeliga ökar inte bara risken för missförstånd utan 

kan också betyda att svaren egentligen ämnar svara på en annan fråga än den som ställts.  

 

I metod delen har enkät och analysupplägg beskrivits för att i så stor utsträckning som möjligt 

möjliggöra en upprepad studie. Kategoriseringen av svaren berodde dock på svaren som kom 

in. Det är därför inte troligt att indelningen skulle bli exakt densamma om någon annan utförde 

kategoriseringen eller om enkäten utfördes vid ett annat tillfälle med andra svar. Vid en studie 

med samma frågor till ett liknande urval är det dock troligt att svaren skulle vara jämförbara. En 

person angav att enkäten tog längre tid än uppskattat och detta kan ha påverkat hur svaren har 

getts på speciellt de öppna frågorna. Ifall de svarande upplevde tidspress då enkäten tog längre 

tid än beräknat är det troligt att de öppna svaren formuleras kortare och mer begränsat. Många 

av de öppna frågorna kunde dock besvaras kortfattat och ändå ge ett bra svar vilket begränsar 

den minskade reliabiliteten detta kan leda till.  

 

Data har samlats in på olika sätt genom litteratur-, intervju- och enkätstudie för att öka 

slutsatsernas tillförlitlighet och därmed studiens reliabilitet. God reliabilitet innebär att 
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inflytandet av slump är litet (Patel & Davidsson, 1994). Kring frågeställning 2 hade det dock 

kunnat vara fördelaktigt att göra en dokumentstudie för att öka validiteten. Validitet innebär att 

metoden som valts är effektiv på att mäta det som studien ämnar mäta (Patel & Davidsson, 

1994). Det är svårt för en person att svara på ett heltäckande sätt i en enkät eller intervju. En 

dokumentstudie skulle därför kunnat komplettera dessa svar och bidra med mer detaljerad 

information om olika fall exempelvis. Även om personerna som svarade på enkäten valdes 

utifrån att de arbetar med relevanta uppgifter skulle svaren kunna ha sett olika ut beroende på 

vem på kommunen som svarade. För att öka studiens reliabilitet hade det därför även varit 

fördelaktigt med flera svarande från samma kommun och länsstyrelse.  

Till viss del kan studiens resultat generaliseras då vattendirektivets upplägg och PBL är nationellt 

gällande. Dock kan olika länsstyrelser och kommuner ha olika åsikter och utgångssituationer. 

Vägledningar som togs fram i till exempel Jönköpings län kan ha blivit mer tillämpade där och 

på så vis påverkat arbetssättet där mer jämfört med i andra län. För att öka generaliserbarheten 

skulle studien ha behövt inkludera fler länsstyrelser och fler kommuner från fler än ett 

vattendistrikt. 

7.5 Studiens relevans och fortsatta studier 

Studien utreder hur arbetet idag går till då en detaljplan tas fram som ska följa MKN för vatten, 

vilka svårigheter som upplevs och förbättringsmöjligheter. Bedömningen av hur en DP påverkar 

MKN har uppmärksammats som en svår och viktig del av arbetet och likheter och skillnader i 

förväntningar hos kommuner och länsstyrelser har kunnat påvisas. 

Detta ger en överblick till de som arbetar med de här frågorna. Genom att undersöka svårigheter 

och möjliga förbättringar uppdagades även behovet av fortsatta utredningar. Förhoppningen är 

att studien kan bidra med ökad förståelse inom området och för de utmaningar som upplevs och 

i förlängningen ge underlag om de förändringar som behövs för att utveckla 

vattenförvaltningsarbetet och göra det mer effektivt.  

Studien har som sagt gett upphov till andra områden som skulle behöva utredas och frågor som 

skulle behöva besvaras. Dessa är; 

- Hur kan krav med lagstöd ställas i DP som möjliggör att MKN för vatten kan följas i 

och med planens realisering?   

- Hur  behöver ansvarsfördelning, tid- och resursfördelning  utformas inom en kommun 

för ett effektivt arbete med MKN för vatten och andra vattenfrågor? 

