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FÖRORD 

 

 

”Förmågan att idag tänka annorlunda skiljer den vise från den envise.”  
John Steinbeck, författare. 
 

Att anpassa samhället till de förväntade klimatförändringarna är oerhört aktuellt och betydande 

för översvämningsproblematiken. Med en bakgrund som samhällsplanerare har jag varit väldigt 

nyfiken på vilken hänsyn som tas på översvämningsrisker i den fysiska planeringen. Det blev i 

sin tur startskottet för denna uppsats. Jag vill tacka min sambo som under ett flertal gånger läst 

igenom uppsatsen och stått ut med mina sena kvällar framför datorn. Jag vill särskilt rikta ett 

stort tack till min handledare Signe Lagerkvist vid Umeå Universitet som med stort tålamod 

och entusiasm gett mig vägledning genom hela uppsatsskrivandet.  
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1. Inledning 

1.1 Problemformulering 

En av de naturkatastrofer som globalt sett orsakar flest dödsfall och störst ekonomisk skada per 

år är översvämningar. I Sverige är vi idag relativt förskonade från de större 

översvämningskatastroferna, men genom att följa SMHI:s rapport från 2015 kan vi anta att vi 

står inför utmaningar där översvämning förväntas bli allt vanligare i landet. Sveriges klimat har 

blivit varmare och mer nederbördsrikt samtidigt som den globala havsnivån stiger. Det gör att 

vi står inför kraftig översvämningsproblematik.1 Det krävs en ökad medvetenhet kring de risker 

som finns för att samhället ska kunna förebygga och ta fram skadebegränsande åtgärder som 

hjälper oss stå emot och hantera översvämningsrisken. Exempelvis, skadorna efter det skyfall 

som drabbade Malmö under 2014 uppskattas ha kostat omkring 600 miljoner kronor.2  

Översvämningsproblematiken har uppmärksammats såväl internationellt som nationellt. EU 

har framtagit ett direktiv (2007/60/EG) angående bedömning och hantering av 

översvämningsrisker med syfte att öka översvämningsanpassningen och minska de negativa 

konsekvenserna som det kan medföra.3 I Sverige har kommunerna en viktig roll i och med att 

det i första hand är kommunen som ansvarar för att planlägga användningen av mark och vatten. 

De har huvudansvar för den fysiska planeringen som utgör ett av de viktigaste områdena där 

klimatförändringarna och dess effekter måste förebyggas och tas om hand. 4  Alla beslut 

angående planläggning och lovärenden ska antas utifrån lämpligheten med hänsyn till risken 

för översvämning enligt 2 kap. 5 § 1 st. 5 p. PBL. 

Under våren 2018 har regeringen överlämnat prop. 2017:18:163 Nationell strategi för 

klimatanpassning. I propositionen föreslås ett tillägg i 3 kap. 5 § plan- och bygglagen (PBL). 

Ändringen innebär att krav ska ställas på kommuner att i översiktsplanen redogöra för sin syn 

på risken för skador på den byggda miljön till följd av bl.a. översvämning. Kravet förväntas 

leda till att kommuner börjar arbeta med att bedöma riskerna och utarbeta strategier för en 

klimatanpassning av bebyggelsen, vilket nuvarande lagstiftning emellertid saknar.5 Även 9 kap. 

12 § PBL föreslås ändras för att även innefatta krav på marklov vid markåtgärder som kan 

                                                 
1 Naturvårdsverket rapport 6707, s. 34-35. 
2 Prop. 2017/18:163 s. 84. 
3 SOU 2017:42 s.50. 
4 Prop. 2017/18:163 s. 9-10. 
5 A.a. s. 84. 
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försämra markens genomsläpplighet. En försämrad genomsläpplighet leder till ökade 

översvämningsrisker. 

Det är både tryggare och mer ekonomiskt att förebygga och anpassa samhället till det framtida 

klimatet istället för att ta hand om skadorna på den bebyggda miljön i efterhand.6 Vilka krav 

finns det då på myndigheter att ta hand om denna översvämningsanpassning i takt med 

samhällets tillväxt? 

1.2 Syfte 

Uppsatsen ämnar utreda kommunens ansvar att ta hänsyn till risken för översvämning vid 

planläggning och beslut i enskilda fall enligt plan- och bygglagen. Syftet är även att presentera 

och utreda det nya lagförslaget i prop. 2017/18:163 Nationell strategi för klimatanpassning 

angående krav på kommuner att i översiktsplaner beskriva översvämningsrisker på den 

bebyggda miljön samt kommunens möjlighet att i en detaljplan bestämma att marklov krävs för 

vissa åtgärder. Slutligen är syftet med uppsatsen att diskutera om den föreslagna lagändringen, 

tillsammans med nuvarande krav på kommuner enligt plan- och bygglagen, kommer att vara 

tillräcklig för att se till att Sveriges bebyggelse i framtiden är väl anpassad till den 

översvämningsproblematik som förutspås i ibland annat SMHI:s prognoser. 

Syftet besvaras närmare genom nedanstående frågeställningar: 

1) Vilka krav finns det idag att ta hänsyn till, relaterat till översvämningsrisker, vid 

framtagande av kommunala planer och enskilda beslut enligt plan- och bygglagen? 

2) Vilken betydelse kan de föreslagna lagändringarna få för att anpassa prövningen av ny 

bebyggelse samt åtgärder som kräver marklov, till risken för översvämning? 

3) Är lagändringen tillräcklig för att möta kommuners framtida 

översvämningsproblematik? 

 

1.3 Avgränsning 

I PBL finns bestämmelser om det svenska planeringssystemet som utgörs av regionalplan, 

översiktsplan, områdesbestämmelser och detaljplan. Uppsatsen avgränsas genom att se till 

översiktsplanering, där den övergripande kommunala markanvändningen regleras, och 

detaljplanering som reglerar bindande rättigheter och skyldigheter för mark- och vattenområden 

inom kommunen.  

                                                 
6 Prop. 2017/18:163 s.84 & 86. 
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Förhandsbesked, bygglov, marklov och rivningslov är lovärenden som kan bli aktuella vid 

förändring av bebyggelse och mark. Rivningslov har ingen nära anknytning till 

översvämningsproblematiken, varpå det inte berörs i uppsatsen. 

2 Metod  

I detta avsnitt redovisas och motiveras metodval och material för denna uppsats. 

2.1 Metod och material 

För att uppnå syftet med denna studie har rättskällelära använts. Det innebär att lagtext, 

förarbeten, rättspraxis och doktrin har studerats.7 

Den lagtext som studeras i uppsatsen är plan- och bygglagen (2010:900), den äldre plan- och 

bygglagen (1987:10) (ÄPBL) och det förslag till ändring i plan- och bygglagen som presenteras 

i prop. 2017/18:163 Nationell strategi för klimatanpassning. I takt med ett ökat klimatfokus 

tillkom år 2008 de delar i plan- och bygglagen som har koppling till 

översvämningsproblematiken. Eftersom relevanta regler infördes i plan- och bygglagen år 

2008, aktualiseras även förarbetena till dessa lagändringar utöver de förarbeten som tillhör 2010 

års plan- och bygglag.  

PBL är den lagstiftning som i huvudsak reglerar den nationella hållningen till 

klimatanpassningsåtgärder i den fysiska planeringen. För att få en djupare inblick i planeringens 

relation till översvämningsrisker studeras översiktsplaner och detaljplaner. Vidare studeras 

även enskilda prövningar, så som förhandsbesked, bygglov och marklov. 

