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Dagens 
program

9.00-9.05 Välkommen och dagens program
9.05-10:30 Planbeskrivningar, planens syfte. PBL kunskapsbanken och PBL 

Akademin 
Klara Falk, Boverket

10:30-11.00

11.00-11.30 Tillägg/ ändring eller ny detaljplan - samt när måste man ha samråd 
om översiktsplanen igen?
Gunilla Stener, Länsassessor, Länsstyrelsen

11.30-12.30 Vad är lämpligt? Lokaliseringsprövning för detaljplan. Villkor m.m.
Klara Falk, Boverket. 

12.30-13.30

13.30 - 14.00 Buller och hälsoeffekter. Varför planerar vi för god ljudmiljö? 
Martin Tondel, Region Uppsala, Arbets- och miljömedicin

14.00-14.30

14.40-15.10

Buller i planeringen
Johan Morhed, planhandläggare Länsstyrelsen 

Nya och nygamla planeringsunderlag: Grön infrastruktur, 
Jordbruksmark i prövning och planering, Regional 
vattenförsörjningsplan. Länsstyrelsen

15.10-15.30

15.30-16.00 • Sammanställning statliga intressen – nyheter
• Risker - ras, skred och erosion



Ny uppdatering på gång!

• Tydligare överblick över vilka riksintressen som berör vilken 
kommun.

• Riksintressen för försvaret uppdateras i december.
• Riksintresse energiproduktion uppdaterat. Berör Uppsala 

och Östhammars kommuner. 
• Klimatrelaterade risker – ras och skred  - ny lagstiftning. 
• Havsplanen har varit på granskning – kustkommuner kom 

ihåg att planera för hela kommunens område!
• Fokus på social hållbarhet i översiktsplaneringen
• Ekologisk kompensation
• Friluftsliv



1 aug 2018 – lagändring PBL - Risk för skador till 
följd av översvämning, ras, skred och erosion som 
är klimatrelaterade ska hanteras i ÖP
Geotekniska säkerhetsfrågor / risker
• ras
• Skred (vid vattendrag)
• erosion
• slamströmmar
• bergras/blocknedfall
• geotekniska frågeställningar kopplade till 

översvämning



Uppdrag till Länsstyrelsen att 
följa upp:
• Lst uppdrag att följa upp geotekniska risker:

• Översiktsplan
• Detaljplan
• Bygglov

• Uppdragets olika delar
• Enkäter till kommunerna
• ”Scanning” av översiktsplaner och detaljplaner
• Djupintervjuer med kommunala handläggare
• Sammanställa och rapportera till Boverket



Planeringsunderlag 
och stöd för att 
hantera –
geotekniska risker

Vägledning från Boverket

Planeringsunderlag från SGI – karttjänst -
https://www.swedgeo.se/sv/samhallsplanering--
sakerhet/planeringsunderlag/kartunderlag-
om-ras-skred-och-erosion/

Planstöd från SGI

Handledning från SGU

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/lansstyrelsens-tillsyn/tillsynsvagledning_naturolyckor/sakerhetsfragor/
https://www.swedgeo.se/sv/samhallsplanering--sakerhet/planeringsunderlag/kartunderlag-om-ras-skred-och-erosion/
https://www.swedgeo.se/sv/samhallsplanering--sakerhet/granskning-och-remisser/planarenden/




Regional vattenförsörjningspla



Innehåll

• Vattenresurser – sjöar, vattendrag och grundvattenmagasin som vi ska 
ta hänsyn till i planeringen för att det långsiktigt kan finnas behov att 
de används för dricksvattenförsörjning

• Åtgärder för en långsiktig säker dricksvattenförsörjning
• Resonemang

• ”Kan man bygga överallt?”
• Vad ska man ta hänsyn till i översiktsplanering och detaljplanering, samt
• bygglov



Sammanvägning av:
• Klimat
• magasinerande förmåga
• Vattenanvändning -

enskild



Grundvatten –
enskild försörjning
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