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Översvämningsdirektiv 
2007/60/EG av den 23 oktober 2007 

av följande skäl: 
 
(2) Översvämningar är naturfenomen som inte kan förhindras. Vissa 
mänskliga verksamheter (exempelvis ökningen av bebyggelsen och 
de ekonomiska tillgångarna i översvämningsplan samt minskningen 
av den naturliga vattenhållningsförmågan vid markanvändning) och 
klimatförändringarna bidrar dock till att sannolikheten för och de 
ogynnsamma effekterna av översvämningar ökar. 
 
(3) Det är möjligt och önskvärt att minska risken för ogynnsamma 
följder, särskilt för människors liv och hälsa, miljön, kulturarvet, 
ekonomisk verksamhet och infrastruktur i samband med 
översvämningar. För att åtgärderna för att minska dessa risker ska 
vara effektiva bör de emellertid så långt som är möjligt samordnas i 
hela avrinningsområdet. 
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Översvämningsdirektiv 
2007/60/EG av den 23 oktober 2007 

(9) Vid utarbetandet av politik som berör vatten- och 
markanvändning bör medlemsstaterna och gemenskapen ta hänsyn 
till … eventuella följder ….. 
 
(10) Runtom i gemenskapen uppstår olika typer av översvämningar, 
till exempel floder som svämmar över, störtfloder, översvämningar i 
tätbebyggelse och översvämningar från havet i kustområden. … 
Målen för hantering av översvämningsrisker bör därför beslutas av 
medlemsstaterna själva och baseras på de lokala och regionala 
förhållandena. 
 
(11) … I varje avrinningsdistrikt eller förvaltningsenhet bör en 
bedömning av översvämningsriskerna och behovet av ytterligare 
åtgärder – exempelvis en utvärdering av möjligheten att begränsa 
översvämningar – genomföras. 

 
christine.andersson@lrfkonsult.se 



Översvämningsdirektiv 
2007/60/EG av den 23 oktober 2007 

(12) För … ett effektivt informationsverktyg … är det nödvändigt att 
sörja för att det utarbetas kartor …. 
 
(13) I syfte att undvika och minska den ogynnsamma påverkan av 
översvämningar på det berörda området är det lämpligt att upprätta 
planer för hantering av översvämningsrisker. 
 
(14) Planerna för hantering av översvämningsrisker bör inriktas på 
förebyggande, skydd och beredskap. 
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Förordning om översvämningsrisker (SFS 
2009:956) 

I. Områden med betydande översvämningsrisk. – Under steg 1 
ska MSB bedöma och peka ut områden med betydande 
översvämningsrisk. 
 

II. Kartor. – I steg 2 ska kartor utarbetas i två steg, dels för 
översvämningshotade områden dels för översvämningsrisker 
inom dessa hotade områden. 
 

III. Riskhanteringsplaner. – I det tredje steget i genomförandet av 
direktivet ska riskhanteringsplaner fastställas för de områden 
som har betydande översvämningsrisk. 

 
christine.andersson@lrfkonsult.se 



 
Stigande havsnivå: Konsekvenser för fysisk 

planering 
 Länsstyrelserna i Skåne och Blekinge län: Planering av bebyggelse i 

kustnära områden 
 
A. Kunskapsunderlag i den översiktliga planeringen och 
detaljplaneringen 
• Mätning av topografi; 
• Var det sker erosion idag och var det sker ackumulation; 
• Känsligheten för erosion; 
• Säkerhetsmarginal för erosion; 
• Analyser av värdet (t.ex. nyttokostnadsanalys) av kustnära natur, 

rekreation, turism, rörligt friluftsliv jämförd med värdet av 
planerad bebyggelse; 

• Enskild vattenförsörjning och enskilda avloppslösningar; samt 
• Översiktlig bedömning av områden med höga grundvattennivåer. 
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Stigande havsnivå: Konsekvenser för fysisk 

planering 
 Länsstyrelserna i Skåne och Blekinge län: Planering av bebyggelse i 

kustnära områden 
 
B. Anpassning av ny bebyggelse och infrastruktur 
• Olika åtgärder som kan genomföras för att eliminera eller minska 

översvämningsrisker, t.ex. upphöjning av mark, bestämmelser om 
lägsta grundläggningsnivå, anläggande av erosionsskydd. Dessa 
frågor hanteras normalt sett i detaljplaneskedet.  