- Hur bör riktlinjer och vägledningsmaterial se ut?  

- Hur kan typexempel tas fram och vad bör de innehålla? 

- Hur kan påverkan på ekologiska kvalitetsfaktorer kontrolleras i en detaljplan? Hur 

borde riktlinjer kring dessa kvalitetsfaktorer struktureras?  

- Är modeller och beräkningssätt tillräckligt säkra för att det ska vara relevant att ställa 

krav på kvalitetsfaktornivå?  

- Är det möjligt att i större utsträckning utgå ifrån ett större geografiskt perspektiv för att 

uppnå MKN utan behöva åtgärda allt i det begränsade detaljplaneområdet? 
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- Är kravet på dagvattenkvalité som inte får försämras förenligt med de 

bebyggelsevolymer som skulle behövas för att möta Sveriges städers bostadsbrist och 

fortsatta urbanisering? 

 

8. SLUTSATSER OCH REKOMMENDATION 
För att en detaljplan och dess realisering ska följa satta MKN för en vattenförekomst behöver 

några steg i processen garanteras. Dataunderlag och områdets behov av rening behöver vara 

kända och planens påverkan behöver utredas liksom de åtgärder som krävs för att möta de krav 

som ställs. Vidare behöver planen reservera plats för de åtgärder som behövs och krav behöver 

kunna uttryckas i DP så att dessa kommer genomföras när planen realiseras. För att kontrollera 

planens faktiska påverkan på vattenförekomsten och att MKN följs behöver uppföljning ske 

efter planen genomförts. 

Vidare utredningar och studier av metod och beräkningar behövs för att ta fram ett tydligt 

tillvägagångssätt. Detta behövs för att förbättra arbetet med att bedöma hur en plan kan påverka 

en vattenförekomst och möjligheten att följa MKN. Då det idag varierar vad som tas hänsyn till 

när en detaljplan utformas och granskas av en länsstyrelse skulle bättre samsyn behöva 

åstadkommas. Åtgärdsprogrammet för nästkommande vattenförvaltningscykel innehåller 

åtgärder om att ta fram vägledningsmaterial och bidra till att arbetet med detaljplanering som 

möter MKN förenklas. Förhoppningsvis kommer detta leda till ett mer tydligt och effektivare 

arbete med vattenförvaltningen inom planering. För att åstadkomma detta bör det ske en dialog 

mellan de som tar fram och de som kommer använda vägledningsmaterialet. Något som inte tas 

upp i åtgärdsprogrammet men som skulle kunna förbättra arbetsprocessen är att uppföljning 

görs i större utsträckning efter att en plan realiseras. Uppföljning skulle kunna skapa mervärde 

genom att bidra med goda exempel på till exempel åtgärder och kvalitetssäkra underlag och 

metodverktyg. Vidare är det viktigt att samverkan och utbildning för de som arbetar med dessa 

frågor sker kontinuerligt. 

Slutligen finns det två rekommendationer utifrån vad som blivit tydligt efter arbetet med studien. 

Det första är att ett bra system för kunskapsspridning och kommunikation mellan olika parter i 

vattenarbetet skulle bespara mycket tid och arbete. Detta genom att de som ligger i framkant kan 

förmedla sina metoder och arbetssätt till övriga, som då inte behöver ”uppfinna hjulet” på egen 

hand. Det andra är att i större utsträckning titta storskaligt och försöka få till gemensam planering 

för dagvatten- och recipienthantering för flera detaljplaneområden. Förutsättningarna för detta 

behöver dock utredas vidare.  
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BILAGA 1; VATTENSTATUS INOM STOCKHOLMS LÄN 
 

Av ytvattenförekomsterna, som består av vattendrag, sjöar och kustvatten uppnår majoriteten 

god kemisk status ifall man bortser från de ämnen som överskrids överallt så som kvicksilver 

(Tabell B1). Ungefär 7 % av ytvattenförekomsterna är inte ännu kemiskt statusklassade enligt 

statistik hämtat från VISS. När det gäller den ekologiska statusen uppnår majoriteten, 219 

stycken, av vattenförekomsterna måttlig ekologisk status medan antalet med högre och lägre 

status är ungefär desamma (Tabell B1) (VISS, 2016). För grundvattenförekomsterna är 

statusnivån generellt sett bättre och uppnår nästan alla god kemisk och kvantitativ status 

(Tabell B1) (VISS, 2016). 

