
 

  

Översvämningsriskhantering i fysisk planering 

Vad händer när havet stiger? 
Fallstudier av Karlskrona och Ystad 

Ida Andersson  
Institutionen för fysisk planering  

Kandidatarbete 15hp 
2019-05-27 

      



Ida Andersson 
FP16 

Kandidatarbete  

1 
 

Innehållsförteckning  

 

Sammanfattning     2 

1. Inledning       4  

1.1 Inledning      4 

1.2 Problemformulering    4 

1.3 Syfte      6 

       1.3.1 Frågeställningar     7 

1.4 Teori      7  

1.5 Metod     8 

      1.5.1 Fallstudie     8 

      1.5.2 Kvalitativ textanalys     10 

      1.5.3 Intervju     10 

2. Kunskapsöversikt      12 

2.1 Översvämningsrisk i lagar och förordningar   12 

      2.1.1 Plan- och bygglagen    12 

      2.1.2 Förordningen för översvämningsrisk   13 

2.2 Statliga utredningar    13 

      2.2.1 Klimat- och sårbarhetsutredningen   14 

      2.2.2 SMHI – Anpassning till ett förändrat klimat  16 

      2.2.3 Klimatanpassningsutredningen   20 

3. Resultat      24 

3.1 Ystads kommun      24 

      3.1.1 Länsstyrelsen i Skånes handlingsplan   24 

      3.1.2 Intervju med Länsstyrelsen Skåne   27  

      3.1.3 Ystads kommuns handlingsplan   28 

      3.1.4 Intervju med Ystad kommun    29 

      3.1.5 Sammanfattande analys    31 

3.2 Karlskrona kommun     33 

      3.2.1 Länsstyrelsen Blekinge handlingsplan   33 

      3.2.2 Intervju med Länsstyrelsen Blekinge    34 

      3.2.3 Karlskrona kommuns handlingsplan   35 

      3.2.4 Intervju med Karlskrona kommun   37 

      3.2.5 Sammanfattande analys     38 

4. Diskussion     40 

4.1 Diskussion     40 

4.2 Slutsatser      46 

6. Källförteckning     49 

  



Ida Andersson 
FP16 

Kandidatarbete  

2 
 

Sammanfattning  

Sammanfattningsvis handlar uppsatsen om hur två kommuner i landet arbetar med 

klimatanpassning. Det finns ett stort behov att klimatsäkra kustens byggnader och 

infrastruktur med tanke på att havsnivån kommer fortsätta att stiga och allt fler områden 

kommer riskera att bli översvämmade. Uppsatsen går först igenom lagar som handlar om 

byggande och översvämningar, för att sedan gå vidare in på två statliga utredningar och en 

rapport från SMHI som lyfter fram olika problematik och förbättringsmöjligheter. De största 

problemen som lyfts upp redan i Klimat- och sårbarhetsutredningen från 2007, och som 

fortfarande kvarstår när Klimatanpassningsutredningen tillkom 2017, är att det finns brister i 

att kommunerna inte får tillräckligt bra underlag att grunda sin klimatanpassningsutredning 

på. Rent generellt finns det problematik kring vem som ansvarar för vad, kommunerna har 

inte kunskapen och resurserna att skapa eget material och myndigheterna har inte resurser nog 

att finansiera att skapa detaljerat material till varje enskild kommun. Underlaget handlar inte 

bara om kartmaterial utan även om att veta vilket klimatscenario som är mest lämpligt att 

använda sig av och vilka siffror angående havsnivåhöjningen som stämmer allra bäst. Det är 

svårt för kommunerna att själva sätta sig in i och förstå all fakta och information som finns. 

En lösning är att skapa nationella riktlinjer som ska underlätta för kommunerna att välja 

klimatscenario som de kan arbeta utefter.  

Vidare går uppsatsen in på de två enskilda fallstudierna, Karlskrona och Ystad. 

Fallstudierna undersöks genom att både de regionala och lokala handlingsplanerna analyseras, 

samt intervjuer av tjänstemän på länsstyrelsen respektive kommunen. Båda kommunerna och 

deras länsstyrelser anser att det inte finns några större svårigheter när det gäller nyplanering 

av byggnader. Det största problemet är istället att hantera befintlig bebyggelse. Ystad 

kommun upplever bland annat svårigheter att skydda befintlig bebyggelse eftersom de inte 

kan gå in och skydda enskilda fastigheter utan att bryta mot kommunallagens neutralitetskrav.  

Det finns många förbättringsmöjligheter. Ansvarsfrågan är det viktigaste att reda ut 

eftersom att den hindrar kommunerna i deras arbete eftersom de inte kan eller är skyldiga till 

att vidta åtgärder för att skydda bebyggelse. Kommunerna behöver även hjälp från 

myndigheter som kan tillhandahålla information på ett smidigt sätt. När det gäller 

klimatanpassning bör det vara statligt finansierat så att de kommuner som befinner sig i 

största riskzonen slipper betala ur egen ficka. Åtgärder bör ske kontinuerligt och det är vettigt 

att precis som Karlskrona kommun tänker, att åtgärder ska genomföras en bit i taget och först 
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ska byggnader och infrastruktur som är i störst risk (under en meter över havsnivån) få 

åtgärder så att resurserna går till det som är utsatt för störst risk redan idag, så får åtgärderna 

efterhand byggas på så att allt under 3 meter skyddas på ett eller annat sätt fram till 2100. 

Myndigheterna har redan nu börjat tillhandahålla allt bättre kartmaterial som kommunerna 

kan använda i sina analyser av riskområden. Något som måste arbeta vidare med är 

ansvarsfördelningen. Det är viktigt att det finns någon nationell samordnare i form av ett 

departement som får ta den rollen. Myndigheterna behöver också ta ett större ansvar, samt att 

samordningen mellan regering, myndigheter, länsstyrelse, kommuner, företag, enskilda och 

andra inblandade fungerar.  

Avslutningsvis har kommunerna kommit relativt långt i sin klimatanpassning men lever 

inte alltid leva upp till det som står i klimatanpassningsplanerna. Det behövs nya lagar och 

uppmaningar som trycker på kommuners och myndigheters ansvar och som på det sättet även 

underlättar kommunernas arbete.  
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1. Inledning  

1.1 Inledning  

Havsnivåerna i världens hav stiger. Det innebär att kustnära områden och dess bebyggelse 

riskerar att bli översvämmade. I Sverige finns det många byggnader längs kusten, bara i 

Skåne är det 23 000 byggnader som ligger i riskområden för översvämning. Trots risken för 

översvämning planeras det fler byggnader än någonsin i kustområdet. Det attraktiva havsnära 

läget går ofta framför hållbart byggande (SOU 2007:60). Uppsatsen syftar till att undersöka 

hur översvämningsrisken hanteras av kommunerna. Klarar kommunerna att möta stigande 

havsnivåer och undvika skador till följd av det med den kunskap, resurser och lagstöd som 

finns idag?  

 

1.2  Problemformulering  

Vattennivåerna i världens hav är alltid i förändring. Havet stiger och sänks på grund av 

kortsiktiga förändringar som vind, tidvatten och nederbörd. Även om klimatet på vår jord 

alltid förändras pågår det just nu mer betydande klimatförändringar som på längre sikt 

kommer ge ökad nederbörd, fler stormar, varmare klimat, nedsmältning av polarisar och 

därigenom ökade havsnivåer. Det är svårt att förutsäga exakt hur mycket havet kommer stiga 

och Sveriges metrologiska och hydrologiska institut (SMHI) använder sig av tre olika 

klimatscenarier i deras beräkningar av det framtida medelvattenståndet. Scenarierna utgår från 

att utsläppet av växthusgaser antingen kommer minska, stabiliseras eller öka, beroende på 

vilka politiska beslut som tas. I sina beräkningar använder sig SMHI även av två olika årtal, 

2050 respektive 2100. Siffrorna för hur mycket vattennivåerna kommer stiga fram till 2050 

ger ganska jämna resultat, oavsett vilket klimatscenario som används, havet kommer stiga 

flera decimeter fram till dess oavsett. När det gäller 2100 är siffrorna mer olika beroende på 

vilket klimatscenario som används (SMHI 2018). Globalt kommer vattennivåerna att stiga 

mellan 52-98 centimeter fram till 2100, enligt det värsta klimatscenariet. Dessa siffror 

stämmer bra överens med den havsnivå höjning som SMHI beräknar i Sverige (SMHI, 2017). 

Havsnivåhöjningen kommer påverka olika ställen i Sverige olika mycket, eftersom 

landhöjningen varierar beroende på vart i landet man befinner sig. Landhöjning innebär att 

landmassorna förhöjs på grund av att isen under istiden tyngde ner landmassorna som sedan 



Ida Andersson 
FP16 

Kandidatarbete  

5 
 

nedsmältningen stiger upp igen. I norra Sverige är landhöjningen mycket större än 

havsnivåhöjningen medan den i södra Sverige nästintill är obefintlig.    

En konstant medelhavsnivåhöjning kan tillsammans med klimatfaktorer som nederbörd 

och högvatten påverka kustområdena i väldigt hög omfattning. Illustrationen från Sveriges 

metrologiska och hydrologiska institut (SMHI) nedan visar tydligt på vilket sätt Sveriges 

kuster kommer påverkas.  

 

 

 

Källa: SMHI, 2016. 

Illustrationen ovan visar: 

A: Dagens medelvattenstånd  

B: Dagens medelvattenstånd + högvatten 

C: Förväntat medelvattenstånd 2100 

D: Förväntat medelvattenstånd 2100 + högvatten 

 

Klimatet förändras långsamt och likaså de höjda havsnivåerna men bebyggelse har lång 

livslängd och det är därför viktigt att tidigt ta hänsyn till de ökade översvämningsriskerna och 

de osäkerheter om hur omfattade riskerna faktiskt är. Detta ställer krav på åtgärder för 

befintlig bebyggelse och krav på planeringen inför ny bebyggelse. Kustnära områden är redan 

idag utsatta för översvämning på grund av högvatten till följd av vindar och nederbörd. I 

framtiden så kommer översvämningsrisken att öka och fler platser kommer att drabbas. De 

som redan idag drabbas kommer drabbas ännu hårdare framöver. Det byggs mycket i Sverige 

och kustområdet är ett av de populäraste ställen att bo i. Faktum är att 30 % av Sveriges totala 
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fastigheter finns inom kustzonen och 2007 bodde 3,5 miljoner svenskar i dessa fastigheter 

(SOU 2007:60, 289). Det är allt från kulturmiljö och bostadsbebyggelse till hamnar, vägar och 

järnvägar som kommer påverkas allt mer av översvämning. Det är därför viktigt att åtgärder 

genomförs för att skydda befintlig bebyggelse och att ny bebyggelse planläggs på så sätt att 

den inte riskerar att skadas i framtiden. På så sätt kommer negativa konsekvenser som hinder 

för framkomlighet, miljardbelopp och onödig påverkan av människors hälsa att undvikas 

(SOU 2007:60, SOU 2017:42).  Översvämningarna innebär även konsekvenser som 

kusterosion, skador på viktig infrastruktur, minskad framkomlighet, fuktskador på byggnader 

och stora kostnader för fastighetsägare. Kusterosion innebär att landområden, oftast skapade 

av sand, sköljs bort av vågor och vind. Erosion är en direkt konsekvens av förhöjda 

havsvattennivåer då det innebär att allt större strandnära områden slukas av vatten. I Sverige 

fanns 2007 cirka 150 000 byggnader inom riskzonen för erosion (SOU 2007:60, 14).   

Det är följaktligen viktigt att undersöka hur översvämningsrisken hanteras i den fysiska 

planeringen eftersom det är något som kommer bli ett ännu större problem i framtiden. Det är 

viktigt att anpassa befintlig och ny bebyggelse till de risker som finns, för att bebyggelsen ska 

bli så hållbar som möjligt. Det är därför intressant att undersöka om Sveriges kommuner har 

möjligheten att arbeta med klimatförändringarna och vilka hinder och begränsningar som 

upplevs på de olika stadierna av den fysiska planeringen. Detta undersöks för att kunna lyfta 

fram förbättringspunkter och förslag på hur planeringen kan komma framåt i 

klimatanpassningsarbetet.  

 

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur översvämningsrisken hanteras i den fysiska 

planeringen. Det ska undersökas hur klimatanpassning inför stigande havsnivåer hanteras i 

lagar och statliga utredningar och sedan analyseras hur detta realiseras på den kommunala 

nivån. Uppsatsen fokuserar på översvämningsrisken främst som betydelse för bebyggelse som 

byggnader och infrastruktur, till följd av havsnivåhöjning. Syftet är att undersöka vilka 

svårigheter och begränsningar det finns för kommunerna i deras arbete med klimatanpassning, 

för att kunna ge förslag på förbättringsmöjligheter.   
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1.3.1 Frågeställningar 

 

Vilka skyldigheter har kommunen när det gäller hantering av stigande havsnivåer och 

klimatanpassning? 

 

Vilka begränsningar finns det för kommunerna i hanteringen av översvämningsrisk i 

planering och praktiken?  

 

 

1.4  Teori  

Frågeställningarna ska besvaras utifrån Margaret Heffernans teori om att vara medvetet 

blind. Teorin beskrivs i Heffenans bok Wilful blindness: why we ignore the obvious at our 

peril. Wilful blindness är ett begrepp som Heffenan konstruerat. Begreppet översätts ungefär 

till ”medveten blindhet” och innebär att människor medvetet väljer att blunda för fakta. 

Heffernan menar att begreppet förklarar varför stora händelse skett på det sett de gjorde. 

Begreppet förklarar hur människor blir förvånade över stora världshändelser, trots att de var 

uppenbara redan i förväg (Heffernan 2019:1-2). Heffernan förklarar att människor filtrerar 

och väljer vilken information de väljer att ta åt sig och vilken information de lämnar bakom 

sig. Oftast väljer vi att endast fokusera på fakta som får oss att må bra (Heffernan 2019:5) och 

väljer att ignorera problem istället för att lösa dem, eftersom att det är enklare så. Världen är 

komplex och problem är svåra att lösa. Särskilt svårt är det att veta vilken ände ett problem 

ska börja lösas i. Lösningen på problem är enligt Heffernan att inse att världen är ett mycket 

komplext system. När vi insett det kommer vi förstå att det inte spelar någon roll i vilken ände 

vi börjar utan att det viktigaste är att vi börjar överhuvudtaget (Heffernan 2019:332-333). 

Utvecklingen leds framåt genom att människor vågar tala och säga vad de tycker, och det 

gäller att det finns ett klimat i organisationer och företag som gör att alla vågar framföra sina 

idéer (Heffernan 2019:333). Utveckling nås när fakta och rädslor konfronteras (2019:7). 

Teorin innebär att trots att det talas mycket om klimatförändringar och att de med högst 

trolighet kommer ske, och till viss del även börjat märkas av, så blundar vi för fakta. 

Förändringar i klimatet kommer förvåna människor lika mycket som att Donald Trump blev 

president och att Storbritanniens befolkning röstade ja till Brexit, trots att alla beräkningar 

pekade på att det skulle ske. Människor väljer att blunda så länge det går och det kommer inte 
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vara annorlunda med klimatförändringarna. Utgångspunkten enligt teorin blir därför att 

kommunerna inte hanterar översvämningshotet så drastiskt som behövs för att skydda 

bebyggelse, eftersom hotbilden trots allt ligger längre in i framtiden. Det är lättare för 

kommunerna att blunda från fakta ifall det inte finns tillräckligt med resurser, kunskap och 

möjligheter att hantera riskerna. Den viktiga lösningen för att komma underfund med 

klimatförändringarna är att möta riskerna med innovation och nytänkande för att kunna 

åtgärda problem  

Heffernans teori kommer att undersökas med metoderna som beskrivs nedan.  

