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Minnesanteckningar från gruppövningar: 
 

MKN i Fysisk planering 
Gruppledare: Pär Persson 

Diskussion om när MKN behöver utredas och regleras i detaljplan (DP) 

Detta behövs troligen inte om det finns en tydlig översiktsplan (ÖP)/(VA-plan?) och man kan hänvisa 

till denna. För detta krävs att planen är mycket detaljerad och tydligt vägledande. =Undantagsfall! 

Gruppen ansåg att utredning och reglering av MKN särskilt behövs i följande fall: 

Idrottsplaner som belagts med konstgräs. Kommunerna mfl kan inte ställa krav på materialet som att 

det inte ska bestå av gamla bildäck. Konstgräs har en påverkan på vattenmiljöer, man bör kunna 

ställa krav på dagvattnet och dagvattennätet runtom. När konstgräs har anlagts kan marken inte 

längre anses lämplig som uppsamlingsyta vid skyfall. 

Dagvatten och lokalt omhändertagande diskuterades. Fördröjningsmagasin diskuterades. 

Detaljplanen rör bara planområdet, och om det inte finns plats för lokalt omhändertagande kan det 

istället röra sig om åtgärder på allmänt platsområde (utanför planområdet.  Saknas möjlighet att ta 

hand om dagvattnet både inom och utanför planområdet, så kanske marken bör anses olämplig för 

byggande. 

Kvantitet och kvalitet hos dagvattnet diskuterades. 

Några givna exempel där MKN behövs diskuterades: 

Trelleborg ”Trygghetens hus” 

Grundvattenförekomst riskerade att hotas området är beläget i skyddsområde för vattentäkt. 

Utmynnade i restriktion för infiltration. 

Kristianstad ”Ängamöllan” 

Flytt av ett litet vattendrag som är biflöde till Almaån. Detaljplan ej upphävd då Miljöbalksärendet 

om vattenverksamhet och biotopskyddsdispens avgjorts. Borde ha visat att flytten inte påverkade 

MKN i vattendraget även om vattendraget inte är en vattenförekomst så ingår det i 

tillrinningsområdet. Borde ha kunnat ställa krav på återmeandring etc. 

Malmö Ängdala gård 

Gruvverksamhet i Norrbotten 

MKN vatten borde ha behandlats i Miljöbalksprövningen och där uppmärksammat brister i MKB:n 

avseende MKN. En bristfällig MKB och prövning är inte en ingripandegrund för att upphäva 

detaljplanen. 
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Minnesanteckningar från gruppövningar: 
 

Kaolintäkt 
Gruppledare: Margareta Svenning 

Maggan redogjorde kortfattat för ärendet och följande 3 punkter diskuterades: 

1. Nyetablering av verksamhet vid känslig recipient (Anderstorpabäcken som rinner vidare till 

Rönne å). 

Vid nyetableringar är det viktigt att tänka först och gräva sedan, speciellt med tanke på alla 

värden som omger området och som finns i vattendragen. Området är det sista området i 

Sverige med kaolinlera som inte har brutits. Här bör det ställas krav på inga utsläpp 

överhuvudtaget. Kaolinleran innehåller dessutom ett ämne som heter halocit som är en typ 

av nanopartiklar (kan liknas vid asbets), där kunskapen är låg avseende effekterna i naturen. 

Problematiskt med tanke på att Riksintresse ställs mot riksintresse. I det här fallet kommer 

Ramdirektivet för vatten, Minerallagen och Weserdomen att ställas emot varandra.  

 

2. Djupet på underlaget. 

Huvudförhandling hölls för ett år sedan (2016). Kvaliteten på underlaget höll inte, MKN för 

vatten saknades och domstolen krävde att 15 punkter skulle kompletteras. Ny 

huvudförhandling kommer snart att hållas, men kraven har höjts jämfört med förra gången 

bland annat för att Weserdomen har vunnit laga kraft. 

 

3. Vattenrening på prövotid 

Prövotid ska endast ges då tillåtligheten är självklar, men tekniken (BMT) är oklar. 

Utredningen måste alltså ske först för att kunna besluta om tillåtlighet eller inte, därefter om 

tillåtlig ge prövotid för att testa teknik etc.  

 

 