Tabell B1 - Antal yt- och grundvattenförekomster inklusive preliminära vattenförekomster med respektive 
statusklassning. (Källa: VISS, Hämta statistik Stockholms län, 2016). 

Ytvatten 
(Antal vattenförekomster per status) 

Grundvatten 
(Antal vattenförekomster per status) 

Ekologisk  
Status 

Hög 
God 
Måttlig 
Otillfredsställande 
Dålig 

6 
47 
219 
41 
8 

Kemisk  
Status1 

 

God 
Otillfredsställande 

152 
4 

Kemisk 
status1 

God 265 Kvantitativ 
Status 

God 
Uppnår ej god 

155 
1 Uppnår ej god 37 

Ej klassad 24 
1 Kemisk status bortsett från överallt överskridande ämnen. 
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BILAGA 2; ÄMNEN FÖR KEMISK STATUS 

 
Tabell B2 - Vattendirektivets 33 prioriterade ämnen och 8 övriga ämnen som mäts för att klassificera den kemiska 
statusen. Ytterligare 12 prioriterade ämnen kommer att börja gälla från och med år 2018. 

33 Prioriterade ämnen1 8 Övriga ämnen1 12 Ytterligare 
prioriterade ämnen från 
20182 

Alaklor, 
Antracen, 
Atrasin, 
Bensen, 
Bromerade difenyletrar, 
Kadmium och 
kadmiumföreningar, 
C10-13 Kloralkaner, 
Klorfenvinfos, 
Klorpyrifos, 
1,2dikloretan, 
Diklormetan, 
Di(2etylhexyl)fta lat (DEHP), 
Diuron, 
Endosulfan, 
Fluoranten, 
Hexaklorbensen, 
Hexaklorbutadien, 
Hexaklorcyklohexan, 
Isoproturon, 
Bly och blyföreningar, 
Kvicksilver, 
Naftalen, 
Nickel och  
nickelföreningar, 
Nonylfenol (4nonylfenol), 
Oktylfenol (4-
(1,1',3,3'tetrametylbutylfenol)), 
Pentaklorbensen, 
Pentaklorfenol, 
Polyaromatis kakolväten 
(PAH) (8), 
Simazin, 
Tributyltenn föreningar 
(Tributylten n-katjon), 
Triklorbensener, 
Triklormetan, 
Trifluralin 

DDT; total och 
para-para DDT, 
Koltetraklorid,  
Tetrakloretylen,  
Trikloretylen,  
Cyklodiena 
bekämpningsmedel: 
Aldrin,  
Dieldrin,  
Endrin,  
Isodrin  

Dikofol, 
Perfluoroktansulfonsyra 
och dess derivat 
(PFOS),  
Kinoxifen,  
Dioxiner och dioxinlika 
föreningar,  
Aklonifen,  
Bifenox,  
Cybutryn,  
Cypermetrin,  
Diklorvos, 
Hexabromcyklododekan 
(HBCDD), 
Heptaklor och 
heptaklorepoxid,  
Terbutryn 

1Källa: Havs och vattenmyndigheten 2013, HVFMS 2013:19 
2Källa: Havs och vattenmyndigheten 2015b, HVFMS 2013:19 uppdaterad 2015-05-01 med 

ändringar HVFMS 2015:4. 
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BILAGA 3; SVARSFREKVENS I ENKÄT TILL KOMMUNER 
Tabell B3 – Sammanställning av antal svar på respektive enkätfråga skickad till kommunanställda. Enkätfrågorna i sin 
helhet kan ses i Bilaga 4. 