När det gäller praxis så skiljer sig prövningen åt beroende på om den berör planläggning eller 

om den berör beslut i enskilda fall. Kommunala översiktsplaner kan endast laglighetsprövas 

enligt 13 kap. 1 § PBL. I enlighet med 13 kap. 2 a § PBL kan de kommunala detaljplanerna 

överklagas till mark- och miljödomstolen. En överprövning av mark- och miljödomstolens dom 

är dock begränsad utifrån 13 kap. 17 § PBL. Enligt paragrafen ska den myndighet som prövar 

ett överklagande av ett beslut om att anta, ändra eller upphäva en detaljplan endast pröva 

beslutet om det strider mot någon rättsregel på det sätt som klaganden har angett eller som 

framgår av omständigheterna. Exempelvis ska en prövning där beslutet strider mot en rättsregel, 

upphävas i sin helhet. I annat fall ska beslutet fullständigt fastställas. Är det uppenbart att felet 

i beslutet saknar betydelse för avgörandet ska det upphävas. I mål MÖD 2014:12 framgår att 

                                                 
7 Sandgren, C., 2015, s. 44. 
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överprövningens omfattning beror på utformningen av de bestämmelser som det överklagande 

beslutet grundas på. I många fall stannar den materiella prövningen av ett överklagande vid en 

prövning av om beslutet att anta en detaljplan är inom det handlingsutrymme som de materiella 

reglerna ger kommunen. Är kommunens beslut inom handlingsutrymmet så kommer de 

avvägningar som kommunen gjort mellan olika samhällsintressen inte bli föremål för 

överprövning.8 

Kommunens besked om förhandsbesked, bygglov och marklov kan överklagas till 

byggnadsnämnden som har i uppgift att ta ställning till om omprövning ska ske och om 

överklagandet har kommit in i rätt tid.9 Beviljas rätten att överklaga får nämnden enligt 13 kap. 

3 § PBL skicka överklagan vidare till länsstyrelsen som enligt 11 kap. 12 § PBL utreder och 

fattar beslut i frågan. Länsstyrelsen beslut kan därefter överprövas till mark- och 

miljödomstolen enligt 13 kap. 6 § PBL och sedan vidare till mark- och miljööverdomstol om 

prövningstillstånd erhålls.10 

Bestämmelser om vem som får överklaga ett beslut om förhandsbesked, bygglov eller marklov 

regleras i 22 § förvaltningslagen (1986:223) (FL), se 13 kap. 8 § PBL. Ett beslut får enligt 22 § 

FL överklagas av den som beslutet angår. I enlighet med 5 kap. 5 § lagen (2010:921) om mark- 

och miljödomstolar får beslut av mark- och miljööverdomstolen i mål som överklagats till 

mark- och miljödomstol inte överklagas. Eftersom mark- och miljööverdomstolen är högsta 

instans för relevant rättspraxis till uppsatsen har det varit av intresse att studeras deras domskäl 

och beslut.  

Den rättspraxis som studerats och presenteras i uppsatsen behandlar överklagan av 

förhandsbesked och detaljplanering. Denna praxis är hämtad från Karnovs databas och Svea 

hovrätts hemsida. Rättsfallen har hämtats på Karnov genom en fritextsökning på bl.a. 

översvämningsrisk vid bygglovsbeslut, marklovsbeslut, upprättande/ändring av detaljplan och 

hänsyn till översvämning enligt PBL. På mark- och miljööverdomstolen Svea hovrätts hemsida 

har avgöranden som berör översvämningsproblematik mellan år 2010 – 2018 analyserats.11 

Bland rättsfallen har jag gjort urval av den praxis från sista instans där översvämningsrisken 

haft stor betydande påverkan för beslutets utfall. 

 

                                                 
8 MÖD 2014:12 s. 8.  
9 Boverket, 2017. Byggnadsnämndens hantering av överklagande.  
10 Länsstyrelsen Västra Götaland. Överklagande av bygglov, marklov och rivningslov samt förhandsbesked. 
11 Mark- och miljööverdomstolen, SVEA HOVRÄTT. Avgöranden från mark- och miljödomstolen.  
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3 Bakgrund 

3.1 Översvämning 

År 2013 kom IPCC med en omfattande klimatrapport som visar att den globala havsnivån, 

beräknat ur olika framtidsscenarier, kan komma att höjas mellan 0,3 - 1 meter fram till år 

2100. 12  Ur Boverkets rapport från 2018 angående Tillsynsvägledning avseende 

översvämningsrisker beskrivs att det, på grund av osäkerheterna för framtiden, är rimligt att 

utgå från den högsta förväntade havsnivåhöjningen vid bedömning av ett områdes risk för 

översvämning. Det tilläggs att lokala anpassningar av underlaget kan vara aktuellt.13  

Förutom att vi har en havsnivå som är stigande beror de flesta översvämningarna i Sverige på 

att sjöar och vattendrag tillförs mer vatten än vad de klarar av att avbörda. Det leder till att 

vattennivån stiger och breder ut sig över områden som vanligtvis är torrbelagda.14 Kraftig lokal 

nederbörd kan vara en orsak till att områden som ligger i anslutning till vatten blir 

översvämmade. Detta sker ofta i kombination med att befintliga vattenledningssystem inte är 

dimensionerade för så stora mängder vatten.15  

Markens förmåga att ta hand om, absorbera och magasinera nederbörd temporärt har en 

avgörande betydelse för översvämningsrisken. En markyta som inte släpper igenom vatten, 

exempelvis en hårdgjord yta, har stor inverkan på avrinningsförhållandena i ett område.16 I takt 

med att städerna förtätas ställs högre krav på väl fungerande ledningar för dagvattenhantering 

som effektivt kan hjälpa till att transportera bort vatten.17 

Under år 2015 enades världens ledare om ett gemensamt globalt och integrerat ramverk, 

Agenda 2030. I agendan framkommer att världens länder ska vidta omedelbara åtgärder för att 

bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser, göra städer och bosättningar säkra, 

motståndskraftiga och hållbara samt att arbetet med att anpassa samhället till framtida 

klimatförändringar bör öka.18  

Översvämningsdirektivet 2007/60/EG tillkom under 2007 med syfte att lyfta 

översvämningsfrågan hos EU:s medlemsländer och få dem att minska de negativa 

                                                 
12 Naturvårdsverket, Rapport 6592. s.4. 
13 Boverket, Rapport 2018:8. s.16. 
14 SMHI, 2016.  
15 NSVA, 2018. 
16 Prop. 2017/18:163 s.15. 
17 A.a. s. 16. 
18 Regeringskansliet. s.4. 
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konsekvenserna som en översvämning kan medföra. Det var även ett sätt för att skapa trygghet 

och värna om människors hälsa, miljön, ekonomin och kulturarvet.19 

Översvämningsdirektivet implementeras i svensk lagstiftning genom förordningen om 

översvämningsrisker (SFS 2009:956) och i föreskrifter om riskhantering från Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap (MSB), se MSBFS 2013:1.20   

                                                 
19 EUR-Lex.  
20 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, s. 2.  
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4 Aktuell lagstiftning 

Den fysiska planeringen styrs huvudsakligen av plan- och bygglagen (PBL). I detta kapitel 

redogörs för gällande rätt samt hur kommunerna implementerar det i sitt planeringsarbete. 

 

4.1 Vad säger PBL? 

Planläggningen av mark, vatten och byggande regleras i PBL. Med hänsyn till den enskilde 

människan är syftet med bestämmelserna, enligt 1 kap. 1 § PBL, att främja en 

samhällsutveckling med goda och jämlika sociala förhållanden, en livsmiljö som är god och 

långsiktig för människor i dagens samhälle och för kommande generationer. Av 1 kap. 2 § PBL 

framkommer den grundläggande principen att det är en kommunal angelägenhet att planlägga 

för användningen av mark och vatten, d.v.s. det kommunala planmonopolet. Denna 

planläggning ska enligt 1 kap. 4 § PBL ske genom planering i regionplan, översiktsplan, 

detaljplan och områdesbestämmelser. 

4.1.1 Översiktsplan 

I enlighet med 3 kap. 1 § PBL ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela 

kommunen. Det är därmed obligatoriskt för varje kommun att anta en aktuell översiktsplan, 

men som framgår i 3 kap. 1 § och 3 kap. 3 § PBL är en översiktsplan inte juridiskt bindande. 