 

1.5  Metod 

Undersökningen baseras på en analys av hur kommuner arbetar med klimatanpassning. 

Metoden blir således två fallstudier. Fallstudierna undersöks med hjälp av kvalitativ 

textanalys av regionala och kommunala planer, samt genom intervjuer med kommunala 

tjänstemän och länsstyrelser.  

1.5.1 Fallstudie 

Metoden som valts att använda är kvalitativ fallstudie. En fallstudie kännetecknas av att 

undersökningen inriktar sig på ett enda enskilt fall som undersöks på djupet (Denscombe 

2018:8-88). Fallstudier går att använda till många olika typer av forskningsarbeten och 

fördelarna är att det ger en grundlig helhetssyn på ett fall. Nackdelen är att en fallstudie är 

generaliserande och det går inte att förvänta sig samma resultat på alla typer av fall 

(Denscombe 2018:96). I denna uppsats är fallstudie en bra metod att välja för att få fram hur 

två kommuner i landet arbetar med klimatanpassning och vilka möjligheter och svårigheter 

som finns i deras planering. Undersökningen är således inte ute efter att få fram ett 

generaliserande resultat, mer än att det går att anta att andra kommuner i Sverige kan uppleva 

liknande problem. Genom att undersöka två fall på djupet kommer problem, möjligheter och 

förslag på förbättringar fram som behövs inom den fysiska planeringen.  

När det gäller valet av fallstudie är det viktigt att välja ett fall som är relevant utifrån den 

teoretiska frågan. Det gäller därför att fallet har vissa kännetecken och särdrag som gör det 

särskilt viktigt att undersöka (Denscombe 2018:90). För den här undersökningen har två fall 

valts. Fallen skulle kännetecknas av att vara två kustkommuner i Sverige som befinner sig i 
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riskzonen för översvämning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) gjorde en 

översyn på översvämningsriskområden 2017 och skapade därefter en lista på 25 områden i 

Sverige som ansågs ha en betydande risk för översvämning. 16 av de 25 områdena var 

belägna vid kusten och var i betydande risk för översvämning på grund av havets vattenflöden 

(Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2018). Det var således självklart att välja två 

fall från den listan. Fallen valdes sedan utifrån att det var två fall som påverkas på två skilda 

sätt utav havsnivåhöjningen.  

Ystad är en kommun i sydöstra Skåne som har dryga 30 000 invånare. Kommunen har 

cirka fyra mil kust och har länge varit utsatta för problem kopplade till höga havsnivåer 

(Ystad kommun 2015). Landhöjningen är obefintlig och medelvattenståndet kan öka mellan 

52 cm till 78 cm beroende på vilket scenario som används (SMHI, 2018). Havsnivåhöjningen 

skapar problem i form av att stora delar av kusten eroderar bort. Vid Löderups strandbad i 

Ystad kommun förflyttades strandlinjen 150 meter under en 30 års period (SOU 2007:60, 

136).  

Karlskrona är en kommun i östra Blekinge och har cirka 66 700 invånare (Karlskrona 

kommun, 2019). Enligt högsta klimatscenario som används av SMHI beräknas havsnivån i 

Karlskrona öka från 13cm år 2017, till 31cm 2050 och 72cm 2100 (SMHI, 2017). I 

Karlskrona förväntas dessutom det högsta vattennivåflödet öka från en till två meter fram till 

2100 (SOU 2007:60, 14). Karlskrona är en stad som till väldigt stor del ligger på öar. På de 

centrala delarna av Karlskrona, Trossö, Björkholmen, Saltö och Stumholmen bodde det 2017 

cirka 11 800 personer (Karlskrona kommun, 2019). Det finns endast en infart till dessa delar 

av Karlskrona och det är en väg som på flera ställen riskerar att översvämmas (Länsstyrelsen 

Blekinge 2014:32). Förutom att en stor del av tätortens befolkning påverkas, så är Karlskronas 

marinbas även belägen inom det området. Marinbasen är en viktig del av Sveriges försvar och 

riskerar att förlora sin huvudförbindelse till fastlandet och även själva basen riskerar att 

översvämmas på grund av förhöjda vattennivåer. Karlskronas hamn på Verkö, som är viktig 

för internationella transporter, har också endast en förbindelse som riskerar att bli 

översvämmad på grund av dess låga placering.  

Kommunerna i fallstudien valdes först och främst eftersom de fanns med på MSB:s lista 

över områden som riskerar att drabbas av översvämningar på grund av ökade havsnivåer. 

Vidare så valdes Ystad kommun eftersom det är en kommun vars bebyggelse länge har legat i 

direkt fara av erosionsproblem direkt kopplade till havsnivån. Karlskrona valdes därför att det 
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är en kommun som till stor del består av bebyggelse på öar och en rad viktiga funktioner som 

kommer att påverkas av översvämningar, men är en kommun där man ännu inte sett lika stora 

konsekvenser av översvämning. Fallen valdes således ut på grund av att de kommer att 

drabbas allt mer av översvämningar i framtiden. Det är intressanta fall eftersom de skiljer sig 

åt genom att Ystad kommun är drabbad av erosion och Karlskrona kommuns viktiga 

funktioner riskerar att drabbas.  

För en fallstudie är det ypperligt att använda sig av flera metoder för att få fram mycket 

information om fallet (Denscombe 2018:97), och i dessa två fallstudier används en 

kombination av litteraturstudie och intervjuer för att få fram så mycket information som 

möjligt.  

 

1.5.2 Kvalitativ textanalys 

En kvalitativ textanalys innebär att texter analyseras för att söka efter teman. Vilket 

tillvägagångssätt som används för att analysera texterna skiljer sig beroende på vad forskaren 

vill få fram. En viktig grundregel är däremot att en kvalitativ textanalys utgår från 

forskningsfrågorna och därför väljs texter som kan användas för att kunna svara på 

forskningsfrågorna (Bryman 2014:505). I en fallstudie är det ibland problematiskt att välja 

vilka källor som ska analyseras. Det är därför viktigt att från början tydligt avgränsa sig för att 

inte få för mycket information att analysera (Denscombe 2018:98).    

De texter som valt för litteraturstudien är två kommunala handlingsplaner för 

klimatanpassning och två handlingsplaner för klimatanpassning från respektive länsstyrelse. 

Kommunernas planer analyseras för att undersöka hur kommunerna upplever 

klimatanpassning och dess möjligheter och problematik. Länsstyrelsernas planer granskas för 

att få en blick över hur staten jobbar med klimatanpassning och för att se om uppmaningar 

från länsstyrelserna appliceras på kommunal nivå.  

 

1.5.3 Intervju 

Intervjuer har valts eftersom det är en bra metod för att få mer djupgående information 

kring hur kommunerna och länsstyrelserna jobbar med klimatanpassning. Syftet är att få fram 

sådan information som inte går att läsa sig till i handlingsplanerna. Intervju är en lämplig 
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metod när forskaren vill få insikt om människors uppfattningar och erfarenheter, vilket är 

information som inte går att finna i dokument (Denscombe 2009:232-233). Intervjuerna 

kommer ske via mejl och bestå av ett antal kortare frågor. Vid önskemål kommer intervjuerna 

ske via ett fysiskt möte eller telefonsamtal.  

Fördelarna med intervju är många eftersom det ger så pass bra och unik information men 

det finns även vissa nackdelar. Det finns bland annat en risk för att informanten håller tillbaka 

information för att de är rädda att säga fel och det går inte heller veta om informanten talar 

sanning (Denscombe 2009:265). Nackdelarna med intervju via mejl är att det finns en viss 

risk att informanterna missförstår frågan eller inte svarar tillräckligt utförligt som de hade 

gjort vid en semi-strukturerad intervju vid ett fysiskt möte eftersom det ger bättre utrymme för 

följdfrågor. Däremot är det lätt vid en mejlkontakt att skicka följdfrågor eller att ringa upp när 

behovet finns av att få ett djupare svar eller reda ut ett missförstånd. Epostintervjuer är 

dessutom mycket mindre tidskrävande för båda parterna (Gillham 2008:150, 154). 

Informanterna väljs utifrån vad de har att bidra med, till exempel att de har en unik inblick 

eller en särskilt position (Denscombe 2009:251). I detta fall innebär det att informanter valts 

ut genom att de som besitter mest kunskap kring hur man arbetar med klimatanpassning inom 

kommunerna, eftersom de själva har erfarenhet av arbetet med det, likaså på länsstyrelserna.  
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2. Kunskapsöversikt  

I det här avsnittet beskrivs de lagar och utredningar som ligger till grund för analysen av 

kommunernas arbete. Utredningar och lagar undersöks för att få en helhetsbild över 

situationen med anpassning till ett förändrat klimat och vad som gäller rent juridiskt.  

 

2.1  Översvämningsrisk i lagar och förordningar 

De lagar som behandlas i uppsatsen är Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) och 

Förordningen om översvämningsrisker (SFS 2009:956). Plan- och bygglagen är den lag som 

styr bestämmelser kring planläggning av mark, vatten och byggande, och det står skrivet i 1 

kap. 2 § att det är kommunal angelägenhet att planlägga enligt plan- och bygglagen. 

Förordningen om översvämningsrisker är utfärdad av justitiedepartementet och syftar till att 

minska negativa konsekvenser från översvämningar för människor, hälsa, miljö, kulturarv och 

ekonomisk verksamhet.  

 

2.1.1 Plan- och bygglagen 

I 1 kap. 1 § i plan- och bygglagen (SFS 2010:900) står det att syftet för lagen är att skapa 

en god och långsiktigt hållbar miljö för människor i dagens samhälle och för kommande 

generationer. Planläggning ska enligt 2 kap. 3 § ske med hänsyn till miljö- och klimataspekter 

för att skapa en god bebyggd miljö. Vidare ska bebyggelse och byggnadsverk enligt 2 kap. 5 § 

lokaliseras på mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till risken för olyckor, 

översvämning och erosion.  

Kommunen har skyldighet att redovisa risken för skador som kan uppstå på bebyggelse till 

följd av översvämning, skred och erosion som är klimatrelaterade, enligt 3 kap. 5 §. 

Kommunen ska även redovisa hur de tänker hantera dessa risker för att minska antalet olyckor 

eller undvika dem helt. Länsstyrelsen ges också ett ansvar, i 3 kap. 10 § och 5 kap. 14 §, 

genom att de ska verka för att bebyggelse och byggnadsverk inte blir olämpliga med hänsyn 

till risk för olyckor, översvämningar och erosion. Länsstyrelsen ska enligt 11 kap. 10 § 

ompröva ett beslut om beslutet innebär att bebyggelsen blir olämplig till följd av just risken 

för olyckor, översvämningar och erosion.  
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2.1.2 Förordningen för översvämningsrisk 

I förordningen för översvämningsrisk (SFS 2009:956) finns det bestämmelse i 4-6 §§ att 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ska göra en bedömning av 

översvämningsrisker. Bedömningen ska lyfta fram områden som varit utsatta för 

översvämning och som riskerar att bli utsatta för det igen i framtiden. Bedömningen ska 

innehålla vilka effekter översvämningar kan få på människors hälsa, för miljön, kulturarvet 

och ekonomisk verksamhet. Myndigheten ska bland annat titta på effektiviteten av befintliga 

konstruktioner som byggts för att förhindra översvämningar och klimatförändringarnas 

påverkan på risken för översvämningar. I bedömningen ska även områden som anses vara 

utsatta för betydande översvämningsrisker redovisas. Bedömningen ska vara klar december 

2011. MSB får även i uppgift att kartera alla områden som bedöms ha översvämningsrisk. De 

områden som kartan ska innefatta är översvämningar som med låg, medelhög och hög 

sannolikhet förväntas inträffa. Kartorna ska redovisa översvämningens utbredning, 

vattendjup/vattennivå och eventuellt vattenflödet.  

Landets alla länsstyrelser ska enligt 12-15§§ skapa riskhanteringsplaner. Med hjälp av 

MSB:s kartering ska länsstyrelserna således utforma en plan med mål för att hantera 

översvämningsriskerna. Särskilt viktigt är det att länsstyrelserna ser över möjligheterna att 

minska de negativa konsekvenserna av översvämning genom att arbeta förbyggande. 

Riskhanteringsplanerna ska vara klara i december 2015.    

 

2.2  Statliga utredningar  

Två utredningar utgör grunden för den här uppsatsen, tillsammans med en rapport från en 

myndighet. Den första utredningen är den statliga offentliga utredningen, Klimat- och 

sårbarhetsutredningen, som utkom 2007 på regeringens begäran (SOU 2007:60). Den andra 

är Vem har ansvaret? som är betänkandet av Klimatanpassningsutredningen (SOU 2017:42). 

Rapporten, Anpassning till ett förändrat klimat som publicerades 2015, är skapad av Sveriges 

metrologiska och hydrologiska instituts (SMHI) och skapades med syftet att följa upp det 

arbetet som skett efter klimat- och sårbarhetsutredningen.  
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2.2.1 Klimat- och sårbarhetsutredningen  

Sverige inför klimatförändringarna – hot och möjligheter är publiceringen av 

slutbetänkandet av klimat- och sårbarhetsutredningen och utkom 2007. Klimat- och 

sårbarhetsutredningen hade sin början 30 juni 2005 när regeringen gav utredaren Bengt 

Holgersson uppgiften att kartlägga det svenska samhällets sårbarhet inför 

klimatförändringarna samt vilka lokala och regionala konsekvenser dem kan ge i form av 

skador och kostnader. Utredningen tillkom med hjälp av en rådgivande kommitté med 

experter från en mängd olika statliga myndigheter och verk. Utredningen behandlar flera olika 

klimatförändringar, bland annat översvämning och erosion, och föreslår förändringar i den 

fysiska planeringen för att hantera detta. 

Den fysiska planeringen är det viktigaste instrumentet för att undvika att ny bebyggelse 

uppkommer i riskområdena (SOU 2007:60, 311). Bebyggelse har lång livslängd och 

långsiktiga lösningar måste skapas. Den fysiska planeringen måste därmed se till att beakta 

klimatförändringarna. Kommunerna måste ta hänsyn till riskerna och en höjd vattennivå 

kräver ökade åtgärder vid nyexploatering (SOU 2007:60, 321). Kommunerna spelar en viktig 

roll i att identifiera riskområden och analysera dessa. Kommunerna måste tillsammans med 

fastighetsägare genomföra åtgärder för att anpassa den bebyggda miljön. Kommunen bör ta 

hänsyn till översvämningsriskerna i detalj- och översiktsplanering och ställa tydliga krav på 

utformning som kan skydda både befintliga och nya byggnader (SOU 2007:60, 300).  

Det finns tre typer av åtgärder som fungerar för byggnader vid havsnivåhöjning. Dessa är 

invallning, höjning av fastigheter samt anpassning av byggnader och nyttjandegraden. Det 

säkraste sättet att undvika problem är att undvika nybyggnation i riskområden. Regeringen 

kom med en proposition, 2006/07:122 Ett första steg till för en enklare plan- och bygglag, 

med förslag på ändringar för att skapa en enklare plan- och bygglag. En av propositionerna 

handlade om att undvika nybyggnation i riskområden, nämligen att bebyggelse ska lokaliseras 

till mark som är lämpad för ändamålet, med hänsyn till människors hälsa och säkerhet och 

med hänsyn till olyckor, översvämning och erosion (SOU 2007:60, 299). Denna proposition 

antogs senare av riksdagen och återfinns i 1 kap. 5§ i plan- och bygglagen (2010:900).  