Enkät till kommun 

Fråga Antal svar  
(Totalt 23 svarande) 

1 23 

2 22 

3 23 

4 23 

4a 22 
4b 18 

5 20 

6 23 

6a; om ja 4 

6b; om nej 15 

7 21 

8 22 

9 22 

9a; om ja 5 

9b; om ja 3 
10 21 

11 20 

12 22 

13 22 

14 21 

15 23 

15a 21 

15b 22 

16 23 

17 23 
17a; om ja 4 
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BILAGA 4; ENKÄTFRÅGOR TILL KOMMUNER 
Sammanlagt 17 frågor, där några även innehåller delfrågor, skickades till anställda vid 

kommuner inom Stockholms län. En del av frågorna var slutna och svaren angavs genom att 

kryssa i ett svarsalternativ. Dessa presenteras i kursiv stil efter frågan. Svarsalternativet övrigt 

medförde att den svarande kunde ge ett eget svar på frågan. Öppna frågor utan svarsalternativ 

tillät den svarande att uttrycka sig fritt. De 17 frågorna kan delas in i de fyra kategorierna; 

möjliga problem, detaljplanearbetet och bedömning av påverkan på MKN, uppföljning och om kommunens 

arbete. 

Möjliga problem 
Fråga 1. Att säkerställa att MKN för vatten mötts i en detaljplaneprocess är ett lagkrav. Vilka problem 

har ni upplevt med att uppnå detta? (Kryssa i alla svar som stämmer) [23 av 23 svarande] 

Svarsalternativ: 
1. Brist på personalresurser med tillräcklig kompetens. 

2. Oklarheter kring hur bedömningen av påverkan på MKN ska göras. 
3. Osäker bedömning om hur MKN påverkas då förloppet är komplext. (Diffusa utsläpp, flera steg till 
recipient mm.) 

4. Det saknas underlag för att göra en bedömning. 

5. Vattenfrågor prioriteras lågt i planprocessen. (Andra frågor styr) 

6. Vattenfrågorna kommer in för sent i planprocessen då möjligheten att ändra planen är begränsad. 

7. Det saknas lagstöd för att kunna ställa tillräckliga krav i detaljplanen. 

8. Upplever inga problem. 

9. Övrigt 
 

Detaljplanearbetet och bedömning av påverkan på MKN 

Fråga 2. I vilket skede i detaljplaneprocessen sker en bedömning av hur MKN för vatten påverkas? (Ex. 
innan ett planförslag tagits fram, efter ett slutgiltigt planförslag tagits fram) [22 av 23 svarande] 
  
Fråga 3. Vilka krav brukar kommunen ställa gällande vattenkvalitén från ett detaljplaneområde?    

Svarsalternativ:  

1. Planen får inte leda till någon försämring av kemisk eller ekologisk status i recipienten. 

2. Planen får inte leda till att enskilda kvalitetsfaktorer försämras i recipienten. 
3. Inget ökat bidrag av föroreningar/ näringsämnen som klassas till kvalitetsfaktorer får ske från det 
aktuella området till följd av planen. 
4. Inget ökat bidrag av föroreningar/ näringsämnen får ske från det aktuella området till följd av planen. 
(Gäller även ämnen som inte räknas som kvalitetsfaktor). 
 5. övrigt 

Fråga 4. Används bedömningar gjorda av konsulter som underlag gällande hur vattenkvalitén och 
MKN kommer påverkas i en detaljplan? [23 av 23 svarande] 

Svarsalternativ: Ja, Nej 

Fråga 4a. Använder kommunen konsultens bedömning utan att göra egna utredningar kring 
påverkan? [22 av 23 svarande] 

Svarsalternativ: Alltid, Ofta, Ibland, Sällan , Aldrig 

Fråga 4b. Vilka kompletterande/kontrollerande utredningar brukar krävas från kommunens sida? 
[18 av 23 svarande] 