Enligt 3 kap. 2 § PBL ska planen ses som vägledande för hur mark- och vattenområden samt 

den bebyggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras och kommunen ska även ange 

målsättningen för en långsiktig utveckling av den fysiska miljön. Översiktsplanen fungerar som 

en vägledning för detaljplaner och bygglov. I 2 kap. PBL beskrivs skyldigheten att ta hänsyn 

till både allmänna och enskilda intressen vid prövning enligt samma lag. I 3 kap. 4 § PBL 

framkommer att kommunen i översiktsplanen ska visa hur de förhåller sig till denna skyldighet 

vid beslut om användning av mark- och vattenområden. Genom att ta del av förarbetena till 

denna paragraf kan tydas att miljö- och riskfaktorerna anses helt tas om hand i 2 kap. PBL, 

vilket lett till att de faktorerna inte anses nödvändiga att nämna och därför plockats bort ur 

paragrafen.21 Det lämplighetskrav för planläggning som ställs upp i 2 kap. 4 och 5 §§ PBL och 

innebär att mark endast får tas i anspråk för bebyggelse om det från allmän synpunkt är lämpligt 

för ändamålet, gäller även för översiktsplanering enligt 1 kap. 4 § PBL.  

                                                 
21 Prop. 2006/07:122 s.68. 
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I 3 kap. 5 § PBL förtydligas planens syfte och innehåll och det framkommer även att planen 

ska visa hur kommunen avser att tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder och kommunens 

arbete med landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS- områden).  

Det är kommunen som har huvudansvar för upprättande av översiktsplan. Vid förslag till ny 

plan eller ändring av befintlig ska kommunen samråda med länsstyrelsen och andra berörda 

kommuner, 3 kap. 9 § PBL. Det är sedan, i enlighet med 3 kap. 10§ 2p, 4p och 5p PBL, 

länsstyrelsens uppgift att se till så att allmänna intressen tillgodoses vid beslut om användning 

av mark- och vattenresurser, samt verka för att bebyggelse inte blir olämpligt till risken för bl.a. 

översvämning. 

4.1.2 Detaljplan  

Att reglera ändringar i markanvändning och bebyggelse, samt att säkra bevarandet av miljö och 

bebyggelse är det grundläggande syftet som läggs fram för en detaljplan. Genom att uppföra en 

detaljplan ska kommunen, enligt 4 kap. 1-2 §§ PBL, även pröva ett mark- och vattenområdes 

lämplighet för bebyggelse och byggnadsverk. Detaljplanen syftar till att precisera gränserna för 

byggnation i området för att säkra att alla åtgärder följer planbestämmelserna. Planen är 

bindande och kan därför ställa krav på hur byggnader får placeras och utformas. Den ger laglig 

rättighet att bygga på det vis som medges i planen. 22 I enlighet med 1 kap. 2 § PBL är det 

kommunen som beslutar om ett område ska detaljplaneras. Ser regeringen att det finns behov 

att tillgodose ett särskilt intresse, exempelvis att ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap MB inte 

tillgodosetts, kan även regeringen förelägga kommunen att anta, upphäva eller ändra en 

detaljplan enligt 11 kap. 15 § PBL. 

I detaljplaneringen har kommunen även möjlighet att reglera frågor som underlättar hanteringen 

av dagvatten. Genom 4 kap. 5 § PBL ska kommunen ange gränser för allmänna platser, 

kvartersmark och vattenområden i detaljplanen. Det är en viktig förutsättning vid exploatering 

och ger ett ökat skydd för översvämning vid kraftiga skyfall.23 I enlighet med 4 kap. 10 § PBL 

har kommunen även möjlighet att justera höjden på marken i en detaljplan. Det ger ytterligare 

förutsättningar för att styra vattnets vägar till lämpliga ytor som kan klara en viss typ av 

översvämning. I 4 kap. 16 § 1p. PBL framgår att kommunen i en detaljplan kan bestämma 

                                                 
22 Boverket, 2015. Kommunal fysisk planering.   
23 Prop. 2017/18:163 s.16. 



12 

 

utförande och utformning av byggnadsverk och tomtmark, vilket innebär att de även kan reglera 

markens genomsläpplighet för vatten.24 

Precis som för översiktsplaner ska kommunen vid framtagning av detaljplan samråda med bl.a. 

länsstyrelsen som enligt 5 kap. 14 § PBL har i uppgift att verka för att bebyggelse inte blir 

olämplig med hänsyn till översvämningsrisk. 

4.1.3 Prövning enligt PBL 

För att reglera och bevaka så att byggande inte strider mot detaljplan krävs i de flesta fall ett 

bygglov för att uppföra byggnad, bygga till eller göra andra ändringar i befintlig byggnad.  

Vid prövningar enligt PBL framgår det i 2 kap. 1 § PBL att hänsyn ska tas till både allmänna 

och enskilda intressen. Planläggning och prövning om lov ska enligt 2 kap. 2 § PBL syfta till 

att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som området är mest lämpade 

för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. I 2 kap. 3 § PBL förtydligas att planläggning 

enligt PBL ska ske med hänsyn till klimataspekter. Genom 2 kap. 4 § PBL framkommer att 

mark för planläggning eller bygglov endast får tas i anspråk om marken från allmän synpunkt 

är lämplig för ändamålet.  

Under vissa förutsättningar är det möjligt att godta s.k. mindre avvikelser vid prövning av 

åtgärder som inte är helt förenlig med detaljplanen men som inte avviker från dess syfte, 9 kap. 

31 a-d §§ PBL. Även markförhållanden är av stor vikt för att minska risker för översvämning. 

I enlighet med 9 kap. 11-13 §§ PBL kan det krävas en prövning för marklov inom ett 

detaljplanelagt område, ett område som omfattas av områdesbestämmelser eller ett område 

avsett för bl.a. bebyggelse om schaktning, fyllning, trädfällning och skogsplantering är 

avsikten. 

I ÄPBL ansågs uttryckliga krav på att ta hänsyn till klimataspekter saknas. I takt med ett ökat 

klimatfokus genomförde riksdagen år 2008 ändringar i lagen som tydliggjorde att planläggning 

och lokalisering ska ske med hänsyn till risker för olyckor, översvämningar och erosion. I och 

med lagändringen fick länsstyrelsen en uttrycklig skyldighet att bevaka att det fullbordas i både 

översiktsplanering och detaljplanering.25 Genom 2 kap. 5 § 1 st. 5 p. PBL finns idag regler som 

säger att all planläggning och ärenden om bygglov som rör bebyggelse och byggnadsverk ska 

lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till risken för översvämning. 

                                                 
24 Prop. 2017/18:163 s. 16. 
25 Prop. 2009/10:170 s. 160.  
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Behovet av framtida förändringar och kompletteringar ska också vägas in i dessa 

planeringsbeslut enligt 2 kap. 6 § 8 p. PBL. Enligt förarbetena till 2 kap. 5 § 5 p. PBL kan 

utläsas att denna bestämmelse tillkom för att förtydliga kommunens skyldighet att ta hänsyn till 

miljö- och riskfaktorer och för att översvämningar som sakteligen inträffar till följd av 

klimatförändring inte omfattas av ordet olycka. En olycka är någonting som enligt förarbetena 

inträffar plötsligt och medför eller kan medföra skada.26 Översvämning kan visserligen uppstå 

plötsligt och samtidigt medföra skada, däremot anses översvämning vara någonting som vi idag 

förväntas till följd av klimatförändringen och kommuner vet att de ska ta hänsyn till risken vid 

planering.27 

Enligt 4 kap. 14 § 4 p. PBL är det i en detaljplan möjligt att ange villkor för lovgivning, 

exempelvis att upprätta bestämmelser för den lägsta grundläggningsnivån för bebyggelse på 

platsen. Vidare framkommer i 8 kap. 1 och 4 §§ PBL att en byggnad ska utformas så att den är 

lämplig för sitt ändamål och utformad med väsentligt skydd med hänsyn till hygien, hälsa och 

miljö, om inte dispens utges enligt 26 § samma kapitel. 

Om lov sökts för en åtgärd i ett område som inte omfattas av en detaljplan kan två 

huvudscenarion förutses. Det första tänkta utfallet kan bli att PBL kräver att det för området 

upprättas en detaljplan, vilket gör att ansökan antingen avslås eller vilandeförklaras i väntan på 

att en sådan plan antas. Det andra är att det inte anses finnas krav för en detaljplan vilket gör att 

lovansökan ska prövas direkt gentemot de krav som finns i PBL, se 9 kap. 31 – 31 a §§ PBL.  