I utredningen gjordes en mindre undersökning för att se hur kommunerna arbetar med 

översvämningsrisken i de kommunala planerna. Det var 136 av landets 290 kommuner som 

svarade på en enkät som skickades ut. 80 % av de 136 kommunerna svarade att de beaktade 

översvämningsrisken i sin planering och då främst i detaljplanerna (SOU 2007:60, 538). Två 
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tredjedelar av kommunerna svarade att de inte beaktat klimatförändringana i planeringen och 

uppgav anledningar som till exempel bristfälliga underlag, resurs- och kompetensbrist och 

brist på uppmaningar från myndigheter, politiker och experter (SOU 2007:60, 540). Drygt 

hälften av kommunerna svarade att de behövde hjälp utifrån med karteringar av 

översvämningsrisker och expertstöd när det gällde tydliga klimatscenarier (SOU 2007:60, 

538-539). Endast 58 kommuner var medvetna om att det fanns kartmaterial från myndigheten 

för samhällsskydd och beredskap och av dessa var det bara 45 kommuner som använt sig av 

karteringarna (SOU 2007:60, 538). Kommunerna gav önskemål om att få mer detaljerade 

karteringar från MSB med bättre höjddata, ökad tydlighet och ökad information. 

Kommunerna efterfrågade även mer kontinuerligt stöd i planeringsprocessen (SOU 2007:60, 

240).  

Det föreslås flera åtgärder i utredningen för att få kommunerna att jobba mer med 

översvämningsrisken och klimatanpassning. Framförallt är det viktigt att öka kunskapen och 

här spelar Sveriges metrologiska institut en viktig roll för att informera kommunerna och 

länsstyrelserna om risker och hur de bör anpassa byggnader och infrastruktur efter riskerna. 

Det är viktigt att anpassa samhällsutvecklingen efter riskerna, att undvika att bygga i 

riskområden, men också att utforma nya konstruktioner om kommunerna väljer att utveckla 

och bygga i riskzonerna (SOU 2007:60, 300-301). Länsstyrelsens roll i det hela är deras 

skyldighet att lämna underlag till kommunerna (SOU 2007:60, 321). En annan viktig del i 

arbetet är att skapa fullständig kartering över översvämningsriskområden för att kunna 

säkerställa hur mycket land som kommer att påverkas. Det är delvis Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap som ansvarar för kartering av höjddata, men för mer detaljerade 

karteringar är det kommunen eller fastighetsägaren som ansvarar för (SOU 2007:60, 533).  

I utredningen framförs även flera lagförslag som syftar till att tydliggöra 

ansvarsuppdelningen. Varje sektorsmyndighet bör få tydligt ansvar över klimatanpassning 

inom sitt ansvarsområde. Länsstyrelserna bör få den centrala rollen i klimatanpassningsarbetet 

och styra samarbetet mellan kommuner, näringsliv och myndigheter. I varje län bör en 

klimatanpassningsdelegation skapas som ska stödja kommunerna i deras anpassning, bidra 

med kunskap, samordna och sprida information, samt driva på och följa upp 

klimatanpassningsarbetet. SMHI bör få ansvaret för att försörja kommuner, länsstyrelser och 

sektorsmyndigheter med kunskap om klimatförändringarna. Naturvårdsverket bör vara den 

myndighet som får ansvaret över en samlad nationell och internationell uppföljning och 

rapportering av klimatanpassningsarbetet (SOU 2007:60, 30-31). Dessa förbättringar ska 
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hanteras genom lagstöd i respektive myndigheters förordningar (SOU 2007:60, 36-62). För att 

underlätta och uppmana till arbetet med klimatanpassning föreslås en ny paragraf i Plan- och 

bygglagens 8 kap. Den skadeståndsplikt kommunen tidigare har enligt skadeståndslagen 

(1972:207) gällde för 10 år och utredningen föreslår att den plikten ska utökas till 20 år. 

Kommunen är då ersättningsskyldig för skador till följd av beslut där kommunen inte beaktat 

risker för översvämningar, ras, skred och erosion. Detta för att säkerställa att kommunen 

integrerar klimatanpassning i den fysiska planeringen (SOU 2007:60 & 34). 

Sammanfattningsvis visar utredningen på att den fysiska planeringen är det mest väsentliga 

verktyget i arbetet med klimatanpassning. Kommunerna måste ta större ansvar i hanteringen 

av risker och helst undvika att bygga i riskområden överhuvudtaget. För att kommunerna ska 

kunna arbeta med klimatanpassning på en hög nivå krävs det kunskap och kompetens hos 

tjänstemännen, samt att de får tillgång till bra underlag i form av fakta, siffror och karteringar. 

Genom en rad lagändringar kommer ansvarsfördelningen tydliggöras och hjälpa Sveriges 

kommuner i arbetet med klimatanpassning.  

 

2.2.2 Sveriges metrologiska och hydrologiska institut – Anpassning till ett 

förändrat klimat 

Sveriges metrologiska och hydrologiska institut upprättade 2015 rapporten Anpassning till 

ett förändrat klimat på uppdrag att följa upp och analysera arbetet som skett sedan Klimat- 

och sårbarhetsutredningen 2007. De två viktigaste slutsatserna rapporten kommer fram till är 

att regelverket måste anpassas och att kunskap om klimatförändringarna behöver 

tillgängliggöras (Andersson m.fl. 2015). 

Rapporten lyfter fram flera förslag på åtgärder som behöver genomföras på nationell nivå. 

Något som efterfrågas av kommuner och landsting är nationella planeringsunderlag för de 

framtida havsnivåerna. Det finns i nuläget inga nationella riktlinjer för hur havsnivåerna ska 

mätas och hur resultatet av mätningarna ska integreras i den fysiska planeringen. Därför kom 

år 2014 ett förslag i miljömålsberedningen om att Boverket, Sveriges geotekniska institut 

(SGI), Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) och Sveriges geologiska 

undersökning (SGU) ska jobba med att ta fram riktlinjer. Riktlinjerna skulle tas fram i tre 

steg. Först ska medelvattenståndet för hela Sveriges kuststräcka beräknas med olika scenarier, 

och sedan ska en metod för att beräkna högsta möjliga flöde tas fram. Metoden ska sedan 
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börja appliceras under 2017 (Andersson m.fl. 2015:115-116). En nationell åtgärd som detta 

säkerställer att de kommunala och regionala besluten är hållbara länge, eftersom de baseras på 

ett säkert underlag. Det måste finnas nationellt stöd för att klimatanpassning ska kunna ske på 

lokal och regional nivå (Andersson m.fl. 2015:14).  

Regelverket och lagstiftning bör ses över för att säkerställa att klimatanpassning kan ske 

även på den lokala och regionala nivån. Något regelverk som reglerar den lokala nivån anser 

SMHI inte behövs, eftersom att varje kommun är unik och har sina egna förutsättningar 

(Andersson m.fl. 2015:14). Det finns flera glapp i planeringsprocessen som hindrar 

samordning kring klimat- och översvämningsrisker. Kommunerna hanterar ofta 

översvämningsrisken från fall till fall genom detaljplaner. Riskerna hanteras då genom 

åtgärder på det berörda detaljplanerade området men det finns ingen övergripande plan. 

Dessutom visar undersökningar att medvetenheten och intresset för klimatanpassning är lågt 

hos både fastighetsägare och exploatörer, även när de känner till riskerna. Det är sällan som 

nya och befintliga byggnader skadesäkras. Det är därför viktigt att meddela fastighetsägare 

om att de har ansvar över att skapa översvämningsskydd. En lösning på den okunskap som 

finns är att försäkringsbolag ska samverka mer med kommuner i dessa frågor (Andersson 

m.fl. 2015:173). Strandnära områden längs kusten är bland de mest exploaterade områdena 

och anses väldigt attraktiva att bygga och bo på, men de är också de mest utsatta områdena 

(Andersson m.fl. 2015:126). Riskerna att bygga hus i översvämningsriskzoner hamnar ibland 

i konflikt med ekonomiska och politiska intressen. Ett kustnära boende anses ofta attraktiva 

och därför får politiker och tjänstemän ofta välja mellan att ta klimatsäkra beslut eller att 

anpassa sig till marknadens efterfrågan (Andersson m.fl. 2015:172). Därför behövs 

handledning ges till kommuner.  

Länsstyrelserna har jobbat en hel del med handledning genom att de har varit ute och 

informerat kommunerna. Länsstyrelserna är överens om att det i sin tur lett till ökad 

medvetenhet hos kommunerna angående klimatanpassning.  Dock upplever länsstyrelserna att 

processen från att identifiera risker och hitta åtgärder, till att implementera åtgärderna är lång. 

Det finns flera orsaker till det men framförallt är finansiering och brist på tid de två faktorer 

som försvårar kommunernas arbete. Det är betydligt lättare för kommuner att ta hänsyn i 

planering av nya områden än för befintlig bebyggelse. Detta är för att kommunerna upplever 

oklarheter i lagstiftningen kring ansvarsuppdelning och finansiering. För att nå framgång 

inom klimatanpassning måste ansvar och dess fördelning tydliggöras. Länsstyrelserna ser ett 

stort behov av samarbete mellan nationell och regional nivå, detta bör göras genom samarbete 
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med sektorsmyndigheter, i synnerhet Boverket och Naturvårdsverket. I rapporten föreslås 

SMHI få det övergripande ansvaret för samordning mellan nationella och regionala 

myndigheter. Länsstyrelsen ska i sina ansvarsuppgifter få inskrivet att de ska avsätta en 

heltidstjänst som jobbar med samordning mellan länsstyrelse och sektorsmyndigheter 

(Andersson m.fl 2015:82-83). Försäkringsbranschen har också kommit med önskemål om att 

få en roll i den kommunala planprocessen genom att dela med sig av sina kunskaper angående 

riskområden och eventuell kostnader (Andersson m.fl. 2015:173).   

Det uppkom flera förslag till ändringar i Klimat- och Sårbarhetsutredningen. Bland annat 

handlade det om att Boverket skulle ändra sina byggregler, samt några ändringar av Plan- och 

bygglagen. Många relevanta förslag som gjordes i Klimat- och sårbarhetsutredningen har 

ännu inte genomförts. Bland annat förslaget om att kommunen ansvarar för detaljplaner och 

bygglov i 20 år istället för nuvarande 10år. I rapporten presenteras således ett förslag om att 

regeringen bör utse en utredare som har i uppdrag att se över lagstiftning och regelverk, detta 

för att utöka kommunens ansvar angående detaljplaner och bygglov. Förslaget innebär att 

Boverket får i uppdrag att utreda byggnaders påverkan av klimatförändringarna och att 

anpassa byggreglerna efter klimatförutsättningarna. Ytterligare ett förslag innebär att 

Boverket ska ta fram material och genomföra informationssatsningar som är riktade till allt 

från politiker och fastighetsägare, för att nå ut med information till hela kedjan (Andersson 

m.fl 2015:174).  Finansiering är den mest avgörande faktorn för att kunna genomföra 

klimatanpassning. Statligt finansiellt stöd och finansiering av extra personal som jobbar med 

samordning i kommunen är viktigt för att kunna arbeta vidare med klimatanpassning och 

skydda infrastruktur och befintlig bebyggelse. En tidsbegränsad tjänst som jobbar med 

samordning bör därför tillsättas i varje kommun som är statligt finansierad. Samordnaren ska 

se till att klimatanpassning inordnas i varje relevant styrdokument och plan (Andersson m.fl. 

2015:91).  

För att kommunerna ska kunna arbeta med klimatanpassning krävs det att de har tillgång 

till aktuellt planeringsunderlag. Undersökningar visar att kommunerna upplever att 

karteringar och klimatinformation de får från bland annat länsstyrelsen är för översiktlig och 

uttrycker ett behov av verktyg och underlag som är anpassade till kommunernas unika 

förutsättningar. Många av Sveriges kommuner är små och tjänstemännen som jobbar med 

planering är inga experter på området och behöver därför tydliga riktlinjer och underlag av 

länsstyrelsen och myndigheter (Andersson m.fl. 2015:87-88). Sedan 2008 finns det ett tillägg 

i Plan- och bygglagen som innebär att kommuner ska beakta riskerna för olyckor, 
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översvämning och erosion vid lokalisering av ny bebyggelse. Det gör att kommunerna har lätt 

att arbeta med klimatanpassning vid ny exploatering men mycket svårare när det gäller att 

hantera befintlig bebyggelse. Kommunerna är väldigt begränsade av lagstiftningen i sitt 

klimatanpassningsarbete och har i dagsläget svårigheter att vidta åtgärder på annan 

fastighetsägares mark för att skydda bebyggelse och viktig infrastruktur från olyckor som 

översvämning. Lösningen på detta är att kommunerna ska skapa en risk- och sårbarhetsanalys 

som lyfter fram vilka åtgärder som ska tillsättas vid en eventuell olycka. Regeringen bör även 

tillsätta en utredare som har i uppdrag att se över hur lagstiftningen bör utformas för att ge 

kommunerna, myndigheter och enskilda möjlighet att skapa en hållbar bebyggelse genom att 

kunna anpassa både befintlig och planerad bebyggelse. Regeln om att kommunen har 

skadeståndsplikt i 10år bör ses över och ändras till ett tidsperspektiv som tar hänsyn till ett 

gradvis förändrande klimat (Andersson m.fl 2015:89). Det finns också ett stort behov att öka 

kunskapen och att forska mer inom klimatanpassning. Det finns inga analyser hur klimatet 

långsiktigt påverkar faktorer som olika typer av grundläggning och undermarkkonstruktioner. 

Därför bör statens geologiska institut få i uppdrag att ta fram en plan för ett kunskapsprogram 

för strandnära bebyggelse (Andersson m.fl. 2015:126).  

Sammanfattningsvis behövs det formuleras nationella riktlinjer för att kunna mäta 

havsnivån och på så sätt skapa underlag för hållbara beslut. SMHI bedömer att inget regelverk 

på lokalnivå behövs eftersom varje kommun har sina egna unika förutsättningar och problem 

men det är viktigt att kommuner får ett brett kunskapsunderlag. Befintliga byggnader 

klimatsäkras sällan och därför behövs det spridas information till enskilda fastighetsägare om 

att de ansvarar för att klimatsäkra sina byggnader. 2010 kom den nya Plan- och bygglagen 

och genom den kom nya strategier för klimatanpassning men många förslag från Klimat- och 

Sårbarhetsutredningen genomfördes aldrig. Ett viktigt problem som kvarstår är även forskning 

på hur hållbara särskilda grundläggningar och undermarkkonstruktioner är som 

klimatanpassning, det finns nämligen inte tillräcklig forskning kring hur dessa påverkas. 

Genomgående i rapporten beskrivs att ansvarsfördelningen mellan nationell, regional och 

lokal klimatanpassning måste tydliggöras då det är en stor anledning till att det är svårt för 

dessa att komma vidare i sina arbeten med anpassning och åtgärder.  
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2.2.3 Klimatanpassningsutredningen  

Betänkandet av Klimatanpassningsutredningen Vem har ansvaret? blev klart 2017. 

Uppdraget gavs av regeringen 2015 att analysera hur ansvaret mellan stat, landsting, kommun 

och enskilda fördelas, när det gäller klimatanpassning av den befintliga och planerade 

bebyggda marken. Utredningen skulle även belysa hinder och begränsningar i lagstiftningen 

som hindrar genomförandet av anpassningsåtgärder. 

