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Sedan 1 januari 2018 finns det ett nytt 6 kapitel om miljöbedömningar i miljöbalken. Det var nödvändigt att genomföra ett
antal lagändringar för att Sverige ska kunna följa både EU-rättsliga och internationella åtaganden.
Det nya kapitlet har en helt ny struktur och innehåller flera nya begrepp och lagändringen har också medfört vissa
följdändringar i PBL. Ett av syftena med miljöbalkens nya 6 kapitel är att säkerställa att miljöaspekter integreras i hela
planprocessen för att en hållbar utveckling ska kunna främjas.
Under denna kurs får du kunskap om hur arbetet med miljöbedömning av planer och program kan organiseras för att kunna
följa den nya lagstiftningen i praktiken och skapa goda förutsättningar för nå uppsatta miljömål.
Ur kursprogrammet:
• Ett nytt 6 kapitel i miljöbalken – varför införs det och vad innebär nyheterna i lagstiftningen vid utformande
och antagande av planer och program?
• Hur integrera miljöaspekter i hela planprocessen för att nå uppsatta miljömål?
• Strategisk miljöbedömning i praktiken – miljöaspekter i planering och beslutsfattande
• Undersökning ersätter behovsbedömning – vad innebär begreppsändringen i praktiken?
• Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) i den strategiska miljöbedömningen
• Weserdomens konsekvenser för miljöbedömningar
• Uppföljning och övervakning av betydande miljöpåverkan som genomförandet av en plan eller ett program medför

Varmt välkommen på kursen!

Lisen Comérus
Studia

Kursledare
Margaretha Svenning
Margaretha Svenning, doktorerad miljöjurist och lärare i miljörätt vid Lunds universitet. Hon är författare till fyra
böcker och skriver lagkommentarer till ett större förlag. Margaretha har en bred erfarenhet av miljöarbete och god
kännedom om alla aspekter av miljöprövning, tillsyn och myndighetsutövning. Hon har också ingående erfarenheter
av överprövning och domstolsförhandlingar. Att undervisa i dessa och andra miljöfrågor har blivit ett naturligt sätt för
henne att dela med sig av sin breda erfarenhet. Margaretha har även arbetat med ett par större statliga utredningar, som expert inom
Seveso III utredningen för försvarsdepartementet, samt med en utredning om allemansrätten för Naturvårdsverkets räkning.

Kursen riktar sig till dig som upprättar planer eller program på landets kommuner och till dig som
bistår med expertkunskap gällande miljöfrågor i denna process.
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Program
Varför ett nytt kapitel i miljöbalken om miljöbedömningar?
• Införandet av de senaste ändringarna i MKB-direktivet,
tidigare SMB-direktivet, i svensk rätt
• Så leder nya arbetssätt till förbättrad miljöeffekt och
effektivare arbetsprocess med minskad tidsåtgång i
planprocessen
Nytt 6 kapitel i miljöbalken – ett nytt sätt att tänka och
arbeta kring miljöbedömning av planer och program
• Ny struktur
• Skärpta krav på beslut
• Integration av olika miljöaspekter
• Bedömning av betydande miljöpåverkan
Behovsbedömning blir undersökning – vad innebär
begreppsändringen i praktiken?
• Undersökning av betydande miljöpåverkan i planer och
program
• Undersökning i praktiken
Regelverk vid fysisk planering kopplat till miljöbedömning
av planer och program
• Relation mellan PBL, LAV och MB
• Samordning av planläggning och prövning
• Rättsliga relationer mellan kommuner, länsstyrelse, enskilda,
samfälligheter och företag
Kommunalt ansvar för allmänna vattentjänster
• Kommunal vattenförsörjning och avlopp enligt LAV
• Kommunen bestämmer verksamhetsområde inom vilket
vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas
• Vilken skyldighet har kommunen att lösa VA-frågor utanför
verksamhetsområde?
PBL, MKN och den kommunala planeringen – varför är
översiktsplaner och tillsyn av verksamheter effektiva medel
i kommunens helhetsansvar för mark- och vattenkvalitet?
• Vilka lagkrav ställs i plan- och bygglagen på att
miljökvalitetsnormerna ska följas?
• Kommunen har ett helhetsansvar för mark- och
vattenplaneringen inom kommunens yta genom
översiktsplaneringen – är detta tillräckligt?
• Krav på att kommunen ska göra en miljöbedömning av de
vattenförekomster som berörs av ett detaljplaneförslag
Processen kring miljöbedömning av planer och program
enligt miljöbalkens nya 6 kapitel
• Hur avgörs en ”betydande miljöpåverkan”?
• Utredning med samråd
• Regeringens föreskrifter
• När bedömning av miljöpåverkan inte utreds
– vad kan det bli för konsekvenser?
• Strategisk miljöbedömning i teori och praktik

