
 
 
 
 

 
 
 

 

Miljökvalitetsnormer för vatten och fysisk 
planering - går det att följa normerna och 

samtidigt se staden växa? 
Inbjudan till webbinarium, tisdag 28 april, 2020, Stockholm 

 

Välkommen till ett webbinarium där vi lär oss mer om hur myndigheter och kommuner 
arbetar med miljökvalitetsnormer i fysisk planering. Det är snart dags för en ny 
förvaltningsplan med åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer enligt 
vattenförvaltningsförordningen.  

Hör vattenmyndigheterna berätta om framtiden och Boverket om deras kommande arbete. 
Lyssna också på hur en länsstyrelse och en kommun arbetar med att genomföra sina åtgärder 
enligt vattenmyndighetens åtgärdsprogram. Vi avslutar webbinariumet med en frågestund.  

När och hur?  
Tisdagen den 28 april, 2020. Vi starar kl. 09.15 på Skype och avslutar seminariet senast kl. 12 inkl. 
pauser.  

Målgrupp 
Kommuner, länsstyrelser, centrala myndigheter som arbetar med miljökvalitetsnormer för vatten 
och/eller Plan- och bygglagen, och vill dela lärdomar eller inspireras av andras kunskap. 

Anmälan krävs 
Du anmäler dig via Länsstyrelsen i Stockholms kalendarium. Anmälan är öppen. Begränsat 
antalet platser på grund av IT-miljön. Sista dag för anmälan är 24 april.  

Har du frågor om seminariet? Kontakta mig! 
Jenny Enberg, projektledare för vattenplanering, Rich Waters-projektet. 
jenny.enberg@lansstyrelsen.se  

Seminariet anordnas genom projektet LIFE IP Rich Waters som ett samarbete mellan Länsstyrelsen 
i Stockholm och Stockholm stad. Mer om projektet finns att läsa här: www.richwaters.se eller på 
www.vattenplanering.se 
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Program för webbinarium 28 april, 2020 

08.45 Webbinariet öppnas för kontroll av ljud för deltagare 

09.15 Välkomna! Introduktion till webbinariet, kort om Rich Waters-projektet.  

 Vattenförvaltningens åtgärdsprogram 2022–2027: Vart är vi på väg? 
Vattenvårdsdirektör Johanna Söderasp, Vattenmyndigheterna, berättar om arbetet med 
reviderat åtgärdsprogram för vatten inför nästa förvaltningscykel samt uppföljningen av 
nuvarande kommunala åtgärder som handlar om fysisk planering. 

 Boverkets vägledningsarbete om miljökvalitetsnormer för vatten under 2020 
Boverket berättar om uppstart av vägledningsarbete under året.  

10.10 Paus 

10.20 Länsstyrelsen i Stockholm vägleder kommuner  
Exempel från Länsstyrelsen i Stockholm om hur de arbetar med att stötta och vägleda, 
och ställa krav på kommuner i frågor som berör miljökvalitetsnormer i fysisk planering.  

 Miljökvalitetsnormer för vatten i detaljplaneringen – exemplet Åtäppan 
Karl-Axel Reimer, gruppchef Miljökontoret och Erik Arnaryd, planarkitekt, Södertälje 
kommun berättar om hur de arbetar med att följa miljökvalitetsnormer i fysisk planering 
och om en detaljplan som utmanade arbetsprocessen  

11.00 Paus 

11.10 Kommuner diskuterar utmaningarna i nuvarande lagstiftning kring 
dagvattenhantering 
Elin Ångman, Projektledare för MER – Mälaren en sjö för miljoner, berättar om MER-
kommunernas planer på en gemensam skrivelse om utmaningen att följa 
miljökvalitetsnormer för vatten med stöd av nuvarande lagstiftning.  

 Frågestund 

 Avslutning och summering 

12.00 Seminariet avslutas. 

 



 
 
 
 

 
 
 

 

 
Rich Waters-projektet är Sveriges första projekt inom EUs miljöprogram LIFE IP. 
Projektet startade i januari 2017 och pågår till år 2024. Målet är att förbättra vattenmiljön, 
främst i de mellansvenska vatten som rinner ut i och påverkar Mälaren och norra 
Östersjön.  Rich Waters är ett samarbete mellan myndigheter, kommuner, företag, 
forskare, föreningar och vattenvårdsförbund. 
 
Åtgärderna enligt vattenmyndigheternas åtgärdsprogram kan användas som ett 
verktyg för att motivera strategisk vattenplanering. Strategisk vattenplanering handlar 
om att skapa goda förutsättningar för hållbar mark- och vattenanvändning och att arbeta 
målinriktat och långsiktigt i en föränderlig värld. Genom att skapa ett sammanhållet 
arbetssätt får man ett bra underlag för att fatta beslut om nyttjande, utveckling och skydd 
av våra vatten men arbetssättet genererar också förutsättningar för en mer effektiv 
resurshantering internt.  

Vattenplaneringen innebär samverkan med de parter som nyttjar och som påverkar 
vattnets värden. För att skapa en sammanhållen och hållbar vattenplanering behövs 
politisk vilja, ett strukturerat arbetssätt och en robust organisation. Den blå tråden i 
vattenmyndigheternas åtgärdsprogram har till syfte att beskriva olika aktörers ansvar på 
olika geografiska och administrativa nivåer för att tillse att miljökvalitetsnormerna för 
vatten kan följas.  

Boverkets åtgärd enligt åtgärdsprogrammet ”Boverket ska vägleda 
länsstyrelser och kommuner om fysisk planering enligt plan- och bygglagen 
(PBL).” 

Länsstyrelsernas åtgärd enligt åtgärdsprogrammet lyder ”Länsstyrelserna ska 
vägleda kommunerna vid översikts- och detaljplanering så att 
miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas.” 

Kommunernas åtgärd enligt åtgärdsprogrammet lyder ”Kommunerna ska sin 
översikts- och detaljplanering samt prövning enligt plan- och bygglagen så att 
den bidrar till att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas.” 

Med en lyckad vattenplanering följer flera synergieffekter som en kommun kan dra nytta 
av och vattnets värden kan användas på ett hållbart vis. Rätt bedrivet vattenarbete kan bli 
en värdefull tillgång i och med att det gynnar friluftslivet, ökar kommunens 
attraktionskraft, förhindrar negativa konsekvenser av översvämningar och förebygger 
skador som skulle kunna kosta mångdubbelt mer att åtgärda än vattenarbetet i sig. 
Särskilt i växande städer finns ett stort behov av bra planeringsunderlag för 
vattenresurserna. Det sparar pengar i kommunens planarbete eftersom det begränsar 
utredningskostnader i enskilda detaljplaner. 
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