I situationer där lovärenden inte omfattas av en detaljplan använder byggnadsnämnden till stor 

del översiktsplanen som beslutsunderlag för prövningen. Därför är det av stor vikt att det finns 

en väl uppdaterad översiktsplan som ger en god överblick av kommunens principiella 

uppfattning om markanvändningen för olika områden. Att översiktsplanen exempelvis anger 

att ett område är lämpligt för bebyggelse betyder emellertid inte att bygglov ska medges. Det 

krävs en djupare prövning där den byggandes önskemål, plats för bebyggelse samt hänsyn och 

lämplighet till omgivningen ska vägas in. Samma sak gäller om översiktsplanen skulle ange att 

ett område inte är lämpligt för bebyggelse. Enbart hänvisningar från en översiktsplan anses inte 

kunna vägra lov. Byggnadsnämnden måste noggrant pröva om ett allmänt intresse motverkas 

                                                 
26 Prop. 2006/07:122 s. 32-36. 
27 Prop. 2017/18:163 s. 11. 
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av den åtgärd som vill genomföras. Översiktsplanens roll i beslut om enskilda lovärenden 

varierar beroende på kvaliteten och mångsidigheten i planens utformande. 28 

Byggnadsnämnden har, enligt 8 kap. 2 § plan- och byggförordningen (2011:338), ett ansvar att 

se till så att byggherren fullgör sina skyldigheter enligt PBL och dess föreskrifter. Finns planer 

på att bygga någonting som kräver bygglov, är det möjligt att i första hand ansöka om ett 

förhandsbesked hos kommunens byggnadsnämnd. Att ansöka om förhandsbesked är frivilligt 

och används i huvudsak för att visa om den plats som tänkt användas överhuvudtaget är lämpad 

för bebyggelse innan tid och pengar lagts ner på ritningar och onödig bygglovsansökning. 

Nämnden gör då en lokaliseringsprövning och undersöker ansökans förhållning till 2 kap. PBL 

samt de riktlinjer som finns i berörd översiktsplan.29 

Förhandsbesked kan erhållas för åtgärder både inom och utom detaljplanelagt område. Det är 

dock inte möjligt att få förhandsbesked för en åtgärd som kräver marklov, 9 kap. 17 § PBL. 

Prövningen i ett förhandsbesked görs mot kraven i 2 kap. PBL och avser markens lämplighet 

för den avsedda åtgärden. Genom prövning av förhandsbesked kan beslut antas om en byggnad 

är lämplig på platsen, d.v.s. ett positivt förhandsbesked, eller om en byggnad inte är lämplig på 

platsen, d.v.s. ett negativt förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § PBL. Ett förhandsbesked kan även 

visa om en byggnad visserligen är lämpad för platsen men att den förutsätter planläggning.30 

 

4.2 Rättspraxis 

Klimatanpassning är ett relativt nytt begrepp och har i stor utsträckning koncentrerats till det 

tekniska arbetsfältet. Vid översvämningshantering har exempelvis standardlösningar varit att 

säkra områden genom att höja golvnivåer, endast tillåta tvättstugor i bottenvåningen eller bygga 

upp byggnader med pelare. Lösningar likt detta blir sällan en långsiktigt bra lösning. Det är 

svårt att få det väl integrerat i omgivningen och de stadsrum som skapas upplevs ofta som 

oattraktiva och otrygga miljöer. 31 

Nedan har 3 stycken rättsfall från mark- och miljööverdomstolen granskats för att göra 

ytterligare fördjupning av det krav som idag ställs på hänsyn till översvämningsrisker vid 

                                                 
28 Boverket, 2010. s.31  
29 Boverket, 2014. Förhandsbesked.  
30 Prop. 1985/86:1 s. 285. 
31 Länsstyrelsen, 2012. s.35 
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planering och enskilda beslut. Rättsfallen behandlar främst PBL, även i dess äldre utformning 

från 1987. 

4.2.1 Avvägning mellan olika intressen vid förhandsbesked 

Mark- och miljööverdomstolen 2013-12-13, mål nr P 1666-13. 

Byggnadsnämnden beslutade, i enlighet med 8 kap. 34 § ÄPBL, att avslå en ansökan om 

förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus eftersom området bl.a. beräknades blir 

berört av vattenståndshöjning i framtiden. Nämndens beslut överklagades av fastighetsägaren 

som framhävde att han var villig att innan byggnation höja marken på den tilltänkta fastigheten 

samt ordna en extraordinär grundläggning och professionell dagvattenhantering med hänsyn till 

eventuell vattenhöjning. Länsstyrelsen bedömde utifrån deras Handbok (2012:8) för 

klimatanpassad vattenplanering att fastigheten inte var placerad i riskzon för framtida 

vattenståndshöjningar och avslog nämndens beslut.  

Byggnadsnämnden överklagade länsstyrelsens beslut till mark- och miljödomstolen och yrkade 

på att fastigheten var placerad inom ett område som enligt kommunens översiktsplan var 

utpekat som riksintresse, 4 kap. MB (kustzon). Mark- och miljödomstolen fastställde 

länsstyrelsen beslut. De framhävde att det för området inte fanns någon detaljplan eller 

områdesbestämmelse och att översiktsplanens uppgift är att vägleda vilket resulterade i att en 

kustzon inte utgjorde något hinder mot att tillåta det aktuella bostadshuset på platsen. 

Byggnadsnämnden överklagade mark- och miljödomstolens dom och menade på att 

översiktsplanen ska användas som stöd för bedömning av lämpliga åtgärder, men att det i fall 

där avvikelser görs ska de motiveras. Vidare ansåg nämnden att med den kunskap som vid 

tillfället fanns kunde det påvisas att tomten, under vissa omständigheter, skulle komma att bli 

översvämmad till stora delar.  

Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) inledde sin prövning med att påpeka att bebyggelse ska 

lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet enligt 2 kap. ÄPBL. Utifrån det kapitlet 

visade domstolen på att det således inte är tillräckligt att det är möjligt att bebygga på en viss 

plats. Enligt 2 kap. 1 § 2st. ÄPBL ska således också 3 och 4 kap. MB tillämpas i denna 

bedömning. Domstolen konstaterade även att kommunens översiktsplan ska enligt 1 kap. 3 § 

ÄPBL vara vägledande i beslut om användning av mark- och vattenområden. Det framgår i 

domen att översiktsplanen för det aktuella området inte behandlade klimatanpassning, men att 

en ny översiktsplan var under utveckling där klimatanpassning skulle fylla en viktig funktion.  
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MÖD framförde i domen att markens lämplighet för bebyggelse ska bedömas med hänsyn till 

markens naturliga förutsättningar vid prövning av ett förhandsbesked. Vidare framförde 

domstolen att den bedömning som byggnadsnämnden hade gjort byggde på allmänna intressen 

utifrån lagstiftning och att dessa intressen ska väga tyngre än det enskilda intresset av att 

bebygga den aktuella fastigheten. Utifrån det fastslog MÖD byggnadsnämndens beslut om att 

avslå ansökan om positivt förhandsbesked. 

Slutsats: 

I enlighet med PBL ska både enskilda och allmänna intressen beaktas vid prövning av frågor 

enligt samma lag. Risken för översvämning, svårigheten att lämpligt bebygga marken utan att 

tillta åtgärder samt ett utpekat riksintresse är allmänna intressen som anses väga tyngre än den 

enskildes intresse för att bebygga marken.  Markens naturliga förutsättningar ska vara 

grundläggande vid lämplighetsbedömning för bebyggelse. Trots att det kan anses som möjligt 

att bebygga en plats enligt gällande översiktsplan betyder det inte att marken är lämplig för 

bebyggelse. 