I utredningen diskuteras statens ansvar och det framkommer att statens ansvar är relativt 

begränsat. Länsstyrelserna och kommunerna tycker att det är otydligt vem som ansvarar för 

vad och nationell samordning efterfrågas (SOU 2017:42, 108).  Staten har till viss del ansvar 

när det gäller olyckor och krisberedskap. Varken erosion eller översvämning räknas dock som 

olycka eftersom det är ett långsiktigt problem. Oftast faller olyckor även in under kommunen 

och räddningstjänstens ansvar (SOU 2017:42, 96, 99). Miljö- och energidepartementet 

ansvarar till viss del över samordning av klimatanpassning på nationell nivå. Det finns dock i 

dagsläget inget departement som ansvar för frågor om klimatanpassning. Istället är det varje 

departement som enskilt jobbar med klimatanpassning inom sitt ansvarsområde (SOU 

2017:42, 100).  

Länsstyrelsen fick ett större ansvar för klimatanpassningen på den regionala nivån och det 

är genom länsstyrelserna som staten bedriver det mesta inom klimatanpassning. Länsstyrelsen 

har i uppgift att stärka kunskapen om klimatförändringar och dess effekter samt att integrera 

klimatanpassningsarbetet i planeringsprocesser. Länsstyrelsen ska även förmedla relevant och 

aktuellt underlag till bland annat kommunerna. Dessutom ska länsstyrelsen skapa regionala 

rekommendationer och riktlinjer. Detta har dem gjort genom att ta ansvar för samordningen 

på regional nivå då de flesta skapat regionala handlingsplaner (SOU 2017:42, 101). 

Länsstyrelserna har också i uppgift att under samråd av översiktsplaner och detaljplaner 

komma med synpunkter, och får enligt Plan- och bygglagen 11 kap. 10-11 §§ överpröva eller 

upphäva kommunens beslut om det innebär att bebyggelsen blir olämplig på grund av 

översvämning (SOU 2017:42, 104).  

Kommunen ansvar för klimatanpassning eftersom kommunen enligt Plan- och bygglagen 

har planmonopol. Plan- och bygglagen är däremot otydlig när det gäller kommunens 

skyldighet att ta hänsyn till olyckor som till exempel översvämning och erosion, detta gäller 

både i översiktsplanen och detaljplan. Utredningen gör en slutsats att kommunerna med stöd 

av lagen kan skjuta upp lämplighetsprövningen av områden som ska bebyggas till nästa 
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skede, detaljplanering och skippa det i översiktsplaneringen, eftersom det inte finns något 

krav i översiktsplaneringen (SOU 2017:42, 128). Kommunens skadeståndsplikt regleras i 

skadeståndslagen. Kommunen är ersättningsskyldig för personskada, sakskada och 

förmögenhetsskada som vållats genom fel eller försummelse vid myndighetsövnings, till 

exempel vid planläggning. Skadeståndsansvaret är dock svårt att realisera i praktiken då det är 

svårt att veta om det är kommunen som huvudsakligen är ansvarig för skador till följd av en 

olycka (SOU 2017:42, 134). 

I utredningen undersöks hur kommunerna hanterar planering i översvämningsriskområden 

i praktiken. Slutsatsen av det blev en rad förklaringar till varför kommunerna inte alltid kan ta 

ansvar. Det är svårt för kommunerna att veta vilket tidsperspektiv de ska planera efter, 

eftersom områden som drabbas skiljer sig beroende på vilket tidsperspektiv som används. 

Lika så är det svårt för kommunerna att veta vilka risknivåer de ska planera efter, till exempel 

hur långt från strandlinjen eller hur högt över havsvattennivån som bebyggelse bör anläggas 

(SOU 2017:42, 145). Dessutom finns det många olika klimatscenarier att välja på och 

kommunerna vill få klarhet angående vilket scenario de bör använda. SMHI hävdar dock att 

det är omöjligt eftersom det inte går att veta hur utsläppen av växthusgaser kommer att 

utvecklas och vilka politiska beslut som tas för att minska utsläppen (SOU 2017:42, 146). 

Ytterligare ett problem som kommunerna upplever är att myndigheternas material är 

svårtillgängligt och komplicerat, särskilt det material som kommer från SGU och SGI. 

Dessutom kostar det ofta mycket för kommunerna att få tag på materialet och myndigheternas 

kunskap ens via telefonsamtal. Myndigheter, till skillnad från kommunerna, saknar skyldighet 

att ta fram sådana material och har inte tillräckliga resurser till att göra det heller. Detta har en 

negativ påverkan på kommunernas arbete eftersom de då måste hämta och skapa sitt eget 

underlag, vilket är väldigt ineffektivt. Det kan även leda till att kommunerna gör olika 

bedömningar och det skapar i sin tur problem när kommunerna behöver ta 

kommunövergripande frågor (SOU 2017:149). Kommunerna upplever även att samordningen 

och kommunikationen med länsstyrelserna är bristfälliga. Kommunerna önskar återkoppling 

från länsstyrelserna under hela planprocessen för att redan från början få veta hur 

länsstyrelsen ställer sig till planeringen (SOU 2017:147-148).  

I utredningen föreslås en rad lagförändringar. Detta innebär först och främst några mindre 

ändringar i Plan- och bygglagen. Bland annat föreslås en punkt ska läggas till i 3 kap. 5§ som 

innebär att kommunens syn på risken för skador på grund av översvämning, skred, ras och 

erosion ska framgå i översiktsplanen. En annan ändring som föreslås är ett tillägg i 9 kap. 30§ 
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som innebär att en ansökan om bygglov får avslås, även efter genomförandetiden, om det 

innebär att det finns risk för skador på fastigheten och byggnader på grund av skador till följd 

av samma som ovan (SOU 2017:42, 29-31). Genom ett förslag till ändring av förordning 

(2012:546) med instruktion för Boverket får Boverket samordningsansvar för hanteringen av 

klimatanpassning inom den fysiska bebyggda miljön och planeringen (SOU 2017:42, 33-34). 

Rättspraxis angående planering i havsnära lägen har uppkommit på senare år efter några 

fall där länsstyrelsen överklagat kommunernas planer. Ett fall 2014 handlade om en detaljplan 

som innefattade tillbyggnad på tre befintliga bostadshus i Helsingborgs kommun. Skånes 

länsstyrelse överklagade planen eftersom de ansåg att det inte var ett bra beslut utifrån ett 

översvämningsperspektiv. Länsstyrelsen fick medhåll från Myndigheten för samhällsskydd 

och beredskap men Boverket yttrade att det fanns särskilda faktorer att ta hänsyn till gällande 

den aktuella planen. Boverket menade att eftersom det handlade om tillbyggnation på redan 

befintliga byggnader så innebar tillbyggnaderna något positivt eftersom det ökade underlaget 

till att skydda även den befintliga bebyggelsen. Regeringen godkände planen och inga 

åtgärder genomfördes med argumentationen att det handlade om ett begränsat område. Under 

2016 skedde ytterligare två fall då Skånes länsstyrelse överklagade kommunernas 

detaljplaner. Kommunerna, Malmö respektive Vellinge kommun, hade skapat detaljplaner för 

ny bebyggelse i områden nära vatten som riskerar översvämning. Kommunerna överklagade 

länsstyrelsernas beslut men det slutade med att regeringen beslutade efter Skånes länsstyrelse 

och myndigheters synpunkter. De två senaste fallen talar för att det skett en förändring i 

praxis. Fallen visar att havsnivåhöjningarna tas i beaktande i detaljplaneringen och att siffror 

för år 2100, som användes för att överklaga kommunens planer i båda fallen, är lämpliga att 

använda i planeringen (SOU 2017:42, 129-132).  

Sammantaget har kommunerna ett juridiskt ansvar för att se till att ny bebyggelse blir 

klimatanpassad vid behov vid detaljplanering (SOU 2017:42, 138). Kommunerna har 

skadeståndsansvar och har ett tydligt ansvar när det gäller planläggning av ny bebyggelse. 

Äldre detaljplaner är svårare att upphäva utan större anledning, kommunens 

skadeståndsansvar gäller inte längre och kommunen har inte heller någon skyldighet att 

upphäva planer trots att de kan innebära risk för skador till följd av naturolycka (SOU 

2017:42, 139). Kommunerna upplever även svårigheter att ta ansvar över klimatanpassning. 

Det handlar ofta om att det är svårt för kommunerna att veta vilket tidsperspektiv, vilka 

risknivåer och vilka klimatscenario de ska planera efter. Kommunerna upplever även att 

myndigheternas material är svårtillgängligt och att länsstyrelsens samordning är bristfällig. 
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Staten agerar i frågan genom länsstyrelsen men det behövs bättre samarbete och samordning 

mellan nationell, regional och lokal nivå.   
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3. Resultat 

3.1  Ystad kommun  

3.1.1 Länsstyrelsen Skånes handlingsplan 

Skåne är redan idag utsatt för extrema väderhändelser på grund av att landskapet är låglänt 

utan någon större landhöjning och att det har kust i tre väderstreck. Skåne är dessutom 

förhållandevis tätbefolkat vilket gör det ännu viktigare att försöka förhindra negativa 

konsekvenser av ett förändrat klimat. I den regionala handlingsplanen står det skrivet vilka 

klimatanpassningsarbeten som är igång i länet idag, vilka utmaningar som finns inför 

framtiden, vad länsstyrelsen vill uppnå och hur det ska uppnås. Dokumentet skapades 2014 på 

regeringens begäran som kom 2009 efter klimat- och sårbarhetsutredningen (Länsstyrelsen 

Skåne 2014:3).  

Kommunerna i Skåne upplever att det är en stor utmaning att hantera den befintliga 

bebyggelsen. Den nya bebyggelsen utgör endast en väldigt liten del av riskområdena och det 

regleras med gällande lagstiftning, vilket gör att det är betydligt lättare att hantera. 

(Länsstyrelsen Skåne 2014:14). Länsstyrelsen har gjort analyser på hur många byggnader som 

ligger i riskzonen. 3000 bostadshus i Skåne ligger under 1,5 meter över medelhavsnivån och 

är redan idag i riskzonen för översvämningar. Med havsnivåhöjningen på cirka en meter som 

klimatförändringarna innebär, är dessa byggnader direkt hotade. Totalt finns 23 000 

byggnader som ligger under 3 meter över nuvarande medelhavsnivån. Dessutom finns det 

cirka 8000 hektar detaljplanelagdmark med nästan 2000 bostäder som ännu inte är byggda. 

Det innebär att det enligt lag går att bygga bostäder på obebyggd mark, som befinner sig i 

riskzonen. Länsstyrelsen rekommenderar därför att ingen ny bebyggelse under 3 meter över 

medelhavsnivån är förenligt med plan- och bygglagen och därför bör befintliga, men 

outnyttjade, detaljplaner ses över i kommunerna (Länsstyrelsen Skåne 2014:15). 

Länsstyrelsen har tagit fram kartmaterial över länets kustkommuner och den mark som 

riskerar att påverkas av förhöjda vattennivåer och översvämningar (Länsstyrelsen Skåne 

2014:16).   

Länsstyrelsen anser i övrigt att Skånes kommuner har kunskap kring klimat och 

klimatförändringar och att de hanterar frågan i enlighet med gällande lagstiftning 

(Länsstyrelsen Skåne 2014:14). Många kommuner i Skåne har problem med erosion och 

jobbar aktivt med att genomföra åtgärder för att minska de negativa konsekvenserna. Stigande 

havsnivåer kommer förvärra problematiken med erosion längs Skånes kust. Erosionsskydd 
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som sätts upp för att skydda viss bebyggelse skapar bara fler problem, då dessa hårda skydd 

endast flyttar problemet. Länsstyrelsen rekommenderar istället att se över mänskliga ingrepp 

som till exempel pirar och hamnar med hårdgjorda strukturer som kan bidra till att förvärra 

erosion, och reflektera över ifall att vissa av dessa kan tas bort. (Länsstyrelsen 2014:20). 

Länsstyrelsen tar också upp att reträtt och andra lösningar måste kunna diskuteras, både när 

det gäller erosion och översvämning. Erosionen gör så att strandlinjen förflyttas allt längre 

inåt land och då finns det en risk för att strandskyddet och allmänhetens tillgång till kusten 

hotas. Länsstyrelsen menar därför att det hade varit angeläget att utöka strandskyddet på stora 

delar av Skånes kust till 300 meter. Länsstyrelsen vill se en förändring i Miljöbalken och 

föreslår ett tillägg i Miljöbalken 7 kap. 13§ angående strandskydd för att skapa bättre 

koppling mellan Miljöbalken och Plan- och bygglagen (Länsstyrelsen Skåne 2014:22).  

När det gäller finansiering menar länsstyrelsen att det är samhällsekonomiskt och 

miljömässigt omöjligt att skydda allt och det är viktigt att ta ställningstagande till vad som 

behöver skyddas. Ansvaret för att skydda befintlig bebyggelse ligger på den enskilde 

fastighetsägaren som får stå för kostanden själv, tillsammans med sitt försäkringsbolag. En 

försäkring gäller dock endast för enskilda olyckshändelser och inte upprepade händelser.  

Kommunerna har i uppgift att välja vad som är av allmänt värde och därmed ska beskyddas, 

det är endast det av allmänt intresse som kommunerna har skyldighet att finansiera och 

skydda. Många kommuner väljer ändå att ta ett helhetsgrepp längs kuststräckan. Kommunerna 

i sin tur önskar att staten börjar ta ett större ekonomiskt ansvar. Staten ansvar idag endast för 

finansiering av forskning och kunskapsförmedling. Skånes kommuner vill att staten ska visa 

större intresse för skydd av större vägar, järnvägar och hamnar än vad de upplever idag. 

Staten tänker dock inte i dagsläget bidra med mer än den lilla fond som Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap har till förfogande. Länsstyrelsen vill se att regeringen utreder 

vem som har ansvar och tydliggöra detta (Länsstyrelsen Skåne 2014:41-42). Nationellt sett 

vill länsstyrelsen Skåne se ett nationellt samordningsansvar. Länsstyrelsen föreslår att ett 

departement som har samordningsansvar över klimatanpassning på nationell nivå ska utses. 

Vidare behöver det tydliggöras vilken arbetsfördelning som råder mellan stat, kommun och 

den enskilde (Länsstyrelsen Skåne 2014:49).  

Skånes länsstyrelse föreslår olika åtgärder och insatser som ska göras i arbetet med 

klimatanpassning. Länsstyrelsen kommer att följa upp de föreslagna åtgärderna i den årliga 

processen med årsredovisning och verksamhetsplanering. Det finns en rad övergripande 

åtgärder som länsstyrelsen ska genomföra. Länsstyrelsen ska bland annat lyfta Skånes unika 
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problematik till en nationell nivå och samtala med berörda myndigheter, ett så kallat 

Skånesamtal. Detta för att framföra vilka behov och förutsättningar som finns i Skåne 

(Länsstyrelsen Skåne 2014:47). Vidare ska länsstyrelsen göra kommunbesök för att kunna ge 

specifikt stöd utifrån kommunernas behov och förutsättningar. Länsstyrelsen ska hålla dialog 

med nyvalda politiker om hur länet arbetar med klimatanpassningsfrågan. Länsstyrelsen ska 

hjälpa till att skapa ett kommunalt nätverk så att kommunerna träffas och diskuterar problem. 