Svarsalternativ: inga, övrigt 
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Fråga 5. Vilka svårigheter finns det med att bedöma hur en detaljplan kommer att påverka 
vattenkvalitén och gällande MKN? [20 av 23 svarande] 
 
Fråga 6. Anser du att det finns tydliga riktlinjer gällande hur påverkan på MKN från en plan ska 
bedömas? [23 av 23 svarande] 

Svarsalternativ: Ja, Nej, Vet ej 

Fråga 6a. Om ja; Från vilken aktör kommer dessa riktlinjer? [4 av 23 svarande] 
Fråga 6b. Om nej; Vad är det som saknas? [15 av 23 svarande] 

 
Fråga 7. Vilka underlag (som ni eller konsult tar fram) krävs för att styrka bedömningen om hur MKN 
påverkas? [21 av 23 svarande] 
 
Fråga 8. Vid bedömning; granskas påverkan ner på kvalitetsfaktornivå? [22 av 23 svarande] 

Svarsalternativ: Ja, Nej, Övrigt 

Fråga 9.Vid oklarheter med bedömning av påverkan; har ni kontaktat länsstyrelsen för att få stöd i hur 
påverkan ska tolkas? [22 av 23 svarande] 

Svarsalternativ: Ja, Nej (fortsätt med fråga 10) 

Fråga 9a. Om ja; Vad rörde oklarheten? [5 av 23 svarande] 
Fråga 9b. Om ja; Kunde länsstyrelsen besvara er fråga? [3 av 23 svarande] 

 
Fråga 10. Om det finns ytterligare områden, inom recipients tillrinningsområde, som exploateras nu 
eller i framtiden; Hur tas detta med i bedömningen om vad som är godtagbar påverkan på recipienten?  
[21 av 23 svarande] 
 
Fråga 11. På vilket sätt skulle arbetet med bedömningen av påverkan på MKN kunna underlättas? 
[20 av 23 svarande] 

 
Uppföljning 
Fråga 12. Är det tydligt när man har lyckats med att behandla vattenfrågorna tillräckligt i en detaljplan?  
[22 av 23 svarande] 
 
Fråga 13. Görs någon form av uppföljning eller utvärdering av hur väl vattenfrågorna hanterats i 
detaljplaneprocessen? [22 av 23 svarande] 

Om kommunens vattenarbete 
Fråga 14. Vilken förvaltning/ Vilka förvaltningar inom kommunen ansvarar för att MKN för vatten 
följs?  
[21 av 23 svarande] 
 

Fråga 15.Har kommunen tagit fram en vattenplan/dagvattenstrategi? [23 av 23 svarande] 

Svarsalternativ: Ja, Nej 

Fråga 15a.  Anger planen/strategin hur arbetet för att uppnå MKN för vatten ska gå till?  
[21 av 23 svarande] 

Svarsalternativ: Ja, Nej, Övrigt 
 
Fråga15b.  Används planen/strategin som underlag i detaljplaneprocessen? [22 av 23 svarande] 

Svarsalternativ: Ja, Nej, Övrigt 
 
Fråga 16. Sker ett förvaltnings-överskridande samarbete för att hantera vattenfrågor inom kommunen? 
[23 av 23 svarande] 
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Svarsalternativ: 
1. Ja, det finns en ”vattengrupp” bestående av representanter från olika förvaltningar som hanterar 
vattenfrågor. 
2. Ja, flera förvaltningar är med och tar fram strategiska dokument men ingen annan översiktlig 
grupp finns. 

3. Nej, Det sker inget samarbete i vattenfrågor mellan olika förvaltningar. 

4. Övrigt 

 
Fråga 17. Sker någon form av uppföljning efter realisering av en detaljplan för att se hur väl planens 
uppskattade påverkan på ytvattenstatus stämmer överens med verkligheten? [23 av 23 svarande] 

Svarsalternativ: Ja, Nej 

Fråga 17a. Om ja; Hur sker denna uppföljning? [4 av 23 svarande] 
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BILAGA 5; SVARSFREKVENS LÄNSSTYRELSE 
Tabell B3- Sammanställning av antalet svar på respektive enkätfråga riktad till anställda på länsstyrelser. Enkätfrågorna i 

sin helhet hittas i Bilaga 6. 