4.2.2 Förhandsbesked i strid med översiktsplan 

Mark- och miljööverdomstolen, 2013-11-01, mål nr P 10585–13. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade att lämna negativt förhandsbesked för uppförande av 

enbostadshus utanför detaljplanelagt område. Byggnationen ansågs inte strida mot 

översiktsplanens rekommendationer eller skyddsbestämmelsernas syfte, men det förelåg svåra 

markförhållanden i området och möjligheterna att ordna ett robust och välfungerande avlopp 

påverkades av detta. Området för byggnation var vattensjukt med högt grundvatten och nära 

anslutning till flera kustnära havsvikar. Vidare framkom att platsen var lågt belägen vilket 

gjorde att det fanns en påtaglig risk för översvämning vid höga havsvattenstånd. Nämnden 

bedömde att ett nytt bostadshus med tillhörande avloppsanläggning, uppströms vattentäkter och 

känsliga naturområden, på mark som kan förväntas bli drabbad av översvämning, inte uppfyller 

kraven på en godtagbar lokalisering och en lämplig markanvändning. Vid översvämning kan 

dessutom avloppsvatten sammanblandas med ytvatten, vilket i sin tur ger ökad smittorisk i 

området. 

Nämndens beslut överklagades till mark- och miljödomstolen. Den klagande lät utföra 

kompletterande utredning med ytterligare alternativa förslag för en robust och 

översvämningssäker avloppsanordning som följde miljö- och hälsoskyddskraven. Domstolen 

ansåg att den klagande hade visat på att det fanns tillräckliga förutsättningar, trots förhållandena 
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på platsen, för att anlägga ett översvämningssäkert avloppssystem. Ansökan om 

förhandsbesked för bygglov beviljades därför. Domstolen hänvisade till tidigare dom i mark- 

och miljööverdomstolen, mål P 8650-12, där domstolen ansåg att det gick att lösa avloppsfrågan 

för ett liknande område genom att installera en avloppsanläggning som uppfyller kraven för 

hög skyddsnivå.   

Miljö- och byggnadsnämnden överklagade mark- och miljödomstolens beslut. Nämnden 

hänvisade till lokaliseringsprincipen i 2 kap. ÄPBL samt översiktsplanens rekommendationer 

och platsens förutsättningar med avseende på de möjligheter som fanns att anordna ett lämpligt 

avlopp och inverkan på landskapsbilden enligt 2 kap. 3 § och 3 kap. 1 § ÄPBL. De underströk 

även att risken för förorening i det aktuella området var högre på grund av områdets generellt 

höga grundvattennivå och periodvisa marköversvämningar. Nämnden lyfte fram 

bestämmelserna i 2 kap. 1 § ÄPBL där det framgick att mark- och vattenområden skulle 

användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till 

beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Vidare pekade nämnden på att i planläggning 

och i ärenden om bygglov och förhandsbesked ska bestämmelserna i 3 kap. och 4 kap. MB 

tillämpas. I enlighet med 2 kap. 3 § ÄPBL ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad 

för ändamål med hänsyn till de boendes och övrigas hälsa och säkerhet samt bl.a. med möjlighet 

att förebygga vattenföroreningar och risken för översvämningar. 

MÖD ansåg att mark- och miljödomstolen i sin bedömning inte beaktat platsens lämplighet för 

bebyggelse med tanke på bland annat översvämningsrisken, vilket bör vara av stor vikt vid 

bedömning av markens lämplighet för byggnation. Enligt förarbetena till ÄPBL framkommer 

att utgångspunkten för tillämpning av bestämmelserna för den mark som planerar bebyggas ska 

ha naturliga förutsättningar för att de angivna kraven ska kunna uppfyllas. Därför borde alla 

extraordinära åtgärder inte behöva antas.32 Domstolen hänvisade till tidigare dom av MÖD, mål 

nr P 1666-13, där det framkommer att möjligheten att bygga på en viss plats inte ska visa sig 

tillräckligt för att marken ska anses lämplig för bebyggelse.  

Vidare delade MÖD bedömningen om att byggnationen inte kunde anses strida mot 

översiktsplanens rekommendationer eller syfte. Men trots att det ansågs möjligt att anordna en 

godtagbar avloppslösning, ansåg domstolen att marken inte var lämpad för den sökta åtgärden 

och att nämndens beslut att lämna negativt förhandsbesked skulle fastställas. 

                                                 
32 Prop. 1985/86:1 s.472 
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Slutsats: 

Trots att den tänkta byggnationen inte strider mot rekommendationerna i översiktsplanen och 

den klagande fastighetsägaren visat sig kunna använda en avloppslösning som är fullt 

översvämningssäker, anser MÖD att extraordinära åtgärder inte ska behöva vidtas för att de 

angivna kraven ska kunna uppfyllas. Översvämningsförhållandena för platsen gör att det krävs 

lösningar som inte kan anses vara lämpliga vid nybyggnation av permanent bebyggelse. Denna 

dom speglar i sin tur vikten av innehållet i översiktsplanen och dess vägledning. 

4.2.3 Kommunens handlingsutrymme vid detaljplanering 

Mark- och miljödomstolen 2016-06-08, mål nr. P 7890-15.  

En kommunfullmäktige beslutade att anta detaljplaner för att möjliggöra avstyckning av 

tomtmark för bostadsbebyggelse. Kommunen hade, genom vägledning från länsstyrelsens 

handbok, utrett risken för översvämning i området. Av utredningen hade kommunen kommit 

fram till att detaljplaneområdena var lämpliga för dess ändamål även med hänsyn till den 

översvämningsrisk som kunde antas för framtiden. Översvämningen ansågs av kommunen som 

tillräckligt beaktat och därför ansåg de också att detaljplanerna uppfyllde kraven i 2 kap. 3 och 

5 §§ PBL. Kommunens beslut överklagades till länsstyrelsen som sedan avslog överklagan och 

fastställde detaljplanerna då kommunen ansågs ha utrett markens lämplighet för den 

användning som detaljplanerna avsåg.  

Länsstyrelsens beslut överklagades därefter till mark- och miljödomstolen. Klagande yttrande 

att det fanns betydligt bättre platser att tillgå för ny bebyggelse som även skulle minska riskerna 

för översvämning och att de planerade bostadshusen enligt planen skulle komma att bebyggas 

en halv meter under rekommenderad lägsta nivån enligt länsstyrelsens riktlinjer.  

Mark- och miljödomstolen konstaterade därefter att planläggning enligt 2 kap. 3 § PBL ska ske 

med hänsyn till bl.a. miljö- och klimatanpassning, vilket bl.a. innefattar översvämningar. Enligt 

samma kapitel 5 § PBL ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med 

hänsyn till bl.a. vattenförhållanden och risken för översvämning. Mark- och miljödomstolen 

ansåg att detaljplanerna inte överensstämde med de allmänna intressena som framgår av 2 kap. 

3 och 5 §§ PBL varpå länsstyrelsens beslut skulle upphävas. Kommunen överklagade därefter 

mark- och miljödomstolens beslut. Vid prövningen bjöd MÖD in 3 stycken remissinstanser för 

att öka kunskapen i fråga. Den första instansen, Boverket, ansåg att kommunen hade handlat 

inom sitt handlingsutrymme och att länsstyrelsens bedömning haft ett godtagbart underlag 

varpå de ansåg det orimligt att mark- och miljödomstolen gjort en egen tolkning av 
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länsstyrelsens material om översvämningsrisker. Den andra instansen, MSB, ansåg att 

detaljplanerna bör kompletteras med planbestämmelser som säkerhetsställer att även teknisk 

infrastruktur och lokala vägar skulle komma att anpassas efter en högre vattennivå. SMHI, som 

var den tredje instansen, lyfte fram att länsstyrelsens målsättningar i regel utgår från SMHI:s 

riktlinjer. De ansåg att den planerade bebyggelsen i detaljplanerna låg på en lägre nivå än 

rekommendationerna, men att det i detta läge inte fanns några nya beräknade klimatscenarion 

för området. MÖD ansåg i sitt domskäl att 2 kap. 3 och 5 §§ PBL rör bedömningsfrågor som 

ger kommunerna en stor handlingsfrihet och att de krav som ställs på kommunen enligt PBL i 

detta fall var uppfyllda. Därför upphävde MÖD mark- och miljödomstolens beslut och 

detaljplanerna kunde antas.  