Länsstyrelsen ska anordna studiebesök till andra ställen utomlands som också jobbar med att 

hantera översvämningsproblem (Länsstyrelsen Skåne 2014:48). Länsstyrelsen behöver göra 

en del insatser på grund av den förhöjda vattennivån. Bland annat behöver länsstyrelsen satsa 

på att informera berörda bygglovshandläggare om hur klimatanpassning ska hanteras i 

bygglov (Länsstyrelsen Skåne 2014:50). Länsstyrelsen behöver även tillsammans med 

myndigheten för samhällsskydd och beredskap och berörda kommuner fortsätta att arbeta med 

översvämningsdirektivet så att frågan om översvämning på grund av havsnivån behandlas i 

direktivet. Länsstyrelsen ska tillsammans med SGI ta fram kartmaterial över de områden som 

är sårbara på grund av erosionen (Länsstyrelsen Skåne 2014:51-52).  

Det finns ett par övergripande åtgärder som länsstyrelsen föreslår att kommunerna ska 

genomföra. Kommunerna ska integrera klimatanpassningsarbete i relevanta kommunala 

styrdokument. Det är också viktigt att kommunerna samverkar mellan varandra 

(Länsstyrelsen Skåne 2014:49). Kommunerna ska ta hänsyn till de stigande havsnivåerna i 

den fysiska planeringen genom att i översiktsplanen presentera vilka skydd och åtgärder som 

behövs vidtas (Länsstyrelsen Skåne 2014:49). Kommunerna måste som tidigare nämnt 

upphäva outnyttjade byggrätter i de områden som riskerar översvämning. Det är också viktigt 

att kommunen, trots att de inte har någon skyldighet att skydda befintlig bebyggelse, tar 

ställning (lämpligen i översiktsplanen) till hur befintlig bebyggelse ska utvecklas, precis som 

de ska enligt Plan- och bygglagen. Länsstyrelsen trycker på vikten att vara tydlig mot 

medborgarna om vilka områden som kommer skyddas och vilka som inte kommer det 

(Länsstyrelsen Skåne 2014:50). Trafikverket behöver tillsammans med kommunerna se över 

infrastruktur och vidta åtgärder för att skydda dessa (Länsstyrelsen 2014:52).  
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3.1.2 Intervju med Länsstyrelsen Skånes klimatanpassningssamordnare1 

Länsstyrelsen i Skånes klimatsamordnare, Gerd Lundqvist, har vid tillfället för intervjun 

påbörjat sin tjänst endast två veckor tidigare, men gav utförliga svar angående länsstyrelsens 

arbete med klimatanpassning. Lundqvist tycker att kommunikationen mellan kommun och 

länsstyrelsen funderar bra då det sker en ständig dialog genom kommunens planarbeten. En 

tydligare ansvarsfördelning mellan stat, kommun och enskilda var något som efterfrågas i 

handlingsplanen och en fråga ställdes till klimatsamordnaren angående om fördelningen har 

blivit något tydligare. Lundqvist hänvisar till Klimatanpassningsutredningen och menar att 

den gett en del svar. Tydligast är det att enskilda fastighetsägare har det huvudsakliga ansvaret 

för skador som är kopplade till klimatförändringar. Länsstyrelsen har även pratat med 

försäkringsbolagen men det har inte lett till något konkret förslag. Länsstyrelsen har lyft 

frågan angående höjd försäkringspremie i detaljplaneprocessen men det har mycket sällan lett 

till att detaljplanen upphävts. Genom att dialogen mellan länsstyrelsen och de skånska 

kommunerna har fungerat bra så att översvämningsrisken löst sig på annat sätt i detaljplanen. 

Rekommendationen angående att ingen ny bebyggelse ska tillkomma under tre meter över 

vattennivån följs inte alltid av kommunerna, utan det varierar.  

Länsstyrelsen har god uppföljning på vilka åtgärder som har genomförts. Alla 

övergripande åtgärder för klimatanpassningsarbetet är pågående eller avslutade. Vissa 

åtgärder måste dock genomföras igen med jämna mellanrum, exempelvis kommunbesök och 

att informera politikerna varje mandatperiod. När det gäller åtgärder för den stigande 

havsnivån är även där många åtgärder påbörjade. Det är kommunernas och länsstyrelsernas 

ansvar att klimatförändringarna tas i hänsyn i den fysiska planeringen och detta pågår hela 

tiden i planarbeten då kommunerna och länsstyrelsen uppmärksammar detta. Det finns flera 

förbättringspunkter, bland annat när det gäller kommunernas ställningstagande över befintlig 

bebyggelse. När det gäller upphävningen av outnyttjade byggrätter är det en fråga som är 

fortsatt aktuell och som länsstyrelsen lyfter med jämna mellanrum. Ansvaret ligger där på 

kommunerna och det är hittills en kommun som försökt upphäva gällande detaljplan, men 

som fick backa efter medborgarprotester. I det stora hela går genomförandet av åtgärderna 

framåt.  

 

                                                           
1 Gerd Lundqvist, Klimatsamordnare på Länsstyrelsen i Skåne. Mejlkonversation 2019-05-15. 
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3.1.3 Ystad kommuns handlingsplan 

Ystad kommuns handlingsplan ”Handlingsplan för förvaltning och skydd av kusten, I 

perspektivet av ett förändrat klimat” antogs av kommunfullmäktige 2018. Handlingsplanen 

var en uppdatering av den plan som antogs 2011 och som uppdateras var fjärde år. Ystad 

kommun har ungefär fyra mil lång kust, som till största del består av sandstrand. Detta gör att 

kommunen är mycket utsatt både när det gället havsnivåhöjning och erosion. Förslagen till 

åtgärder och strategier som föreslås i planen är under ett 100-års perspektiv (Ystad kommun 

2018:5).  

Det går att jobba med förebyggande åtgärder på flera sätt. Kommunen är ansvarig för den 

lokala samhällsutveckling och den fysiska planeringen och kan genom detta styra 

klimatanpassning. Handlingsplanen tar upp vilka skyldigheter kommunen har enligt Plan- och 

bygglagen, bland annat att mark- och vattenområden ska ges den användning de bäst är 

lämpade till. Kommunen har endast skadeståndsplikt vid planläggning och bygglovsprövning 

i 10 år, och utöver nyexploatering är kommunens möjlighet att vidta åtgärder begränsad. 

Kommunen är begränsad till att vidta åtgärder endast på områden som räknas vara av allmänt 

intresse. Det finns svårigheter för kommunen att vidta åtgärder när det gäller enskilda 

fastigheter då det krockar med en paragraf i kommunlagen som menar att kommuner ska vara 

neutrala. Enligt Plan- och bygglagen ska översiktsplanen redovisa hur kommunen tänker 

hantera befintlig bebyggelse och genom den kommer kommunen ta ställning (Ystad kommun 

2018:10). Ystad kommun har även tagit fram några riktlinjer som gäller för hela kommunen. 

Dessa är att man ska planera efter naturliga förutsättningar, undvika hårda skydd mot vatten 

och erosion, skapa en bufferzon till havet som inte bebyggs, samt att utveckla blå och grön 

infrastruktur (Ystad kommun 2018:11-12). Ystad kommun har även identifierat riskområden. 

De områden som redan idag är utsatta för översvämningsrisk är de som ligger 1,7 meter över 

medelhavsnivån och år 2100 kommer de områden som ligger 2,6 över dagens medelhavsnivå 

också att påverkas (Ystad kommun 2018:9).  

I handlingsplanen har kustskyddsstrategierna delats in efter område. Åtgärderna för 

delområdena innefattar naturlig utveckling, begränsad inverkan, säkerställning av 

strandlinjen, utvidgning av strandområdet och planerad reträtt för naturmiljö respektive 

bebyggelse. Den naturliga utvecklingen innebär att inga åtgärder vidtas. Begränsad inverkan 

innebär att det vidtas mindre åtgärder för att bromsa negativ utveckling. Säkerställning av 

strandlinjen innebär att den nuvarande strandlinjen ska behållas genom att underhålla 
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befintliga skydd och förstärka med mjuka eller hårda skydd. Reträtt för bebyggelse innebär att 

där det inte finns någon annan befogad lösning än att stoppa nybebyggelse och upphäva 

detaljplaner. Nästa steg av reträtten är att avveckla befintliga byggnader och låta strandlinjen 

flytta sig upp mot land (Ystad kommun 2018:14). I handlingsplanen är Ystad kommun 

uppdelad i 14 områden. I åtta av dessa områden planeras det för naturlig utveckling på kort 

sikt (2018-2025) och inget område planeras för reträtt av bebyggelse (Ystad kommun 

2018:13). I denna uppsats har fokus valt att läggas på tre av delområdena som alla består av 

bebyggelse nära havskanten. Dessa är Ystad, Nybrostrand och Löderups strandbad.  

Ystad är den största tätorten i Ystad kommun och där bor omkring 18 800 invånare (2015). 

Ystad har en viktig hamn och annan samhällsviktig infrastruktur i närheten av strandlinjen. 

Ystad består även av äldre bebyggelse från medeltiden. Detta gör att Ystad har stora värden 

både ekonomiskt och kulturhistoriskt. Den fördjupade översiktsplanen över tätorten föreslår 

nya områden för bostäder, stadsbebyggelse och utökad hamnverksamhet. Det är fyra tilltänkta 

områden som ligger havsnära och därför riskerar att utsättas för både erosion och 

översvämning, och även dagvattenutlopp kan påverkas negativt genom att havsvatten tränger 

in i ledningarna (Ystad kommun 2018:26-27). För att skydda Ystad gäller det därför att 

kustlinjen säkras. Detta ska göras genom att befintliga skydd underhålls och att nya skydd 

skapas längs kajkanter för att skydda både befintlig och ny bebyggelse. I den nya bebyggelsen 

ska bottenvåningarna framförallt inrymma garage och verksamheter som är mer acceptabla 

för översvämning. En annan viktig åtgärd är att se över VA-systemet och göra ändringar för 

att skydda från havsvatteninträngning (Ystad kommun 2018:28-29). 

Nybrostrand är en mindre tätort med cirka 600 invånare men på uppgång då det är väldigt 

attraktivt exploateringsområde. Det är drygt 100 bostäder som ligger under tre meter över 

havsnivån och som riskerar att drabbas av förhöjda havsnivåer och erosion innan 2100 (Ystad 

kommun 2018:41). I Nybrostrand är åtgärden på kort sikt naturlig utveckling men kommunen 

menar att det är viktigt att vara observant på eventuella förändringar. På medellång och lång 

sikt är strategin att säkerställa strandlinjen. Det kan även vara samhällsekonomiskt försvarbart 

att bygga skyddsåtgärder eftersom att bebyggelsen domineras av permanent bostäder och att 

det finns allmänna intressen i området (Ystad kommun 2018:42). 

Löderups strandbad är ett område som består av cirka 300 fastigheter, som till största del är 

fritidsbebyggelse med knappt 30 permanenta invånare. Området är utsatt för erosion. Mellan 

1971 och 2007 eroderade kustlinjen kraftigt och det försvann 200 meter. Privatpersoner har 
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länge lagt ut stenar för att skydda sina fastigheter, dessa har fungerar för att stoppa erosionen 

men har förstört den naturliga kustlinjen. Kommunen utför strandfodringar vart tredje år för 

att skydda kustlinjen (Ystad kommun 2018:55-56). I framtiden ska strandlinjen säkras vid 

Löderups strandbad. Detta ska göras genom att de skydd som finns underhålls och att 

kommunen ska fortsätta med strandfodringen för att skydda stranden. Det bör dock utvärderas 

om strandfodringen fortfarande är ekonomisk försvarbar på lång sikt (Ystad kommun 

2018:58).  

 

3.1.4 Intervju med Ystad kommuns stadsarkitekt2 

På Ystad kommun finns det en miljö- och klimatstrateg som vid tillfället för intervjun var 

på tjänsteresa, varpå kommunens stadsarkitekt, Leila Ekman, svarade på frågorna istället. 

Ekman anser att kommunens handlingsplan är ett väldigt bra stöd när det gäller planering 

och byggande. Handlingsplanen är väldigt tydlig och konkret eftersom den visar vilka delar 

av Ystads kust som påverkas av erosion och stigande havsnivåer, och eftersom den visar hur 

kommunen avser att hantera dessa riskområden. Kommunen följer länsstyrelsens 

rekommendationer om att ingen ny bebyggelse ska tillkomma under tre meter över dagens 

medelhavsnivå, både i planering och lovprövning. När ny bebyggelse tillkommer inom 

riskområden vidtas åtgärder i form av utfyllnad och höjning av marknivån. Kommunen 

skyddar även befintlig bebyggelse. Detta görs framförallt i områden som är mer tätbebyggda. 

Vilka åtgärder som vidtas beror på vilka lokala förutsättningar som finns, men oftast skyddas 

bebyggelse genom strandfodring med sand. Kommunen jobbar inte aktivt med att informera 

och försöka få enskilda fastighetsägare att genomföra åtgärder. Det kommunen gör inom den 

frågan är att skapa kunskapsunderlag och handlingsplaner som skapar underlag för 

fastighetsägarna att följa.  

Ekman anser att det finns god kompetens inom kommunen och att miljö- och 

klimatstrategen Mona Olsson Skoog besitter god kunskap gällande kusterosion och stigande 

havsnivåer. Olsson Skoog har även ett stort nätverk där hon kan hitta kompetens och kunskap 

på frågorna. Det område som behöver utvecklas mer är hanteringen av risker för 

översvämning på grund av skyfall. Kommunen behöver ta på sig ett större samordningsansvar 

för åtgärder och avledning av dagvatten för att förebygga skador. På så sätt skulle kommunen 

                                                           
2 Leila Ekman, Stadsarkitekt, Ystad kommun, mejlkonversation 2019-05-16. 
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kunna förtäta effektivare och ha ett effektivare markutnyttjande, i såväl befintlig som 

tillkommande bebyggelse. 

 

3.1.5 Sammanfattande analys  

Länsstyrelsen i Skåne har kommit långt i sitt klimatanpassningsarbete. Handlingsplanen 

gjordes 2014 och 2019 anser länsstyrelsen att de påbörjat alla åtgärder och till stor del även 

avslutat vissa. I Skåne är det många tusen byggnader som riskerar att drabbas av 

översvämning vid förhöjda havsnivåer, dessutom påverkas Skånes kuster i stor utsträckning 

av erosion. Det gör att frågan om höjda havsnivåer är mycket viktig att ta upp. Ystads 

kommun har fyra mil kust och deras handlingsplan fokuserar enbart på ökade havsnivåer och 

den översvämnings- och erosionsrisk som det innebär eftersom det är den klimatpåverkan 

som kommunen påverkas av i störst utsträckning. Både länsstyrelsen och Ystad kommun 

lyfter fram problematiken att hantera den befintliga bebyggelsen. Länsstyrelsen menar att 

ansvaret, precis som det står i Plan- och bygglagen, ligger på kommunen att ta ställning till 

befintlig bebyggelse och därmed vad som ska skyddas eller inte. Länsstyrelsen påpekar att allt 

inte kan skyddas, det är inte försvarbart ur en ekonomisk synpunkt. Ystad kommun har skapat 

riktlinjer för hur befintlig bebyggelse ska hanteras. Riktlinjerna innebär bland annat att det 

inte ska bebyggas precis vid strandlinjen och att hårda skydd mot erosion ska undvikas. Detta 

är något som även lyfts fram av länsstyrelsen då de menar att hårda skydd mot erosion endast 

förflyttar och förvärrar erosionsproblemet på annat håll istället. Det är därför något som är 

viktigt att se över och ändra på. Ystad kommun föreslår skydd mot ökade havsnivåer på 

kajkanter för att skydda befintlig och ny bebyggelse inom tätbebyggt område, bland annat 

Ystad tätort. Dessa skydd innebär att någon form av stopp hindrar vatten från att tränga upp 

på land, vilket troligtvis är något form av hårdgjort skydd.  Det är på så sätt svårt att undvika 

det typen av skydd som inte bör användas, ifall befintlig bebyggelse ska skyddas. På samma 

sätt är det tvetydligt att kommunen rekommenderar att ingen ny bebyggelse ska tillkomma i 

riskområden men att om det gör det så gäller det att anlägga garage eller någon form av 

verksamhet i bottenplan, som inte innebär lika mycket skador som om det vore bostäder i 

bottenplan. Länsstyrelsen har skapat en rekommendation på att ingen ny bebyggelse ska 

tillkomma under tre meter över nuvarande havsnivå. Detta följs enligt Skånes länsstyrelse i 

ganska stor utsträckning, men inte av alla kommuner. Anledningen till varför det inte följs i 

alla Skånes kommuner är för att vissa kommuner inte drabbas alls i samma utsträckning. 