• En del kommuner anger dock redan i översiktsplanerna en 
generell lägsta grundläggningsnivå.  

• Anpassning eller lokalisering utifrån typ av bebyggelse 
• Grundläggningstekniker 
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Detaljeringsgrad för redovisningar: 

Redovisning av risk för översvämning 
   

 
Översiktsplan 
• Topografi, nivåkurvor minst 1 meters intervall 
• Scenarier för eventuell vattenhöjning. Se tabell 1.  
 
Detaljplan 
• Detaljerade topografiska mätningar 
• En detaljerad redovisning av platsspecifika scenarier 
• Nyttokostnader vid skadeförebyggande åtgärder. Jämför värdet 

av kustnära natur, rekreation, turism och rörligt friluftsliv m.fl. 
värden 

• Avloppsystemens placering i förhållande till framtida 
översvämningar  
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Vattentätt byggstopp på Falsterbonäset 
Byggvärlden 2011-10-04 

 
”Vill du bygga nytt i Falsterbo? Glöm det. Ingen ny bebyggelse kan 
uppföras här efter ett beslut av länsstyrelsen. Orsaken: Den 
stigande havsytan.” 
 
”I Vellinge kommun är det nära till det mesta” står det på 
kommunens hemsida. Särskilt till havet, skulle man kunna lägga till. 
Inom kommunens gränser ligger Falsterbonäset, ett sandparadis för 
semesterfirare och sälar. Om hundra år riskerar stora delar att ligga 
under vatten. I nya beräkningar har SMHI kommit fram till att 
havsytan kan stiga med en meter. 
 
För att hantera detta har Vellinge tagit fram en handlingsplan. En 
plan som bland annat handlar om att bygga dubbla skyddsvallar. 
Det är denna handlingsplan som länsstyrelsen i Skåne reagerat på. 
Åtgärdsprogrammet är inte tillräckligt för att skydda bebyggelsen. 
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Vattentätt byggstopp på Falsterbonäset 
Byggvärlden 2011-10-04 

 
Länsstyrelsen: 
 
– Det handlar bland annat om att området nästan helt består av 
poröst sandmaterial som inte kommer att kunna hantera de stora 
vattenmassorna, säger länsarkitekten Elisabet Weber. 
 
Risken för att vattnet ska bryta sig igenom vallarna är alltså stor, 
anser länsstyrelsen. Dessutom pekar myndigheten på att den höjda 
havsnivån innebär en höjd grundvattennivå på Falsterbonäset.  
 
– I praktiken betyder detta att nybyggnationen i Skanör och 
Falsterbo stoppas. De stigande havsnivåerna gör det omöjligt att 
bygga på ett hållbart sätt på låglänt strandmark, säger Elisabet 
Weber. 
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Vattentätt byggstopp på Falsterbonäset 
Byggvärlden 2011-10-04 

 
Kommunen: 
 
Länsstyrelsens beslut väcker förvåning på Vellinge kommun. 
 
– Redan idag bor det cirka 10 000 människor på Falsterbonäset 
under denna nivå. 95 procent av de boende har sin fastighet under 
tre meter. Vi ska såklart vidta åtgärder för dessa fastigheter så 
varför skulle vi inte kunna vidta åtgärder för nya fastigheter, säger 
Hans Folkeson, stadsbyggnadsdirektör i Vellinge kommun. 
 
Hans Folkeson anser också att länsstyrelsen gör det lätt för sig. 
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Falsterbonäsets utseende 
vid normalt vattenstånd i dagens klimat 
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Falsterbonäsets utseende 
vid en höjning av vattenståndet med 1,0 meter 
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Falsterbonäsets utseende 
vid en höjning av vattenståndet med 2,0 meter 
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Statligt och kommunalt ansvar 

Ansvar då och nu……… 
   ………. ”Allt eller inget” 
   .........Den enskildes   
    ”berättigade   
    förväntningar” 
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Tack för uppmärksamheten! 
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