2KAP PBL
1 § Mark- och vattenområden skall användas för det eller de
ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till
beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde skall
ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god
hushållning.
Vid planläggning och i ärenden om bygglov och förhandsbesked
skall bestämmelserna i 3 och 4 kap. miljöbalken tillämpas. Enligt 5
kap. 3 § miljöbalken skall miljökvalitetsnormer iakttas vid planering
och planläggning. Lag (1998:839).

•giva akt på; dels: uppmärksamt betrakta, rikta sin
uppmärksamhet på, se med uppmärk-samhet på;
•noga giva akt på l. beakta (ngt) för att rätta sitt handlingssätt
därefter, taga hänsyn till (ngt).
•hålla l. följa (befallning l. plikt o. d.), följa l. tillämpa (bruk l.
sed l. grundsats o. d.).

2KAP PBL
2 § Planläggning skall, med beaktande av natur- och kulturvärden,
främja en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande
utformning av bebyggelse, grönområden, kommunikationsleder
och andra anläggningar. Även en från social synpunkt god
livsmiljö, goda miljöförhållanden i övrigt samt en långsiktigt god
hushållning med mark och vatten och med energi och råvaror
skall främjas. En god ekonomisk tillväxt och en effektiv konkurrens
skall främjas.
Vid planläggning skall hänsyn tas till förhållandena i angränsande
kommuner.
Vid planläggning skall miljökvalitetsnormerna enligt 5 kap.
miljöbalken följas.
Det som sägs i första-tredje styckena skall beaktas även i andra
ärenden enligt denna lag. Lag (2007:1303).

4KAP PBL
1 § I översiktsplanen skall redovisas de allmänna intressen enligt
2 kap. som bör beaktas vid beslut om användningen av mark- och
vattenområden. Vid redovisningen skall riksintressen enligt 3 eller
4 kap. miljöbalken anges särskilt.
Av planen skall framgå
1. grunddragen i fråga om den avsedda användningen av markoch vattenområden,
2. kommunens syn på hur den byggda miljön skall utvecklas och
bevaras, och
3. hur kommunen avser att tillgodose de redovisade
riksintressena och följa gällande miljökvalitetsnormer.
Översiktsplanens innebörd och konsekvenser skall kunna utläsas
utan svårighet. Lag (2007:1303).

1 a § Det som sägs i 1 § gäller också när översiktsplanen ändras
för en viss del av kommunen eller genom ett tillägg för att
tillgodose ett särskilt intresse.
En ändring av planen för en viss del av kommunen får redovisas
med en annan detaljeringsgrad för det aktuella området än för
översiktsplanen i övrigt. Lag (2007:1303).

12KAP PBL
1 § Länsstyrelsen skall pröva kommunens beslut att anta,
ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser,
om det kan befaras att beslutet innebär att
1. ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken inte tillgodoses,
2. regleringen av sådana frågor om användningen av mark- och
vattenområden som angår flera kommuner inte har
samordnats på ett lämpligt sätt,
3. en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. miljöbalken inte följs, eller
4. en bebyggelse annars blir olämplig med hänsyn till de
boendes och övrigas hälsa eller säkerhet eller till risken för
olyckor, översvämning eller erosion. Lag (2007:1303).

Detaljplaner
• Hur påverkar planen MKN
– Är det något som påverkas av detaljplanen, eller
– Beror överskridandet på andra faktorer!
– Kan ett förmodat överskridande förhindras!

• När påverkar planen MKN
– Omgående?
– I framtiden?
– Under vissa förutsättningar?

Luft MKN
• Trafiken
–
–
–
–

Trafikmängd - nuläge /prognos
Trafikslag - nuläge / framtid
Trafikmiljö – nuläge /planerat (gaturum)
Underlag, väderlek mm.