Ystad kommun följer denna rekommendation, dock verkar det finnas ett undantag för garage 
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och vissa verksamheter. I övrigt kommer kommunen försöka skydda mer sammanhållen 

bebyggelse. Detta beskrivs i deras åtgärdsbeskrivningar av Ystad kommun, Nybrostrand och 

Löderups strandbad, samt i intervju med stadsarkitekten. Kommunen anser alltså att det till 

viss del är samhällsekonomiskt försvarbart att skydda befintlig bebyggelse så länge som det är 

en plats som har permanent boende och någon form av allmän betydelse. När det gäller Skåne 

län och Ystad kommun är områdena vid vattnet av allmän betydelse eftersom de innefattas av 

strandskyddet. I och med erosionen som sker förflyttas strandlinjen och därför är det av 

allmänt intresse att stoppa erosionen för att se till att människor kan röra sig mellan 

strandlinjen och byggnader. På så sätt blir enskilda fastigheter automatiskt skyddade så länge 

som strandskyddet prioriteras.  

De åtgärder som länsstyrelsen lyfter fram att de själva ska genomföra är framför allt att 

länsstyrelsen ska informera och samordna om klimatfrågor. Länsstyrelsen ger kommunerna i 

uppdrag att ta ställning till befintlig bebyggelse, att upphäva outnyttjade byggrätter i 

detaljplaner och att tillsammans med Trafikverket se över infrastruktur och åtgärda eventuella 

problem. Ystad kommun arbetar som sagt med åtgärder angående befintlig bebyggelse men 

det framkommer inte om de har gällande detaljplaner med outnyttjade byggrätter i 

riskområden. Länsstyrelsen försöker lyfta frågan med kommunerna men det verkar svårt och 

precis som det tas upp i Klimatanpassningsutredningen är det svårt för kommuner att upphäva 

detaljplaner utan någon större orsak. Kommunen tycker att de kan bli bättre genom att ta på 

sig ett större samordningsansvar, särskilt när det gäller åtgärder för dagvattenhantering. 

Skånes länsstyrelse belyser precis som de statliga utredningarna att det behövs någon form av 

nationell samordning i klimatanpassningen och föreslår att ett departement bör ansvara för 

detta på nationell nivå.  

Ystad kommun är på god väg med sitt klimatanpassningsarbete och handlingsplanen är 

indelad i olika delområden. Detta ger en tydlig överblick över vad som ska göras i de olika 

områdena och när dessa åtgärder ska sättas in. Detta gör att det finns en tydlig plan för hur 

kommunen ska arbeta vidare och att de har tagit ett ställningstagande för vilken befintlig 

bebyggelse som i första hand ska skyddas.    
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3.2  Karlskrona kommun  

3.2.1 Länsstyrelsen Blekinges handlingsplan 

Efter klimat- och sårbarhetsutredningen ombads samtliga av landets länsstyrelser av 

regeringen att skapa regionala handlingsplaner för att möta klimatförändringar. Länsstyrelsen 

Blekinges handlingsplan Anpassning till ett förändrat klimat – Blekinges regionala 

handlingsplan blev klar 2014 och beskriver de utmaningar som kommer påverka Blekinge 

mest och vilka åtgärder som bör tas för att hantera risker. Ökade havsnivåer är en av de tre 

huvudsakliga klimatfaktorer som länsstyrelsen anser kommer påverka Blekinges kommuner 

mest, de övriga två är ökad nederbörd och varmare temperatur. Handlingsplanen vilar till stor 

del på det resultat som kom fram ur klimat- och sårbarhetsutredningen och jobbar vidare med 

det resultatet utifrån ett regionalt perspektiv (Länsstyrelsen Blekinge 2014). 

Länsstyrelsen i Blekinge län föreslår flera åtgärder som behöver vidtas på nationell nivå, 

för att underlätta arbetet med anpassning till klimatförändringarna. Ett viktigt övergripande 

förslag är att ett departement i regeringen borde utses till att ha ett samordningsansvar för 

klimatanpassningsfrågan. Regeringen borde även ge alla berörda myndigheter ett tydligt 

ansvar inom sitt område för anpassningen till klimatet (Länsstyrelsen Blekinge 2014:11). 

Länsstyrelsen föreslås också flera nationella åtgärder med fokus på bebyggelse. Förslagen 

innebär att det nationellt bör tas fram en vägledning för hur byggnader ska klimatanpassas och 

vilka riskreducerande åtgärder som kan vidtas. Vidare bör det skapas nationella 

rekommendationer angående vilken risknivå som ska gälla för byggnation i riskområden med 

hänsyn till översvämningsrisken (Länsstyrelsen Blekinge 2014:11).  

Det länsstyrelsen kan göra för att säkerställa en hållbar bebyggelse är att skapa riktlinjer 

för byggnation i riskområden, samt att utveckla den regionala klimat- och sårbarhetsanalysen. 

Det som kommunerna ska jobba vidare med är bland annat att identifiera och kartlägga 

områden i kommunen som riskerar att bli översvämmade. Sedan ska kommunerna även 

utveckla den regionala sårbarhetsanalysen på en kommunalnivå, detta innebär att 

kommunerna ska utveckla och granska de områden som redan blivit identifierade som 

riskområden och utvärdera behovet av åtgärder (Länsstyrelsen Blekinge 2014:30). Detsamma 

gäller vid skyddande av kulturmiljö, bebyggelse och byggnader som är kulturmiljö klassade 

och som riskerar översvämning ska kartläggas. En viktig åtgärd här tycker länsstyrelsen även 

är att höja kunskapen bland alla verksamma inom kulturmiljöområdet (Länsstyrelsen 

Blekinge 2014:54). För att skydda infrastruktur är det viktigt att inventera vilka vägar som 
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riskerar att bli översvämmade, detta är främst Trafikverkets uppgift men är i många fall även 

upp till kommunerna och enskilda väghållare (Länsstyrelsen Bleking 2014:34). Det är också 

viktigt att de som granskar detaljplaner och översiktsplaner (bland annat Trafikverket, 

regionförbundet och länsstyrelsen) ser till att hänsyn har tagits till ett förändrat klimat, vad 

gäller infrastruktur (Länsstyrelsen Blekinge 2014:35).  

För att kunna jobba vidare med klimatanpassning behövs det en del organisatoriska 

ändringar och bestämmelser på den regionala nivån. Länsstyrelsen i Blekinge föreslår bland 

annat att det ska beslutas om en tidsplan för åtgärdernas genomförande. Det ska även utses en 

kontaktperson i varje kommun som ska hålla kontakten med länsstyrelsen och en tjänst ska bli 

ansvarig för att bevaka och följa upp det vidare arbetet med klimatanpassningen. Vikten 

ligger vid att skapa bra förutsättningar för dialog och samverkan mellan kommun och 

länsstyrelse (Länsstyrelsen Blekinge 2014:17). Länsstyrelsen kommer arbeta vidare med 

handlingsplanen genom att årligen följa upp åtgärderna. Uppföljningen av åtgärderna ska ske 

kontinuerligt genom att iblandade aktörer ska meddela länsstyrelsen när en åtgärd påbörjas. 

På detta sätt kan länsstyrelsen även föra samman de olika aktörerna som arbetar med samma 

åtgärd. Länsstyrelsen fungerar därmed som en samordnare som ser till att de olika aktörerna 

kommer i kontakt med varandra och samverkar (Länsstyrelsen Blekinge 2014:10).    

 

3.2.2 Intervju med Länsstyrelsen Blekinges klimatstrateg3 

På Länsstyrelsen i Blekinge finns det tre anställda som är klimat- och energistrateger och 

de fokuserar på allt från minskad klimatpåverkan till klimatanpassning. Sabina Berntsson är 

den i gruppen som fokuseras mest på klimatanpassningsbiten och hon har haft den tjänsten 

sedan september 2018. Berntsson anser att samarbetet mellan länsstyrelsen och kommunerna 

är bra, men att det kan bli ännu bättre. Samarbetet måste utvecklas så att kommunen vet vem 

på länsstyrelsen de ska kontakta vid frågor kring klimatanpassning. Likaså måste kontaktnätet 

utökas så att länsstyrelsen får bättre kommunikation till kommunen. Länsstyrelsens klimat- 

och energistrateger finns tillgängliga för att ge kommunerna stöd i deras arbete med 

klimatanpassningsplaner genom att ta fram planeringsunderlag, förmedla information och 

arrangerar utbildningar och seminarier. Berntsson har fått samtal där kommunerna söker stöd 

för information men att det ännu inte har varit särskilt många.  

                                                           
3 Sabina Berntsson, Klimat- och energistrateg. Länsstyrelsen Blekinge. Mejlkonversation 2019-05-13.  
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I frågan kring hur det vidare arbetet med klimatanpassningen och vilka åtgärder som 

utförts sedan handlingsplanen svarar Berntsson att arbetet följs upp varje år, i länsstyrelsens 

årsredovisning. Länsstyrelsen ansvarade för 19 åtgärder som togs upp i handlingsplanen och 

har sedan 2014 påbörjat långt över hälften. Länsstyrelsen följde 2018 upp kommunernas 

arbete genom en enkätundersökning där tre av länets fem kommuner svarade. 

Ansvarsfördelningen mellan olika parter inom planeringen måste enligt Berntsson hanteras på 

regeringsnivån och hänvisar till Klimatanpassningsutredningen.  

Länsstyrelsen ska under 2019 rikta in arbetet av klimatanpassning på att klimatanpassa den 

egna verksamheten, enligt den nya förordningen (2018:1428) angående myndigheters 

klimatanpassningsarbete. Efter den organisatoriska klimatanpassningen är genomfört kommer 

länsstyrelsen att uppdatera den regionala klimatanpassningsplanen och ta fram ett nytt 

åtgärdsprogram.  

 

3.2.3 Karlskrona kommuns handlingsplan 

Karlskrona kommun har tagit fram en handlingsplan, Klimatanpassningsplan, som sedan 

slutet av 2018 varit ute på remiss fram till 31 mars 2019. Det fanns två övergripande 

anledningar till varför en klimatanpassning behövdes i kommunen. Den första var att det i 

Klimat- och sårbarhetsutredningen konstaterades att Sverige kommer att påverkas mycket av 

olika klimatförändringar. Den andra var att det i den regionala handlingsplanen, som 

länsstyrelsen tog fram 2014, påpekas att kommunerna har ett stort ansvar i 

klimatanpassningsarbetet. Handlingsplanen fokuserar främst på det som kommunen kan råda 

över men poängterar även hur viktigt det är att kommunen tar initiativ till dialog då det är 

många olika aktörer inblandade i klimatarbetet och det behövs samverkan och 

kunskapsöverföring (Karlskrona kommun 2018). Till planen hör ett huvuddokument och tre 

mindre bilagor. Målet med klimatanpassningsplanen är bland annat att öka kunskapen, ta 

hänsyn till klimatscenarier, vidta åtgärder och undvika kostandet för bland annat 

översvämning (Karlskrona kommun 2018:6).  

En analys av GIS-data som har gjorts i klimatanpassningsplanen visar att de förhöjda 

vattennivåerna är det största hotet mot Karlskrona kommun (Karlskrona kommun 2018:17-

18). De förhöjda havsnivåerna innebär att byggnader och viktig infrastruktur kommer bli 

översvämmade. I Karlskrona kommer även viktiga kulturmiljöer och världsarvet att påverkas 
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negativt. Antalet fastigheter, byggnader och vägar som påverkas kommer att öka allt eftersom 

havsnivån stiger. Många fastigheter är påverkade vid högvatten redan idag. Genom att jobba 

förebyggande med klimatanpassning i kommunen minskar man risken att få stora 

samhällsekonomiska kostnader i ett senare skede. Det sparar pengar att agera tidigt. 

(Karlskrona kommun 2018:15). 

Kommunen anser sig kommit en bra bit på väg eftersom det finns många dokument och 

kunskapsunderlag som underlättar arbetet med klimatanpassning. Vidare ska underlaget 

granskas och åtgärder tas fram. Det behövs ett kommunövergripande arbete och samverkan 

över kommungränserna (Karlskrona kommun 2018:19-20). Det viktigaste inom 

klimatanpassningsarbetet är att utbilda människor eftersom att kunskapen och medvetenheten 

om klimatförändringarna inte är tillräckligt hög bland de inblandade i kommunen (Karlskrona 

kommun 2018:21).  

I Karlskrona kommun tillämpas de riktlinjer länsstyrelsen rekommenderar till 

nybyggnation. Detta gäller bland annat säkerhetsnivån på tre meter som gäller för att skydda 

nybyggnationer mot översvämningar. Det allra bästa är dock att bebyggelsen lokaliseras till 

områden utan översvämningsrisk och att dispens endast är motiverade i enskilda fall och att 

det då kräver en utredning (Karlskrona kommun 2018:7-8).  

De åtgärder som kommunen föreslår tas upp i Bilaga 1 – Handlingsplan för 

klimatanpassningsåtgärder för Karlskrona kommun och risköversikt (Karlskrona kommun 

2018). Åtgärderna för att skydda fastigheter från översvämning är bland annat att krav ska 

ställas i markanvisningar och att nybyggnadspolicyn för byggnader och mark ska uppdateras 

med fokus på klimatsäkring. Andra viktiga åtgärder är att kartlägga riskområden och 

inventera befintliga byggnader, särskilt kulturmiljöfastigheter, som kan påverkas och skapa 

åtgärder för dem. Det är viktigt att skapa långsiktiga planer för kulturmiljöer och ett sätt att 

skapa lösningar på det är att åka på studiebesök till Europa för att se hur liknande problem 

lösts där. Ett problem som finns är att översvämningsrisken ofta står i konflikt med vad 

människor efterfrågar (havsnära boende). Problem åtgärdas genom att kommunen ska förklara 

och motivera varför det inte bör byggas tre meter över nuvarande havsnivå. Sårbar 

infrastruktur måste också inventeras och sedan ska åtgärder upprättas för vägar och annan 

infrastruktur som ligger inom riskområden. Prioriteringen ligger på att riskområdena ska 

vallas in alternativt höjas. Alternativa rutter bör också ses över.  
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För varje åtgärd presenteras i planen vilken nämnd och styrelse som är ansvarig för 

respektive åtgärd och som därmed är ansvariga att ta beslut. När planen gått vidare efter 

remiss ska varje förvaltning eller bolag genomföra åtgärderna. Arbetet med åtgärderna ska 

sedan följas upp och utvärderas (Karlskrona kommun 2018:3). 

