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Kommunstyrelsen

Remiss från kommunstyrelsen - Samråd om vattenförvaltning 2021-2027 i
Södra Östersjöns vattendistrikt, STK-2020-1515
Stadsbyggnadsnämnden föreslås besluta att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt har tagit fram förslag till
förvaltningsplan, åtgärdsprogram, miljökvalitetsnormer och en delförvaltningsplan med
åtgärder mot vattenbrist och torka, inför vattenarbetet 2021–2027. Dessa förslag samråds
under sex månader, 1 november 2020–30 april 2021.
Yttrande

Stadsbyggnadsnämnden berörs främst av remissens åtgärdsprogram, åtgärd 4 Fysisk
planering. I det remitterade åtgärdsprogrammet beskrivs följande: Kommunerna ska inom sin
myndighetsutövning genomföra översikts- och detaljplanering samt prövning och tillsyn enligt (plan- och
bygglag (2010:900) (PBL)), på ett sådant sätt att det bidrar till att miljökvalitetsnormerna för yt- och
grundvatten kan följas. Kommunerna ska särskilt:
a) tydliggöra att miljökvalitetsnormerna för vatten är bindande och ska därmed ligga till grund för
planer och beslut,
b) bevaka att lokala prioriteringar enligt översiktsplanen följer de aktuella planeringsunderlagen på
lokal, regional och nationell nivå inklusive skydd och restaurering av kustnära miljöer på ett sådant sätt att
miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas,
c) bevaka att de regionala vattenförsörjningsplanerna inarbetas i översiktsplanen
Stadsbyggnadsnämnden delar vattenförvaltningens beskrivning av det kommunala
planmonopolet: Planläggning av mark och vatten hör enligt (plan- och bygglag (2010:900) (PBL)) till
kommunernas ansvarsområde. Planmonopolet innebär i korthet att kommunen har rätt att planera och
prioritera användningen av mark och vatten inom kommunens geografiska område.
Åtgärdsprogrammet lyfter att enligt PBL 3 kap. 5 § ska det i översiktsplanen framgå hur
kommunen avser att följa gällande miljökvalitetsnormer. Länsstyrelserna ska vägleda
kommunerna gällande tillämpningen av miljökvalitetsnormerna för vatten när översikts- och
detaljplaner tas fram. Boverket ska i sin tur ge kommunerna, länsstyrelserna och regionerna
nationell vägledning på området. Genom rådgivning och vägledning om tillämpningen av
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miljökvalitetsnormerna för vatten i översikts- och detaljplanering ges kommunerna
förutsättningar för att miljökvalitetsnormerna följs, även i den fysiska planeringen. Åtgärden
ska leda till att nödvändiga förutsättningar skapas inom den fysiska planeringen så att rätt
åtgärder vidtas när planeringen omsätts i handling. Det är också viktigt att kontinuerligt följa
upp att planerna följs och att åtgärder genomförs på ett sådant sätt att
miljökvalitetsnormerna för vatten fortsätter att följas.
Stadsbyggnadsnämnden instämmer i att Malmö stads översiktsplan är kommunens
vägledande styrdokument för stadens fysiska planering och genomförande. Den utformas i
enlighet med plan- och bygglagens krav och de utmaningar som stadens har, främst utifrån
sin kraftiga tillväxt och befolkningsökning, som ska ske resurseffektivt och hållbart. Malmö
har som ambition att fortsätta utvecklas som kuststad och stadsbyggnadsnämnden delar
därför vattenförvaltningens syn att vatten är en resurs. Stadsbyggnadsnämnden ställer sig
dock tveksam till beskrivningen i åtgärdsprogrammet att uttrycka att följa lagar, regler och
förordningar som åtgärder i ett åtgärdsprogram. Hur miljökvalitetsnormer ska hanteras inom
plan- och bygglagens olika planeringsprocesser, så som översiktsplan, detaljplan och bygglov,
är reglerat i annan ordning och behöver inte ingå som åtgärder i ett åtgärdsprogram.
Stadsbyggnadsnämnden efterfrågar en tydligare beskrivning kring hur vattenförvaltningens
olika remisshandlingar samverkar med Havs- och vattenmyndighetens Havsplan. Det hade
varit välgörande om det remitterade åtgärdsprogrammet stärkte detta samband. Eftersom
remissen lägger tyngd vid klimatanpassningsåtgärder bör även, anser stadsbyggnadsnämnden,
åtgärdsprogrammet ha ett tillämpningsperspektiv utifrån Boverkets vägledning kring ämnet.
Stadsbyggnadsnämnden vill även påtala att i den avvägning och sammanvägning av olika
intressen som åligger kommunen inom planmonopolet behöver komplexa
stadsbyggnadsfrågor hanteras för en god klimatanpassning och resurshushållning, vilket kan
innebära lokala avvikelser och detaljerade lösningar som inte belyses i remissversionen.
Stadsbyggnadsnämnden vill därför också påkalla uppmärksamhet att de nationella underlag
som lyfts fram, exempelvis VISS planeringsunderlag, i remissen inte alltid är praktiskt
tillämpbara på lokal nivå. För realisering av åtgärder krävs även god lokalkännedom, resurser
och finansiering vilket inte berört nämnvärt i remissförslaget.
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