Slutsats: 

För att en detaljplan ska kunna överprövas hos mark- och miljödomstolen krävs att den 

bedömning som kommunen gjort ryms inom det handlingsutrymme som kommunen har. Enligt 

mark- och miljööverdomstolen i detta mål anses kommunerna ha en stor handlingsfrihet vad 

gäller bestämmelserna i 2 kap. 3 och 5 §§ PBL. Trots att mark- och miljödomstolen ansåg att 

detaljplanerna inte var förenliga med de allmänna intressena i 2 kap. 3 och 5 §§ PBL, att MSB 

ansåg att detaljplanerna behövde kompletteras för att anpassa och säkra upp för den tekniska 

infrastrukturen och de lokala vägarna samt att fastigheterna är planerade under den vattennivå 

som vi idag vet kommer att höjas och att byggnaderna därför kan komma och ligga i riskzon 

för översvämning, anser mark- och miljödomstolen att kommunen handlat inom det utrymme 

som PBL ger kommunen. Det kan i sin tur ifrågasätta den nuvarande formuleringen i PBL som 

bereder för denna handlingsfrihet hos kommunerna.  
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5 Ny nationell strategi för klimatanpassning 

5.1 Prop. 2017/18:163 

Regeringen har den 8 mars 2018 i prop. 2017/18:163 Nationell strategi för klimatanpassning 

överlämnat förslag till riksdagen om två ändringar i PBL. Syftet med dessa ändringar är att 

förbättra kommunernas beredskap för den klimatförändring vi står inför.  

Den första ändringen är ett tillägg och återfinns i 3 kap. 5 § PBL. Tillägget innebär ett krav på 

kommunerna att i översiktsplanen ge sin syn på de risker som finns för skador på den bebyggda 

miljön till följd av översvämning, ras, skred och erosion som är klimatrelaterat. Förslaget 

innebär även att kommunen i översiktsplanen ska visa hur sådana risker kan minskas eller 

upphöra.33  

                Nuvarande lydelse                                                              Förslagen lydelse       
3 kap. 5 § PBL34 

 

 

Att anpassa den fysiska miljön till de framtida klimatförändringarna är en fråga som måste 

identifieras och lyftas i samhällsplaneringen.35 I en enkätundersökning och kommunrankning 

utförd av IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring framkommer att det endast är 5 

av 10 svenska kommuner som har fattat beslut om att arbeta med klimatanpassning. Av dessa 

10 kommuner är det endast 4 som har identifierat åtgärder för att anpassa samhället efter 

framtida klimatförändring. I den nuvarande lagstiftningen saknas krav på kommunerna att de 

                                                 
33 Prop. 2017/18:163 s.1.  
34 Senaste lydelsen 2014:224.  
35 Prop. 2017/18:163 s. 11.  

Av översiktsplanen ska framgå 

1. grunddragen i fråga om den avsedda användningen av mark- och vattenområden,  

2. kommunens syn på hur den bebyggde miljön ska användas, utvecklas och bevaras,  

3. hur kommunen avser att tillgodose de reviderade riksintressena och följa gällande 

miljökvalitetsnormer,  

4. hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till och samordna 

översiktsplanen med relevanta nationella och regionala mål, planer och program av 

betydelse för en hållbar utveckling inom kommunen,  

5. hur kommunen avser att tillgodose det  

långsiktiga behovet av bostäder och 

6. sådana områden för landsbygdsutveckling  

i strandnära lägen som avses i 7 kap.  

18 e § första stycket miljöbalken. 

5. hur kommunen avser att tillgodose det 

långsiktiga behovet av bostäder,  

6. sådana områden för landsbygdsutveckling  

i strandnära lägen som avses i 7 kap. 18 e § 

första stycket miljöbalken och 

7. kommunens syn på risken för skador på 

den bebyggda miljön som kan följa av 

översvämning, ras, skred och erosion som 

är klimatrelaterade samt på hur sådana 

risker kan minska eller upphöra. 
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ska ge sin syn på de risker som finns för den bebyggda miljön relaterat till klimatförändringar. 

Det saknas även en lagstiftad skyldighet för kommunerna att arbeta strategiskt med hur det är 

möjligt att minska de risker som kan uppstå. Genom att förstärka regler som ställer högre krav 

på kommunerna att i översiktsplanen ge sin syn på de risker för skador på den bebyggda miljön 

som kan följa med bl.a. översvämning, är förhoppningen att klimatanpassningsarbetet ska 

förstärkas.36 

Genom att ställa dessa krav i översiktsplanen skapas dels en kommunal förankring och en 

politisk förankring till klimatanpassningsarbetet. Översiktsplanen är övergripande, omfattar 

geografiskt hela kommunens yta och medför en långsiktighet varpå kraven i det nya lagförslaget 

främjar en långsiktig anpassning till framtida översvämningsproblematik.37 

Den andra ändringen som föreslås i propositionen återfinns i 9 kap. 12 § PBL. Ändringen 

innebär att kommunen i en detaljplan får bestämma att det krävs marklov för markåtgärder som 

kan försämra markens genomsläpplighet och som inte vidtas för att anlägga en gata, väg eller 

järnväg som är förenlig med detaljplanen.38  

                Nuvarande lydelse                                                              Förslagen lydelse       
9 kap. 12 § PBL 

 

De klimatförändringar som Sverige står inför förväntas leda till ökade nederbördsmängder som 

framför allt ökar risken för extrema översvämningar som i sin tur kan leda till skador på den 

bebyggda miljön. Därför är det viktigt att ta hand om dagvattenhanteringen. Markens 

egenskaper har en viktig roll för uppkomsten av dagvatten. Dagvattennivån ökar desto sämre 

                                                 
36 Prop. 2017/18:163 s. 12. 
37 A.a. s. 12-13. 
38 A.a. s. 1. 

Det krävs marklov för trädfällning och skogs- 

plantering inom ett område med detaljplan,  

om kommunen har bestämt det i planen. 

Det krävs marklov, om kommunen har 

bestämt det i detaljplanen, för 

1. trädfällning,  

2. skogsplantering, och  

3. markåtgärder som kan försämra markens 

genomsläpplighet.  

   Trots första stycket 3 krävs det inte 

marklov för åtgärder för att anlägga gata, 

väg eller järnväg på mark som enligt 

detaljplan får användas för det ändamålet. 
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infiltreringen är i marken. Områden som är urbaniserade fullt ut saknar oftast förmågan att 

infiltrera nederbörden eftersom marken uteslutande består av hårda ytor och bebyggelse.39  

Klarar inte marken av att absorbera vattenmängder som exempelvis kan uppstå vid ett skyfall 

och vattnet inte heller leds bort av vattenledningar kan det uppstå översvämning. I och med att 

städerna förtätas skapas flera hårda ytor vilket försvårar dagvattenhanteringen. När områden 

exploateras bredvid redan befintliga områden kan det också uppstå problem. Exempelvis kan 

den befintliga dagvattenhanteringen vara dimensionerad enbart för det befintliga området vilket 

gör att anläggningen kan bli underdimensionerad när det nya området kopplas på.40 

Genom det nya lagförslaget kan kommunerna få möjlighet att i planbestämmelserna reglera den 

genomsläpplighet som marken behöver. Det kan exempelvis utföras genom att ange hur stor 

del av fastigheten som får hårdgöras. Den bestämmelse som idag finns i 11 kap. 20 § PBL om 

att stoppa planstridiga åtgärder anses inte som tillräckliga för att uppnå det syftet eftersom att 

den bestämmelsen dels ger möjlighet att endast agera mot planstridiga åtgärder och att det i 

första hand kan ske i efterhand.41 Det nya lagförslaget gör att kommunen får tillgång till tidig 

information om de åtgärder som ska planeras och kan därför stoppa en åtgärd som är planstridig 

eller olämplig innan den vidtas.42 

Framför allt är det i urbaniserade områden som markens genomsläpplighet kan få betydelse för 

avrinningsförhållandena. Därför anses det tillräckligt att i förslaget till den nya lagändringen i 

9 kap. 12 § PBL ge kommunen möjlighet till att reglera detta i detaljplanen istället för att införa 

ett generellt krav.   