 

3.2.4 Intervju med Karlskronas klimatanpassningssamordnare4   

I Karlskrona kommun finns det en tjänst som arbetar med klimatanpassningssamordning. 

Den tjänsten tillhör för nuvarande Kenneth Johannson, tidigare VA-chef på Karlskrona 

kommun. Johansson har tillsammans med konsultföretaget WSP skapat kommunens 

klimatanpassningsplan.  

Fokus i handlingsplanen låg på sådant som kommunen själv råder över och sedan är det 

upp till varje verksamhet att ta fram pengar till åtgärder som ska genomföras. Kommunen har 

anordnat samordningsmöten där alla inblandade verksamheter möts för att diskutera 

klimatanpassning.  Johansson berättar att många verksamheter började genomföra åtgärder 

redan under skapandet av klimatanpassningsplanen.  

Det är många befintliga fastigheter och mycket infrastruktur runt om i kommunen som 

påverkas redan vid en meter högt vatten, vilket det har varit återkommande de senaste åren i 

kommunen. Eftersom det är så mycket fastigheter och infrastruktur som påverkas måste fokus 

ligga på det som blir drabbat allra först. Därför ska åtgärder genomföras stegvis genom en 

prioritering. Resurser läggs först på byggnader och infrastruktur som påverkas av en höjning 

på 1,5 m, sedan på 2m och därefter på 2,5m och sedan på 3m. Åtgärderna utförs gradvis för 

att det ska bli mer ekonomiskt försvarbart att lägga resurserna på det som faktiskt blir 

påverkat i dagsläget. Kommunen tar endast ansvar för det som är av kommunalt intresse, 

bland annat kommunalt ägda fastigheter och vägar. I övrigt är det fastighetsägarna själva, 

verksamhet eller myndighet som ansvarar för åtgärderna. I klimatanpassningsplanen har 

kartmaterial tagits fram för att se vilka fastigheter och infrastruktur som påverkas av 

vattennivåhöjningarna. Genomgående i arbetet med klimatanpassningsplanen har varit att det 

är viktigt med transparens och att inga dokument tillhörande planen är sekretessbelagda. 

Fastighetsägarna har således tillgång till kartor som visar exakt vilka fastigheter som påverkas 

                                                           
4 Kenneth Johansson, projektledare för Karlskrona kommuns klimatanpassningsplan. Intervju 2019-05-16.  



Ida Andersson 
FP16 

Kandidatarbete  

38 
 

av olika grader av vattennivåhöjning. Fastighetsägarna har därför möjlighet att veta om de blir 

påverkade eller inte men kommunen jobbar inte aktivt med att informera.    

Johansson förklarar att kommunen har antagit länsstyrelsens rekommendation på att ingen 

bebyggelse ska tillkomma under tre meter över nuvarande havsnivå, precis som det står i 

handlingsplanen, men att den regeln endast tillämpas för bostäder. Verksamheter får däremot 

ligga under dessa tre meter. Vid byggnationerna används även material som till exempel 

betong som inte suger åt sig vatten likt organiska material gör, vilket gör att byggnaderna 

klarar av att stå emot vatten i större utsträckning.    

Nu när klimatanpassningsplanen är färdig är klimatsamordnarens arbete relativt litet och 

innefattar cirka 2-3 möten om året där olika verksamheter möts och stämmer av om vilka 

åtgärder som gjorts.  

 

3.2.5 Sammanfattande analys  

Havsnivåhöjningen är en av de mest huvudsakliga klimatfaktorerna som påverkar Blekinge 

län och därför tar översvämningsrisken en stor del av länsstyrelsens handlingsplan. 

Länsstyrelsen kräver en rad viktiga åtgärder på nationell nivå. Precis som Skånes länsstyrelse 

vill Blekinges länsstyrelse att ett departement i regeringen ska få samordningsansvar över 

klimatanpassning på nationell nivå. Länsstyrelsen vill även se att berörda myndigheter får ett 

tydligt ansvar, precis som förordningsförslagen i Klimatanpassningsutredningen handlade om. 

Länsstyrelsen efterlyser även nationell vägledning gällande klimatanpassning av byggnader 

och rekommendationer på åtgärder för att minska skador till följd av översvämning. Dessutom 

efterfrågar länsstyrelsen nationella riktlinjer för vilken risknivå som ska gälla vid 

nybyggnation i havsnära lägen.  

Länsstyrelsen har själva skapat några riktlinjer men det är upp till kommunerna att identifiera 

och kartlägga områden som riskerar översvämning. Denna kartläggning har Karlskrona 

kommun genomfört genom att skapa data över vilka områden som kan komma att drabbas. 

Kommunen följer länsstyrelsens rekommendation angående att ny bebyggelse endast får 

anläggas tre meter över dagens havsnivå. Detta har dock kommunen endast tillämpat för 

bostäder. Verksamheter får anläggas under den gränsen. Karlskrona kommun tar även upp i 

handlingsplanen att det bästa är att undvika att bygga i riskområden. Likaså vill kommunen 

bli bättre på att stå upp mot fastighetsägare som vill bygga i översvämningsområden och 
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argumentera för varför det inte är en bra idé. Dispens mot detta ska endast ske i undantagsfall 

och det krävs då en utredning. I centrala Karlskrona blir detta snarare en regel än undantag då 

det byggs mycket nära strandlinjen eftersom att det endast finns öar att bygga på och 

alternativa lokaliseringar är mycket begränsade. Bostadsbrist och expansionen av kommunen 

går därför framför översvämningsriskerna. Istället åtgärdas problemen genom att marken höjs 

upp något eller att verksamheter anläggs på bottenplan.  

Länsstyrelsen lägger stor vikt på att dialogen med kommunerna ska vara bra. Länsstyrelsen 

spelar därför en viktig roll som samordnare. Det är också viktigt att det tillsätts en tjänst på 

varje kommun som ansvarar för att följa upp i klimatanpassningsarbetet. En sådan tjänst har 

tillsatts i Karlskrona kommun och därför är den förbättringen på god väg. Länsstyrelsens 

klimat- och energistrateg tar dock upp i intervjun att medan kommunikationen mellan 

länsstyrelse och kommun är bra i dagsläget, så kan den bli ännu bättre. Kommunerna har inte 

heller sökt särskilt mycket stöd hos länsstyrelsen när det gäller klimatanpassning och det var 

något som kommunerna annars efterlyste enligt Klimat- och sårbarhetsutredningen.  

Länsstyrelsen har påbörjat cirka hälften av de 19 åtgärder som togs upp i handlingsplanen 

2014 och de har även följt upp kommunernas arbete. Det var dock endast 3 av Blekinges 5 

kommuner som svarade på den enkät som länsstyrelsen skickade ut. Åtgärderna i Karlskrona 

kommuns handlingsplan är inte uppdelade efter delområden så som i Ystads kommun men är 

lika tydlig på sitt sätt. För varje åtgärd som presenteras i planen står det vilken nämn och 

styrelse som ansvarar för att genomföra respektive åtgärd. På så sätt blir det väldigt tydligt 

vem som ska göra vad och hur kommunen kommer vidare i sitt klimatanpassningsarbete.  
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4. Diskussion   

I följande avsnitt diskuteras de begränsningar som uppsatsen har, för att sedan gå in på 

diskussion runt uppsatsens två forskningsfrågor. Slutligen landar diskussionen i slutsatser och 

förbättringsmöjligheter.  

4.1 Diskussion  

Materialet som granskas i uppsatsen är avgränsat till en lag, en förordning, två utredningar, 

en rapport från en statlig myndighet, samt handlingsplaner från två kommuner och två 

länsstyrelser. Uppsatsen är på så sätt tydligt avgränsad och analysen utgår från den 

information som funnits i dessa dokument. Eftersom att detta är en mindre uppsats har det 

varit nödvändigt att endast relevanta delar valts ut från varje dokument. Fallstudierna kunde 

med fördel ha analyserats mer grundligt genom att titta på hur översvämningsrisken hanteras i 

översiktsplaner och detaljplaner men det fanns inte utrymme eller tid till att göra det i den här 

uppsatsen. Fokus ligger istället på den information som framkommit i inläsningen av 

handlingsplanerna för klimatanpassning. Teorin har främst används för att förklara den tanken 

som författaren hade i ett inledande skede, att kommuner inte tar ansvar för klimatrelaterade 

problem eftersom det är lättare att blunda för problemen. Teorin har till viss del stämt men 

framför allt ligger ansvaret på fastighetsägare att genomföra åtgärder och det är just 

exploatörer och fastighetsägare som blundar och inte tar tag i problemet. Detta är ett problem 

som kommunerna måste arbeta vidare med, eftersom det är dem som har det övergripande 

ansvaret att planera för befintlig bebyggelse.  

Undersökningen vilar som sagt på två fallstudier. Valet av fallstudie har påverkat resultatet 

eftersom att länsstyrelser och kommuner jobbar olika med frågan om klimatanpassning, 

upplever olika problem och kommer med skilda förslag till lagändringar och andra 

förbättringar. Resultatet hade därför sett lite annorlunda ut om andra fallstudier valts. Det 

huvudsakliga syftet med uppsatsen har varit att få fram hur kommunerna arbetar med 

klimatanpassning och således hur de hanterar översvämningsrisken i planeringen. Nedan 

diskuteras uppsatsens två frågeställningarna var för sig, men diskussionerna går in i varandra.  
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- Vilka skyldigheter har kommunen när det gäller hantering av stigande havsnivåer och 

klimatanpassning? 

 

Kommunerna har endast skyldighet att skydda platser som är av allmänt intresse, mot 

översvämning. Vidare är de även skadeståndspliktiga ifall det uppstår skador på byggnader, 

inom 10 år efter att kommunen godkänt i plan och bygglov. Ystad kommun verkar mer 

manade till att skydda befintlig bebyggelse än Karlskrona kommun, men det beror på skilda 

förutsättningar. Skillnaden är att kusten i Ystad kommun eroderar bort och därför blir det mer 

en allmän angelägenhet att försöka förhindra att det som ska vara allmän plats, enligt 

strandskyddet, eroderar bort. I Karlskrona kommun finns det inte samma problem med 

erosion, utan där är det största problemet att en stor del av bebyggelsen är beläget på öar. 

Detta utsätter dem för stor risk för översvämning, men inte lika omfattande akut risk som i 

Ystad.  

Kommunerna följer till stor del länsstyrelsernas rekommendationer om att inte bygga lägre 

än tre meter över havsnivån. I Karlskrona tillämpas detta dock endast för bostäder, men inte 

för verksamheter. Faktum är att länsstyrelsens riktlinjer endast är rekommendationer och 

kommunerna är inte tvingade att följa dem. Kommunerna har dock, enligt Plan- och 

bygglagen, ansvar att se till att ny bebyggelse placeras på mark som är lämplig för ändamålet, 

och att hänsyn ska tas till bland annat översvämningsrisk. Detta innebär att det inte är lämpligt 

att bygga i områden som riskerar att översvämmas men ändå görs det. Problemet med lagar är 

att de ibland är öppna för tolkning. I Plan- och bygglagen står det till exempel att 

kommunerna är skyldiga att beakta risken för olyckor, översvämning och erosion. Beakta är 

ett diffust begrepp i sammanhanget. Beakta innebär alltså inte att kommunen måste se till att 

ingen ny bebyggelse tillkommer som riskerar att påverkas negativt av översvämning, utan 

endast att kommunen måste nämna i planer att de är medvetna om riskerna och hur de 

planerar att hantera dem. Här spelar länsstyrelsen en viktig roll genom att de ska enligt Plan- 

och bygglagen 11 kap. 10 § ompröva beslut som innebär att bebyggelse blir olämplig på 

grund av risk för olyckor, översvämning och erosion. I Klimatanpassningsutredningen lyfts 

två fall upp där Skånes länsstyrelse spelat en stor roll i att förhindra att bebyggelse tillkommit 

på olämplig mark. Fallen har banat väg för praxis där länsstyrelsen får rätt över kommun och 

exploatör. De kommunala planerarna hamnar även ibland i kläm mellan att följa politikernas 

och exploatörernas vilja att skapa attraktiva boende i havsnära lägen och att följa 

rekommendationer från exempelvis myndigheter.  
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Klimat- och sårbarhetsutredningen lyfter fram hur den fysiska planeringen är det viktigaste 

instrumentet i att försöka undvika att det byggs i översvämningsdrabbade områden. 

Kommunerna måste tillsammans med fastighetsägare arbeta fram lösningar och genomföra 

åtgärder för att anpassa den bebyggda miljön. Vid intervju med kommunerna framkom det 

dock, precis som SMHI lyfter i sin rapport, att kommunerna inte arbetar särskilt mycket med 

att informera fastighetsägarna om att det är just fastighetsägaren som har det huvudsakliga 

ansvaret att skydda sin fastighet. Detta är problematiskt i sig, men det är ett ännu större 

problem att fastighetsägare och exploatörer, enligt SMHI:s rapport, inte har särskilt stort 

intresse för klimatanpassning trots att de känner till riskerna. Detta kan förklaras med 

begreppet Wilful blindness, då fastighetsägare och framförallt exploatörer väljer att blunda för 

riskerna troligtvis eftersom de anser att det kommer bli någon annans problem i framtiden. 

Något som kommer ske om 80 år är inget som påverkar exploatörerna i dagsläget, och därför 

är det inte ett faktum som de tar till sig. Men meningen är att bebyggelse ska stå längre än en 

mänsklig livstid och därför är det viktigt att kommunen argumenterar för varför åtgärder 

behöver vidtas för att skydda bebyggelsen även i framtiden. Det är också viktigt att 

kommunerna får stöd av länsstyrelsen och andra myndigheter i frågan.  

Förutom att kommunen ansvarar för planering av ny bebyggelse och tar ansvar över 

översvämningsrisken för bebyggelse av allmänt intresse, så har kommunen en 

skadeståndsplikt. Eftersom att kommunen ansvarar över att tillåta bebyggelse genom 

detaljplaner och bygglov är de enligt skadeståndslagen skyldiga till att ersätta fastighetsägare 

om skador uppstått till följd av olycka som kunde förhindrats om kommunen tagit ett 

annorlunda beslut. Skadeståndsplikten gäller idag under 10 år. Klimat- och 

sårbarhetsutredningen föreslog redan 2007 att skadeståndplikten skulle utökas till 20 år. En 

förlängning av skyldighet till skadestånd hade satt mer press på kommunerna att ta ett större 

ansvar över besluten som tas, och det hade varit en viktig ändring som troligtvis lett till 

förändring. Eftersom bebyggelse ska stå så pass mycket längre tid än 10 och 20 år, hade det 

varit lämpligt att höjda tiden för skadestånd ytterligare när det gäller skador till följd av 

klimatförändringar.  