Enkät till länsstyrelse 

Fråga Antal svar (Totalt 6 svarande) 

1 6 

2 6 

2b; om nej 3 

3 6 

4 3 

5 6 

5a 6 

6 6 

6a; om ja 1 

7 5 

7a: om ja 2 

8 6 

9 6 

9a; om ja 2 

10 6 

11 6 

12 6 

12a 3 

13 6 

13a; Om ja 4 

14 6 

15 6 

15a; Om ja 1 

16 6 

17 6 
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BILAGA 6; ENKÄTFRÅGOR TILL LÄNSSTYRELSER 
Sammanlagt 17 frågor, där några även innehåller delfrågor, skickades till anställda vid 

länsstyrelser inom Norra Östersjöns vattendistrikt. En del av frågorna var slutna och svaren 

angavs genom att kryssa i ett svarsalternativ. Svarsalternativen presenteras i kursiv stil efter 

frågan nedan. Svarsalternativet övrigt medförde att den svarande kunde ge ett eget svar på 

frågan. Öppna frågor utan svarsalternativ tillät den svarande att uttrycka sig fritt. De 17 

frågorna kan delas in i de fem avsnitten; kommunikation till kommuner, kommunikation mellan 

länsstyrelser, granskning av detaljplaner, Weserdomen och uppföljning. 

Kommunikation till kommuner 
Fråga 1. Brukar kommuner kontakta er för rådgivning kring hur en bedömning av påverkan på MKN 
ska göras? [6 av 6 svarande] 

 Svarsalternativ: 
1. Ja, det är vanligt. 
2. Ja, det har hänt.  
3. Nej, det har jag inte varit med om. 

Fråga 2. Upplever ni att ni kan ge kommunerna det stöd de behöver i sina bedömningar? [6 av 6 
svarande] 

 Svarsalternativ; Ja, Nej, Övrigt 

Fråga 2b. Om nej; Vad saknas för att kunna göra det? [3 av 6 svarande] 

Fråga 3.  Brukar ni få frågor som berör lagstöd för att ställa krav i detaljplanen? [6 av 6 svarande] 
Svarsalternativ: 
1. Ja, det är vanligt. 
2. Ja, det har hänt.  
3. Nej, det har jag inte varit med om. 

Fråga 4. Med vilka andra frågor är det vanligt att kommuner kontaktar er för rådgivning i arbetet med 
MKN för vatten? [3 av 6 svarande] 

Kommunikation mellan länsstyrelser 
Fråga 5. Sker samordning och erfarenhetsutbyte mellan olika länsstyrelser angående arbetet med att 
bedöma påverkan på MKN för vatten i planer? [6 av 6 svarande] 

 Svarsalternativ: Ja, Nej 

Fråga 5a. Anser du att denna samordning är tillräcklig för att göra arbetet effektivt?  
[6 av 6 svarande] 

Svarsalternativ; Ja, Nej, Övrigt 

Granskning av detaljplaner 
Fråga 6. Har du varit med om att en detaljplan stoppats då den inte möjliggjort eller tillräcklig tagit 
hänsyn till MKN för vatten? [6 av 6 svarande] 

 Svarsalternativ; Ja, Nej 

Fråga 6a. Om ja; Vad är de vanligaste anledningarna då en detaljplan stoppas på grund av 
hanteringen av MKN för vatten? [1 av 6 svarande] 

Svarsalternativ; 
1. Påverkan av MKN är inte tillräckligt utredd. 
2. Påverkan av MKN är utredd men planen kan inte säkerställa att möjligheten att uppnå MKN 

inte försämras. 
3. Övrigt. 