Två typer av samråd – förtydligande av skillnaden
mellan dessa
• Utredning med undersökningssamråd
• Avgränsningssamråd
Behovsbedömning och avgränsningssamråd i
detaljplanprocessen
• Miljökonsekvensbeskrivning i den strategiska
miljöbedömningen av planer och program
• Att integrera miljöaspekter i planering och beslutsfattande
• Identifiering, beskrivning och bedömning av rimliga
alternativ
• Identifiering, beskrivning och bedömning av de betydande
miljöeffekter som genomförandet av planen eller
programmet kan antas medföra
• Uppgifter om de åtgärder som planeras för att förebygga,
hindra, motverka eller avhjälpa betydande negativa
miljöeffekter
• Planerad uppföljning och övervakning av den betydande
miljöpåverkan som genomförandet av planen eller
programmet medför
• Geografiska informationssystem (GIS) för att ta fram
underlag för miljöbedömningar
Miljökonsekvensbeskrivningens omfattning och
detaljeringsgrad enligt miljöbalkens nya 6 kapitel
• Bedömningsmetoder och aktuell kunskap
• Innehåll och detaljeringsgrad
• Information till allmänheten
Kumulativa miljöeffekter i detaljplanen
• Hur avgöra om summan av effekterna av en genomförd
detaljplan kan äventyra mark- och vattenkvalitet?
• Påverkan från anläggningar är komplexa och svåra att mäta
– hur hantera denna utmaning?
• Klimatpåverkan medför ökad risk för översvämningar, skred
och stora mängder dagvatten, samt risk för utsläpp från
avloppssystem och reningsverk som akut kan försämra
vattenkvalitén i våra vattenförekomster – hur ta hänsyn till
klimatrelaterade risker vid miljöbedömning av detaljplaner?
Plan, bygglov och lokalisering – vad krävs för att en
lokalisering ska godkännas ur miljösynpunkt?
• En antagen plan eller beviljat bygglov innebär inte att
lokaliseringen är godkänd ur miljösynpunkt – vikten av att
integrera miljöfrågor tidigt i plan- eller bygglovsprocessen
• Därför kan ett tillstånd eller en dispens inte ges i strid med en
detaljplan eller områdesbestämmelser enligt PBL
Praktiskt om planbestämmelser och miljöbedömningar
Weserdomens konsekvenser för miljöbedömningar
Samråd med andra länder – tillvägagångsätt om planens
eller programmets genomförande kan antas medföra en
betydande miljöpåverkan i ett annat land

Dag 1, tisdagen14 maj 2019
09.00
Registrering, kaffe, te och smörgås
09.30
Kursen inleds
11.40-12.40 Lunch
14.30
Eftermiddagsfika
16.30
Kursens första dag avslutas

Dag 2, onsdagen 15 maj 2019
09.00
Kursens andra dag inleds
10.00
Förmiddagsfika
11.40-12.40 Lunch
14.30
Eftermiddagsfika
16.00
Kursen avslutas
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PLATS

Citykonferensen Ingenjörshuset
Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

PRIS

10 900 kronor, exklusive moms. I priset ingår
kursdokumentation i digitalt format, lunch och
för- och eftermiddagskaffe.

08-650 09 29
bokning@studia.se
Studia AB
Box 550
101 30 Stockholm

För våra avbokningsregler, allmänna villkor och
integritetspolicy se www.studia.se.
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