Kommunerna är även ansvariga för att bestämma hur den befintliga bebyggelsen ska 

bevaras och utvecklas. Prioritering av vilken bebyggelse som ska skyddas, är ett problem som 

både länsstyrelserna och kommunerna lyfter fram. Länsstyrelsen Skåne upplever att det 

uppstår konflikter mellan olika intressen, till exempel om man ska skydda bebyggelse eller 

bevara natur- och kulturvärden, och att det är problematiskt att välja vad som ska prioriteras 
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först, eftersom det inte är försvarbart att skydda allt på en gång, i brist på resurser och 

ekonomi. Karlskrona kommun upplever också att det finns så mycket bebyggelse som ligger i 

riskzonen och att det är omöjligt att skydda allting på direkten. Karlskrona kommun har därför 

valt att hantera det som påverkas först, vilket är de byggnader som påverkas redan idag vid en 

havsnivåökning på en meter vid vindar och oväder. På liknande sätt föreslår Ystad också 

prioriteringar efter en trestegstrappa, då åtgärder skiljer sig på kort sikt, mellanlång sikt och 

långsikt. Genom det så prioriteras vissa områden först, medan andra områden inte behöver 

hanteras förrän på mellanlång sikt eller lång sikt. Precis som i Heffernans teori är det viktigt 

att börja, vart man börjar eller vilka problem som löses först är inte viktigt, utan det är viktigt 

att bara börja någonstans. Här ligger kommunerna bra till eftersom de har valt vilken ände 

problemen ska börja lösas i. Därför är kommunerna på god väg. Det är viktigt att 

kommunerna har en plan för den ordning som åtgärderna ska genomföras i, eftersom det 

annars blir svårt att veta vart resurserna ska läggas i ett första skede. Det är svårt att avgöra 

vad som är rätt och fel gällande prioritering men det viktigaste är att det finns någon form av 

prioritering eftersom det underlättar beslutsfattande och genomförandet. 

 

 

- Vilka begränsningar finns det för kommunerna i hanteringen av översvämningsrisk i 

planering och praktiken?  

 

Det finns många begränsningar för kommunen i deras hantering av förhöjda havsnivåer i 

planering och praktik. Ett stort problem som både kommun och länsstyrelse upplever är det 

råder tveksamheter kring vem som ansvarar för vad. Som tidigare nämnt är det framförallt 

fastighetsägarna som har det största ansvaret över att skydda sin fastighet från översvämning. 

Trots klara direktiv från till exempel Klimat- och sårbarhetsutredningen om att kommunerna 

och dess fysiska planering spelar en nyckelroll i klimatanpassningsarbetet så finns det ganska 

lite kommunerna kan göra. Faktum är att kommunerna är ganska låsta när det gäller att 

genomföra åtgärder för att skydda befintlig bebyggelse. Ystad kommun belyser bland annat 

problemet med att det är svårt för kommunen att gå in och beskydda enskilda fastigheter 

eftersom att det bryter mot kommunallagen som säger att kommuner måste vara neutrala. Här 

finns det utrymme för förbättring. Det är viktigt att förtydliga kommunens roll så att de kan 

skydda befintlig bebyggelse i form av enskilda fastigheter där det är lämpligt, utan att de 

bryter mot kommunallagens neutralitet.  
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Kommunerna blev i intervjuerna tillfrågade om ansvarsfördelningen blivit tydligare på 

senare år. Båda kommunerna hänvisade till Klimatanpassningsutredningen som försökt nysta 

ut problemet. I de allra flesta fall är det som sagt fastighetsägarens ansvar att själva skydda 

sina fastigheter. Fastighetsägarna, precis som det tydligare lyftes fram, har dålig koll och är 

sällan engagerade när det handlar om klimatanpassning. Kommunerna är också dåliga på att 

informera fastighetsägare om hur det ligger till. Detta är problematiskt på flera sätt eftersom 

att fastighetsägarna dels är dåligt informerade om deras ansvar och dels så är det inte så lätt 

för en enskild fastighetsägare att skydda sig. Skydd mot översvämning kostar den enskilde 

fastighetsägaren mycket pengar och precis som Länsstyrelsen Skåne påpekar så krävs det 

även tillstånd för att bygga barriärer som till exempel vallar (2014:21). Det är således ingen 

lätt uppgift för enskilda fastighetsägare att hantera och de behöver hjälp på vägen. 

Försäkringsbranschen kan spela en stor roll i den frågan, vilket tas upp i SMHI:s rapport 

(Andersson m.fl. 2015:173). Försäkringsbolagen kan hjälpa fastighetsägare att skydda sina 

bostäder genom att erbjuda lägre försäkringspremie till de fastighetsägare som genomfört 

skyddsåtgärder. En förbättring på kommunens sida är även att underlätta ärenden kring 

bygglov för till exempel vallar. Detta för att ge fastighetsägarna en enklare process till att 

skydda sin fastigheter.   

En viktig framgång i kommunernas klimatanpassningsarbete är att det nu oftast finns en 

klimatsamordnare i varje kommun, samt varje länsstyrelse. Båda kommunerna i 

undersökningen har detta, tjänsten verkar variera lite i omfång och på vissa håll är det precis 

nytt med en klimatsamordnare. När det finns samordnare på både kommun och länsstyrelse 

underlättar det arbetet mycket eftersom det finns någon som ser till att alla verksamheter inom 

kommunen och länsstyrelsen får hjälp med information angående bland annat förhöjda 

vattennivåer. Likaså finns det bättre möjlighet för samarbete mellan kommun och länsstyrelse, 

något som tidigare efterfrågats. På nationell nivå saknas dock någon ansvarig för den 

nationella klimatanpassningen. Länsstyrelsen Blekinge och Länsstyrelsen Skåne föreslår båda 

att ett departement borde utses till att ha det nationella ansvaret. Genom detta så hade kedjan 

varit komplett och kommunikationen hade blivit bättre genomgående i hierarkin. I både 

Klimatanpassningsutredningen och SMHI:s rapport föreslogs även lagförslag som gav 

myndigheterna ett större ansvar för klimatanpassning inom sin verksamhet. Detta har senare 

genomförts genom Förordning (2018:1428) om myndigheters klimatanpassningsarbete. Det är 

för tidigt att säga vilket genomslag detta kommer ha det kommunala arbetet.  



Ida Andersson 
FP16 

Kandidatarbete  

45 
 

Något som länge har begränsat kommunerna i deras klimatanpassningsarbete är bristen på 

tillförlitliga material. Eftersom klimatförändringar är ett sådant komplext system och att 

framtiden är oviss finns det flera olika scenarier att anpassa sig efter. Här efterfrågar 

kommunerna nationella riktlinjer för hur klimatförändringar och översvämningsrisker ska 

hanteras. Kommunerna behöver riktlinjer angående vilka tidsperspektiv som ska användas 

och vilket scenario som ska användas. Valet av vilket påverkar de siffror av havsnivåhöjning 

som används. Det är ineffektivt att varje kommun ska lägga ner tid på att själva arbeta fram 

strategier. Siffror kring hur mycket havsnivåerna förväntas stiga skiljer sig väldigt mycket och 

scenarierna är ibland svårtolkade. Det hade därför sparat kommunerna mycket tid om det 

funnit någon nationell rekommendation angående vilket scenario och tidsperspektiv som är 

bäst att använda för att få en så hållbar bebyggelse som möjligt.  

 I Förordningen för översvämningsrisk (SFS:2009:956) bestämdes det att Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap (MSB) skulle få ett övergripande ansvar över karteringen av 

riskområden. Genom MSB:s karteringar har det skett en förbättring på underlagsfronten men 

det är fortfarande problematiskt för kommunerna att veta vilket scenario som är bäst att 

använda för dem. Karteringarna är inte heller särskilt detaljerade utan mer övergripande. Det 

finns ingen exakt höjddata för varje enskild kommun, därför är det svårt för kommunerna att 

veta exakt hur mycket havsnivåerna kommer stiga längs just deras kust. Medan MSB har 

skapat och tillgängliggjort material som är nödvändigt för kommunerna, är kommunerna även 

beroende av underlag från andra myndigheter. Klimatanpassningsutredningen lyfter fram att 

det är fortsatt problematiskt för kommuner att få tillgång till material från myndigheter. 

Myndigheterna har inte resurser nog för att tillhanda hålla material till kommunerna och det 

kostar därför kommunerna mycket pengar, samt så blir informationen svårtillgänglig. 

Lösningen kan finnas i att kommunerna får statlig finansiering i sitt arbete med 

klimatanpassning. Angående riktlinjer så vore det bäst om rättspraxis från de två skånska 

fallen med överklagade detaljplaner följdes, då siffror för 2100 användes som argumentation 

från länsstyrelsen i båda fallen. Därför bör det finnas rekommendationer att kommunerna ska 

följa 2100 som ett bra årtal att planera efter, eftersom byggnader ska stå kvar i många år och 

därför behöver man planera långsiktigt.  

Kommunerna har kommit långt när det gäller att skapa handlingsplaner. I Ystad kommun 

har fler fysiska åtgärder genomförts eftersom de varit utsatta för erosionsproblem i många år. 

Karlskrona kommun har däremot inte påbörjat några övergripande åtgärder, utan ser det som 

varje verksamhets uppgift att lösa. Kommunen arbetar framförallt med uppföljning, vilket är 
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viktigt men kommunen måste också ta ett större ansvar över att motivera och se till att 

åtgärder genomförs. Eftersom kommunen har ansvar enligt Plan- och bygglagen att skapa en 

hållbar bebyggelse för kommande generationer måste de se till att exploatörer och 

fastighetsägare inte blundar utan hanterar problemen. Det är nödvändigt för att undvika 

onödiga samhälleliga kostnader i framtiden. Genomförandetiden på åtgärder är lång och 

därför är det viktigt att kommunerna och länsstyrelserna börjar redan nu. Nya lösningar 

behövs för att skydda bebyggelse och precis som Heffernan skriver så är det konfronteringen 

av problemet som leder till förändring och förbättring.  

 

4.2 Slutsatser  

För att komma vidare i arbetet med att skydda Sveriges bebyggelse behövs nedanstående 

aspekter förbättras.  

Det behövs bättre samordning inom kommun, länsstyrelse och nationellt, samt mellan 

dessa instanser. Det har skett en del framsteg inom samordningen eftersom det tillsatts tjänster 

på både kommun och länsstyrelse som ansvarar för klimatanpassning. Dessa tjänster är 

nödvändiga för att ha en god kommunikation och gott samband mellan den kommunala och 

regionala klimatanpassningen. Samordningen mellan kommun och länsstyrelse kan utvecklas 

ytterligare genom att skapa möten mellan tjänstemän som arbetar med klimatanpassning. Det 

är viktigt att skapa en kedja i klimatanpassningsarbetet så att information rör sig i hierarkin 

mellan kommunen och staten. En viktig del i detta är att det finns någon som ansvarar för 

klimatanpassning på den nationella nivån. Det råder delade meningar i utredningarna om 

vilket departement eller myndighet som ska huvudansvaret. En rekommendation är att varje 

myndighet ansvar för sin egen klimatanpassning men att det sedan finns en samordnare som 

fångar upp och samlar ihop information och idéer från respektive myndighet och framför dem 

till lämpligt departement.  

Förutom att samordningen till stor del handlar om kommunikation, är det även viktigt att 

information och kunskap tillhandahålls. Kommunerna måste få tillgång till material från de 

myndigheter som besitter expertkunskap på området istället för att behöva arbeta fram sitt 

egna. Det är svårt för myndigheterna att skapa detaljerade material för varje kommun men de 

kan bistå med grunden genom att tillhandahålla riktlinjer och rekommendationer. Vilka dessa 

är beskrivs nedan. Myndigheterna måste få ett tydligt ansvar över att de ska tillhandahålla 
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information till kommunerna. Statliga bidrag för klimatanpassning kan vara en bra lösning för 

att kommunerna ska kunna ta del av materialet som tillhandahålls utan att behöva betala.  

Kommunerna behöver tydliga riktlinjer för att kunna arbeta med klimatanpassning. Detta 

gäller bland annat rekommendationer angående vilket tidsperspektiv, vilka risknivåer och 

vilket klimatscenario som ska användas i kommunernas planering. Genom att veta till 

exempel vilket klimatscenario som är mest lämpligt att utgå från sparar det resurser och tid 

från kommunen som slipper göra en egen bedömning. Detta gör att det blir lättare för 

kommunerna att arbeta. Riktlinjer är till för att göra det lättare och inget som kommunerna 

måste använda, vilket är lämpligt eftersom kommunerna i vissa fall måste göra egna 

bedömningar. För att arbeta fram riktlinjer behöver det forskas ännu mer angående 

havsnivåhöjningarna så det kan tas fram säkrare klimatscenarier och mer exakta siffror. På så 

sätt kan alla arbeta med samma siffror och anpassa efter samma klimatscenario.  

Riktlinjerna är även en fråga om ansvar. Kommuner är de som har ansvaret över 

klimatanpassning men de har inte alltid kunskapen och informationen när det till exempel 

gäller att skapa underlag till planeringen. Myndigheters kunskap behövs för att skapa ett så 

bra underlag som möjligt och det är viktigt att de tillhandahåller informationen på ett sätt som 

är kostnadseffektivt för kommunerna. Detta gör att myndigheterna får ett större ansvar i 

frågan.  

Kommunernas ansvar behöver också förtydligas så att deras arbete att skydda bebyggelse 

som riskerar översvämning kan påbörjas och underlättas. Kommunerna måste kunna skydda 

enskilda byggnader utan att uppleva att de går emot kommunallagen. En viktig aspekt i 

kommunernas arbete är att utöka kommunernas skadeståndsskyldighet så att de tvingas att ta 

ett större ansvar. Eftersom bebyggelse ska vara hållbar under lång tid är det lämpligt att 

kommunerna ges en skadeståndsplikt som gäller i 50år. Det är också viktigt att kommunerna 

håller sig till de riktlinjer som de själva skapar. Både Ystad och Karlskrona kommun tänjer till 

exempel på tre meters gränsen de formulerat kring bebyggelse, till att i praktiken endast 

innefatta bostadsbebyggelse. Det innebär att verksamheter på bottenvåning riskerar att skadas 

och att ingångarna till byggnaderna blir otillgängliga. Infrastruktur är av yttersta vikt att 

skydda, särskilt i Karlskrona där det till många öar endast finns en infart, som faktiskt riskerar 

att ligga under vatten inom en snar framtid. Det är viktigt att arbeta med tillgänglighet och 

planera efter framtida förväntade förhållande, istället för att göra undantag efter undantag. För 
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att komma vidare behöver kommunerna komma med konkreta åtgärder som kan genomföras 

för att skydda infrastruktur och bebyggelse.  

Ansvaret skjuts även ofta över på fastighetsägaren som inte har samma resurser och 

möjligheter att klimatanpassa sin bebyggelse. Det finns många paragrafer som trycker på 

kommunens ansvar att planera ansvarsfullt och skapa hållbar bebyggelse. Kommunerna 

kringgår dock detta och bemöter inte fastighetsägare på det sättet som hade behövts. 

Kommunernas ansvar angående klimatfrågor och anpassning bör få djupare lagstöd så att 

kommunerna både få skyldigheter men också möjligheter att arbeta mer genomgående med 

klimatanpassning.  Det uppfattas som att allvaret ännu inte är förstått. Kommunerna och 

länsstyrelserna har kommit långt när det gäller att göra planer och att de flesta åtgärder är 

genomföra eller på god väg. Dock innebär större delen av åtgärder att identifiera riskområden 

och att skapa underlag och kartor. Det är viktigt att kommunerna arbetar vidare efter dessa 

åtgärder och ser till att ny och befintlig bebyggelse anpassas efter de förhållande som finns.  

Arbetet med klimatanpassning är således på god väg i kommunerna men det är fortfarande 

en lång väg kvar. För att skydda bebyggelse måste det planeras för fysiska hinder nu eftersom 

både planeringsprocessen och byggprocessen av dessa är lång. Det gäller att vara väl 

förberedd när havet väl tränger sig på. Som Heffernan skriver angående wilful blindness så är 

det viktigaste att kommunerna påbörjar lösningen av översvämningsproblem. Det viktigaste är 

inte hur och vart de börjar, utan att de börjar överhuvudtaget!  
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