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Sammanfattning

Stadsbyggnadsnämnden har fått möjlighet att svara på delbetänkandet av Miljömålberedningen
som innehåller förslag till lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900). Malmö
stadsbyggnadskontor välkomnar förslagen till ändringar av plan- och bygglagen, eftersom
Malmö genom sin översiktsplan redan idag arbetar aktivt med att planera och utveckla
kustvattenområdet. Ändringarna leder även till större hänsyn till havs- och vattenmiljön i
detaljplaneringen, vid beslut om lov och vid startbesked.
Förslag till beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden föreslås besluta att lämna yttrande enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag






Havet och människan (SOU 2020:83) Volym 1
Havet och människan (SOU 2020:83) Volym 2
G-Tjänsteskrivelse SBN 2021-04-22 Remissvar Havet och människan (SOU 2020:83)
Förslag till yttrande SBN 2021-04-22 Havet och människan (SOU 2020:83)

Beslutsplanering

Stadsbyggnadsnämnden 2021-04-22
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Ärendet

Regeringen beslutade den 1 juli 2010 att tillkalla en parlamentarisk kommitté (dir. 2010:74) med
uppdrag att lämna förslag till regeringen om hur miljökvalitetsmålen och Generationsmålet kan
nås. Kommittén har antagit namnet Miljömålsberedningen (M 2010:04). Miljömålsberedningens
övergripande uppdrag är att utveckla strategier med etappmål, styrmedel och åtgärder inom av
regeringen prioriterade områden. Arbetet ska genomföras i nära samarbete med näringsliv,
ideella organisationer, kommuner samt myndigheter.
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Enligt tilläggsdirektiv som regeringen beslutade den 31 maj 2018 (dir. 2018:44) ska
Miljömålsberedningen (M 2010:04) föreslå en strategi för förstärkt åtgärdsarbete för bevarande
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och hållbart nyttjande av hav och marina resurser. Strategin ska bidra till att relevanta delar av
Generationsmålet och de berörda miljökvalitetsmålen nås, och därmed även bidra till
genomförande av mål 14 i Agenda 2030 om att bevara och nyttja haven och de marina
resurserna på ett hållbart sätt. Miljömålsberedningen har redovisat tidigare uppdrag i
delbetänkanden och överlämnar nu betänkandet Havet och människan, SOU 2020:83.
Miljömålsberedningens ambition har varit att strategin inte ska förstärka målkonflikter utan att
snarare integrera och harmonisera målen för olika verksamheter. För att havsmiljöpolitiken ska
kunna nå sina mål är det avgörande att regeringen och riksdagen får möjlighet att se till helheten
kring problem som råder inom havsmiljöarbetet.
Miljömålsberedningen föreslår därför att riksdagen instiftar en havsmiljölag. Avsikten är att
skapa bättre förutsättningar för breda och uthålliga havsmiljö- och havspolitiska insatser både
nationellt och internationellt. Av havsmiljölagen ska det framgå att Sveriges havsmiljöarbete ska
syfta till att uppnå det av riksdagen beslutade miljökvalitetsmålet Hav i balans samt levande kust och
skärgård.
Strategin innehåller även författningsförslag till lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
där kommunernas planeringsansvar för kustvattenområdet stärks inom översikts- och
detaljplanering.
I 3 kap §5 föreslås ett tillägg att av översiktsplanen även ska framgå hur kommunen i den fysiska
planeringen inom kustvattenområdet (vattenområdet mellan strandlinjen ut till de särskilda avgränsningslinjer, en
nautisk mil räknat från baslinjerna, som framgår av bilaga 6 till lagen (2017:1272) om Sveriges sjöterritorium
och maritima zoner) tar hänsyn till och samordnar översiktsplaneringen med havsplanerna enligt 4 kap. 10 §
miljöbalken (1998:808).
I 4 kap §12 föreslås ett tillägg att kommunen i en detaljplan får bestämma även skyddsåtgärder
för att även motverka havs- och vattenförorening samt för att motverka negativ påverkan på havs- och
vattenmiljön. Ändringen ger kommunen större möjligheter att ta hänsyn till havs- och vattenmiljön
i sin detaljplanering. Negativ påverkan på havsmiljön kan gälla till exempel biologisk mångfald,
övergödning och undervattensbuller.
I 4 kap §14 görs ett tillägg för att sådana havs- och vattenföroreningar som avses i 12 § även ska
tas hänsyn till när kommunen ska besluta om lov eller startbesked för en åtgärd som innebär en
väsentlig ändring av markens användning. Sådant lov eller startbesked ska endast få ges under de
förutsättningar som räknas upp i paragrafen samt med tillägget att markens lämplighet för
bebyggande har säkerställts genom att en havs-, eller vattenförorening har avhjälpts.
Stadsbyggnadsnämnden har fått möjlighet att svara på delbetänkandet av Miljömålberedningen
som ska sändas till Miljödepartementet.
Ansvariga

Johan Emanuelson Avdelningschef
Marcus Horning Stadsbyggnadsdirektör