 

 

  

                                                 
39 A.a. s. 15. 
40 Prop. 2017/18:163 s. 16. 
41 A.a. s. 16. 
42 A.a. s. 17. 
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6 Diskussion 

”Det är nödvändigt att påbörja anpassningen till klimatförändringarna i Sverige. Huvuddragen 

i klimatscenarierna är, trots osäkerheter, tillräckligt robusta för att användas som underlag.”43 

6.1 Kommunens ansvar att ta hänsyn till risken för översvämning vid 

planläggning 

Kommunerna har ett huvudansvar för den fysiska planeringen. Av 1 kap. 2 § PBL framgår att 

det är en kommunal angelägenhet att planlägga för användning av mark och vatten. I enlighet 

med 1 kap. 4 § PBL kan utläsas att denna planläggning ska ske genom planering i regionalplan, 

översiktsplan, detaljplan och områdesbestämmelser.  

Översiktsplanen ska enligt 3 kap. 2 § PBL fungera som vägledande för användning, utveckling 

och bevarandet av mark- och vattenområden samt den bebyggda miljön. Planen ska även vara 

vägledande för detaljplaner och bygglov. I 2 kap. 4 och 5 §§ PBL lyfts lämplighetskrav fram, 

vilket innebär att mark endast får tas i anspråk för bebyggelse om det från en allmän synvinkel 

är lämplig för ändamålet. I enlighet med 3 kap. 9 § PBL ska kommunen samråda med 

länsstyrelsen och andra berörda kommuner vid förslag till ny plan eller ändring i den befintliga 

planen. Därefter är det, i enlighet med 3 kap. 10 § 2p, 4p och 5p PBL länsstyrelsens uppgift att 

se till så att de allmänna intressena tillgodoses vid beslut om användning av mark- och 

vattenresurser, samt verka för att bebyggelse inte blir olämpligt med hänsyn till 

översvämningsrisker. 

I mål nr P 10585–13 speglas vikten av innehållet i en översiktsplan. Att planen är väl uppdaterad 

och framhäver kommunens mål är av stor vikt för beslutsfattande av detaljplaner och 

lovärenden. Trots att en översiktsplan endast sägs vara vägledande kan planen t.ex. visa 

olämpliga lösningar för ett område som i sin tur belyser en problematik som kräver åtgärder. 

En utförlig översiktsplan underlättar för detaljplanering och lovbeslut.  

Den föreslagna lagändringen i 3 kap. 5 § PBL innebär att krav ställs på kommunerna att i 

översiktsplanen framföra sin syn på de översvämningsrisker som finns och kan medföra skador 

på den bebyggda miljön. Utifrån kravet skulle kommunen även vara skyldig att i 

                                                 
43SOU 2007:60 s. 11.  
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översiktsplanen visa hur sådana risker kan minskas eller upphöra.44 Förhoppningen med att 

ställa högre krav på kommunerna är att klimatanpassningsarbetet ska förstärkas.45 

Vid detaljplanering ska kommunen, enligt 4 kap. 1-2 §§ PBL, pröva lämpligheten hos ett mark- 

och vattenområde att bebyggas. En detaljplan är bindande vilket gör att kommunen kan ställa 

krav på hur byggnader får placeras och utformas i det detaljplanerade området. Kommunen har 

i en detaljplan även möjlighet att reglera allmänna platser, kvartersmark och vattenområden för 

att bland annat underlätta för dagvattenhantering, 4 kap. 5 § och 10 § PBL. Enligt 4 kap. 14 § 

4 p. PBL kan kommunen i en detaljplan även uppge bestämmelser för exempelvis den lägsta 

grundläggningsnivån för bebyggelse på platsen. Vid exploatering, i urbana miljöer eller miljöer 

där marken är hårt packad krävs att kommunen styr dagvattnets vägar till lämpliga ytor som 

kan klara av exempelvis kraftiga skyfall.46 I 4 kap. 16 § 1p PBL framgår att kommunen kan 

reglera markens genomsläpplighet för vatten genom att bestämma utförande och utformning av 

byggnadsverk och tomtmark. Precis som för översiktsplaner har länsstyrelsen i uppgift att verka 

för att planerad bebyggelse i en detaljplan inte blir olämplig med hänsyn till översvämningsrisk, 

5 kap. 14 § PBL. 

Genom att följa mål nr. P 7890-15 kan konstateras att kommunen har stor handlingsfrihet vad 

gäller bestämmelserna i 2 kap. 3 och 5 §§ PBL. Trots att de allmänna intressena i 2 kap. 3 och 

5 §§ PBL till viss del åsidosätts och den tänkta bebyggelsen ligger i riskzon för översvämning 

kan kommunen ha handlat inom det utrymme som PBL ger kommunen om åtgärderna uppfattas 

som tillräckligt beaktade. 

Den föreslagna lagändringen i 9 kap. 12 § PBL skulle vid tillämpning innebära att kommunen 

i en detaljplan kan bestämma om det krävs en lovansökan för markåtgärder som kan försämra 

markens genomsläpplighet. Det skulle exempelvis leda till att kommunen får ökad möjlighet 

att justera dagvattenhanteringen och möjlighet till att reglera hur stor del av en fastighet som 

får hårdgöras.47  

I den ÄPBL var hänsynstagandet till klimataspekterna mycket obetydliga. Det var först i 

samband med den nyare lagstiftningens uppkomst som fokus på klimat och däribland 

översvämningsproblematiken fördes in i lagen. Idag finns krav i PBL som säger att 

planläggning ska beslutas utifrån lämpligheten med hänsyn till risken för översvämning, 2 kap. 

                                                 
44 Prop. 2017/18:163 s.1. 
45 A.a. s. 12. 
46 A.a. s.16. 
47 A.a. s. 16. 
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5 § 1 st. 5 p. PBL. Kravet är en del av 2 kap. PBL som framhäver att all prövning enligt denna 

lag ska ske med hänsyn till både allmänna och enskilda intressen. Kravet blir en del i det 

kommunala planmonopolet där kommunen själv får göra avvägning i beslut kring frågan. 

Eftersom det saknas en tydlig nationell styrning kring hur klimatanpassningen ska ske och hur 

beslut kring översvämning ska fattas kan effekten av kommunal avvägning diskuteras. Hur 

konsekvent kommunerna är i fråga om lovärenden kan exempelvis variera från kommun till 

kommun. För ett område som är attraktivt för bebyggelse och som även främjar attraktiviteten 

för kommunen kan, så som lagstiftningen ser ut idag, den enskildes intresse av att få ta ett 

område i anspråk stå i vägen för översvämningsanpassning.  

Att väga allmänna mot enskilda intressen är en klurig och känslig uppgift. Länsstyrelsen har en 

viktig roll i att granska och se till så att rätt beslut antas och att kommunen gör rimlig avvägning 

mellan olika intressen. Att anpassa och ta hänsyn till risken för översvämning är vid tillämpning 

av PBL ett allmänt intresse, se 2 kap. 1 - 5 §§ PBL.  

6.2 Kommunens ansvar att ta hänsyn till risken för översvämningar vid 

enskilda beslut 

I enlighet med 2 kap. 4 § PBL ska mark för lovärenden endast tas i anspråk om marken från 

allmän synpunkt är lämplig för ändamålet. I 2 kap. 5 § 1 st. 5 p. PBL finns det idag regler som 

säger att alla ärenden om bygglov som rör bebyggelse och byggnadsverk ska lokaliseras till 

mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till risken för översvämning. I 2 kap. 3 § ÄPBL 

framgår att bebyggelse ska lokaliseras till mark som är lämpad för ändamål med hänsyn till de 

boendes och övrigas hälsa och säkerhet samt möjlighet att förebygga bl.a. risken för 

översvämningar. Av 2 kap. 6 § 8 p. PBL framgår att framtida förändringar och kompletteringar 

också ska vägas in i enskilda beslut.  

I enlighet med 8 kap. 2 § plan- och byggförordningen (2011:338), har kommunens 

byggnadsnämnd ett ansvar att se till så att byggherren fullgör sina skyldigheter enligt PBL och 

dess föreskrifter. För bebyggelse är det möjligt att i första hand ansöka om förhandsbesked från 

byggnadsnämnden för att, i enlighet med 2 kap. PBL, pröva om platsen över huvud taget är 

lämpad för bebyggelse.  