Fråga 7. Händer det att detaljplaner innehåller otillåtna krav som inte har lagstöd (för att till exempel 
kunna stärka att MKN kommer mötas)? [5 av 6 svarande] 
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 Svarsalternativ; Ja, Nej, Det är inget vi kontrollerar, Övrigt 

Fråga 7a. Om ja; Kan du ge exempel på vilken typ av otillåtna krav som ställs? [2 av 6 svarande] 

Fråga 8. På vilket sätt granskar ni att MKN för vatten följs i en detaljplan (DP)? (Vänligen kryssa i alla 
de svar som stämmer.) [6 av 6 svarande] 

 Svarsalternativ;  

1. Ser till att MKN för vatten diskuteras men går inte in i utredningen som gjorts och granskar 

den närmre. 

2. Granskar resultaten av bedömningen och ser till att DP inte försvårar för att nå MKN. 

3. Granskar utredningen som gjorts och ser till att den är heltäckande. 

4. Granskar metoden som använts i utredningen. 

5. Granskar beräkningar och antaganden som ligger till grund för resultaten. 

6. Granskar att utredningen tagit hänsyn till alla ämnen som riskerar att försämras. 

7. Granskar att beräknad reningseffekt som angivits är rimlig. 

8. Bedömer nivån av osäkerhet i bedömningen. 

Fråga 9. Gör ni någon gång egna beräkningar eller utredningar för att kontrollera bedömningen av 
påverkan på MKN från en detaljplan som ni granskar? [6 av 6 svarande] 

Svarsalternativ; Ja, Nej 

Fråga 9a. Om ja; Vilka beräkningar eller utredningar gör ni? [2 av 6 svarande] 

Fråga 10. Kontrollerar ni om påverkan från närliggande detaljplanerade områden beaktats, med tanke 
på kumulativa effekter? [6 av 6 svarande] 

Svarsalternativ; Ja, Nej 

Fråga 11. Vill ni att det ska presenteras en exakt mängd av de olika ämnen som kommer att nå 
recipienten? [6 av 6 svarande] 

Svarsalternativ; Ja, Nej, Enbart för de som är relevanta för kvalitetsfaktorer 

Fråga 12. Ska påverkan vara presenterad i en viss enhet? [6 av 6 svarande] 
Svarsalternativ; Koncentration, massa/år, Nej, Övrigt 

Fråga 12a. Kan du motivera varför enheten valts eller varför det inte finns riktlinjer på vilken 
enhet som ska presenteras? [3 av 6 svarande] 

Fråga 13. Granskar ni hur planen påverkar MKN ner på kvalitetsfaktornivå? [6 av 6 svarande] 
Svarsalternativ; Ja, Nej 

Fråga 13a. Om ja;  Får en plan bidra till att en försämring sker på kvalitetsfaktornivå om 
försämringen är så liten att den faller inom samma klassningsgräns för kvalitetsfaktorn?  
[4 av 6 svarande] 

Svarsalternativ; Ja, Nej, Övrigt                                                                                                                                                        

Weserdomen 
Fråga 14. Efter EU-domen om Weserfallet som kom i juli 2015 (målnummer: C-461/13)  har ni ändrat 

hur ni granskar detaljplaners påverkan på möjligheten att uppnå MKN? [6 av 6 svarande] 

Fråga 15. Har ni märkt av en skillnad på hur kommuner hanterar påverkan på MKN i 
detaljplanehandlingar efter domen? [6 av 6 svarande] 

Svarsalternativ; Ja, Nej 

Fråga 15a. Om ja; Hur har det förändrats? [1 av 6 svarande] 

Fråga 16. Sedan domen; har antal frågor från kommunerna som berör fall med påverkan på 
kvalitetsfaktornivå ökat? [6 av 6 svarande] 
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Svarsalternativ; Ja, Nej 

Uppföljning 
Fråga 17. Ställer ni krav på uppföljning och bevis i efterhand för att försäkra att utsläpp inte skett till 
större grad än som godkänts enligt detaljplanen? [6 av 6 svarande] 

Svarsalternativ; Ja, Nej, Övrigt 
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