För lovärenden som inte omfattas av en detaljplan använder byggnadsnämnden till stor del 

översiktsplanen som beslutsunderlag till prövningen. Att översiktsplanen anger att ett område 

är lämpligt för bebyggelse betyder dock inte att bygglov ska medges. Enbart hänvisningar från 
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en översiktsplan ska inte kunna vägra en lovansökan.48 Utifrån ett av de rättsfall som berörts i 

uppsatsen, se mål nr P 1666-13, framkommer att markens naturliga förutsättningar ska vara 

grundläggande vid lämplighetsbedömning för bebyggelse. Att bebyggelse anses möjligt enligt 

gällande översiktsplan betyder inte att marken är lämpad för bebyggelse. Att det finns en 

översvämningsrisk och att det finns en svårighet att bebygga marken på ett lämpligt sätt utan 

att tillta åtgärder är allmänna intressen som anses väga tyngre än det enskilda intresset av att 

bebygga marken. Av mål nr. P 10585-13 framgår att extraordinära åtgärder inte ska behöva 

vidtas för att de angivna kraven för lovärendet ska kunna uppfyllas.  

6.3 Nuvarande och planerad lagstiftning i förhållande till förutspådd 

översvämningsproblematik 

Genom att följa SMHI:s klimatrapport kan vi anta att översvämningarna i framtiden kan få 

förödande effekter på samhället. Vi behöver förstärka insatserna med förebyggande åtgärder 

för att minska riskerna med översvämningsproblematiken. Idag ställer lagstiftaren inga tydliga 

krav på att kommunerna ska framföra sin syn på de klimatrelaterade riskerna som kan komma 

att drabba den bebyggda miljön. Det finns idag inte någon nationell styrning av 

klimatanpassningsarbetet och det råder stora brister i samverkan mellan berörda sektorer 

samtidigt som det saknas en tydlig struktur för uppföljning och utvärdering av 

klimatanpassningsarbetet. På grund av de oklarheter kring vem som ansvarar för vad, kan det 

konstateras att arbetet kring klimatanpassning idag står allt för stilla.49 Bebyggelse som inte 

klimatanpassas kan väntas leda till stora kostnader för samhället.  Därför är det av stor vikt att 

lyfta in de framtida klimatförändringarna, och däribland översvämningsriskerna i 

samhällsplaneringen.50  

Det lagförslag som tagits fram för 3 kap. 5 § PBL innebär att kommunen ska presentera en 

riskbedömning i översiktsplanen. Detta kan i sin tur tänkas innebära ökade arbetsinsatser som 

i sin tur ger ökade ekonomiska konsekvenser för kommunen. Kostnaderna för att ta hand om 

skador efter översvämningar kan tänkas vara betydligt högre än kostnaderna för att vidta 

förebyggande åtgärder. Genom att kommunen bedömer och publicerar strategier för 

översvämningsrisker i översiktsplanen kan möjligheten till att vidta förebyggande åtgärder 

antas öka.  

                                                 
48 Boverket, 2010. s.31 
49 Prop. 2017:18/163 s. 46. 
50 A.a. s. 11. 
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Lagförslaget i 3 kap. 5 § PBL ställer bl.a. krav på kommuner att i översiktsplanen redogöra för 

sin syn på de risker för skador som finns på den bebyggda miljön till följd av översvämning. 

Sedan tidigare finns krav på kommuner att redogöra för hur de avser att tillgodose det 

långsiktiga behovet av bostäder och LIS-områden, 3 kap. 5 § 5-6p. PBL. Det nya lagförslaget 

innebär att kommuner kan behöva ta ställning till målkonflikter mellan allmänna och enskilda 

intressen. Exempelvis kan tänkas att målkonflikter uppstår mellan klimat- och tillväxtmål. Alla 

regioner och kommuner vill växa och öka befolkningen, men det leder även till ökade krav på 

trygghet. I och med översvämningsproblematiken blir trygghetsaspekten än mer viktig. Att 

väga attraktiva områden för bostäder mot risker för översvämning är även en målkonflikt hos 

kommunen. För att dessa avvägningar ska bli rimliga kan här tyckas att det bör finnas tydligare 

nationella regler och riktlinjer för hur kommuner ska förhålla sig i dessa situationer. I och för 

sig har länsstyrelsen ansvar för att göra riskbedömningar angående översvämning. Trots det, 

kan det tänkas att ett nationellt styrmedel krävs för att inte överbelasta länsstyrelsen med 

prövningar i fråga. 

Den lagändring som föreslås för 9 kap. 12 § PBL innebär att kommunen kan bestämma att 

marklov krävs för markåtgärder som kan försämra genomsläppligheten hos marken. Detta 

påverkar bl.a. kommunens möjlighet att styra dagvattenhantering. Att kommunen föreslås 

möjligheten till att kontrollera en markåtgärd och på så vis kunna säkerhetsställa att kraven följs 

förbättrar områdets säkerhet mot översvämning. Det påverkar även samhällets beredskap för 

översvämningar som kan uppstå vid skyfall. Lagändringen innebär att kommunen kan skapa 

sig en nödvändig överblick över andelen hårdgjord yta inom ett område.  

Om förslaget om lagändring i 9 kap. 12 § PBL inte blir aktuellt kommer kommunen att sakna 

möjligheten att påverka omfattningen av att nya ytor hårdgörs. Det kan i sin tur tänkas leda till 

en förvärrad översvämningsproblematik där kostnaderna till följd av skador på den bebyggda 

miljön ökar och tryggheten för människan försämras. 

6.4 Avslutande diskussion 

Översvämningsdirektivet från EU implementeras i den svenska lagstiftningen bl.a. genom 

förordningen om översvämningsrisker (SFS 2009:956). Denna förordning kan anses som 

vägledande för hantering av översvämningsrisker ur nationell syn. Förordningen verkar i sin 

tur inte ha någon sammankoppling med bestämmelserna i PBL, trots att förordningen lades 

fram 1 år innan den nya PBL trädde i kraft. Förordningen om översvämningsrisker är i första 

hand kopplade till miljöbalkens (1998:808) bestämmelser. I översvämningsförordningen lyfts 
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länsstyrelsens ansvar med riskhantering fram i 8 – 15 §, vilket är ett väldigt centralt ansvar. Det 

är dock ingenting som framkommer av PBL. Över huvud taget går det inte att utläsa något 

samspel mellan denna förordning och PBL vilket skapar en otydlig bild av rättsläget.  

Det nya lagförslaget i 3 kap. 5 § 7 p. PBL omfattar översvämningsrisken för den redan byggda 

miljön. Kommunen kan därmed tänkas redovisa exempelvis planer för skyddsvallar, 

avrinningsområden o.s.v. för att förhindra skador på den befintliga fysiska miljön. För att öka 

medvetenheten med klimatanpassningsarbetet kan detta anses som ett ljummet 

redovisningskrav. Exempelvis kan tyckas att kommunen tillsammans med länsstyrelsen ska 

arbeta fram riskanalyser för områden som kan komma att bli översvämningsdrabbade för att 

sedan framföra det i översiktsplanen. Trots att översiktsplanen endast har en vägledande 

funktion fungerar planen som underlag till all planering och prövningar, vilket blev tydligt i de 

rättsfall som tidigare presenterats i denna uppsats. Genom att tydliggöra i översiktsplanen 

vilken hänsyn som ska tas till översvämningsrisker även vid ny exploatering förtydligas 

klimatanpassningsarbetet och en ökad trygghet kan tänkas uppnås. På så sätt möjliggörs för en 

övergripande och långsiktig bedömning av framtida översvämningsrisker för hela kommunens 

geografiska yta. 

Idag saknas en tydlig nationell styrning av klimatanpassningsarbetet vilket kan anses 

nödvändigt för att möta kommande översvämningshot. De föreslagna lagändringarna kan 

tänkas förbättra översvämningsanpassningen hos den fysiska planeringen och fungera som ett 

delprojekt i det framtida nationella klimatanpassningsarbetet.  
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