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Sammanfattning 

Denna vägledning riktar sig till de 12 länsstyrelser som ansvarar för att ta fram 

riskhanteringsplaner för 18 orter i Sverige där en översvämning har bedömts 

kunna få omfattande konsekvenser samt till de fem länsstyrelser som har en 

samordnande roll inom de fem vattendistrikten.  

Länsstyrelsernas arbete med riskhanteringsplanen följer av Förordningen om 

översvämningsrisker (SFS 2009:956) och Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskaps föreskrifter om riskhanteringsplaner (MSBFS 2013:1).  

Syftet med riskhanteringsplanerna är att identifiera viktiga slutsatser utifrån 

hot- och riskkartorna och eventuella behov av åtgärder. Målet är att minska 

ogynnsamma följder av översvämningar för människors hälsa, miljön, 

kulturarvet och ekonomisk verksamhet.  

Arbetet med riskhanteringsplanen ska bedrivas under 2014-2015. Under tiden 

ska samråd med kommuner, intressenter, organisationer och allmänheten 

genomföras. 

Arbetet ska bygga på mål som ska formuleras för människors hälsa, miljön, 

kulturarvet och ekonomisk verksamhet. Målen preciseras för de återkomsttider 

för flöden som är relevanta att hantera för respektive ort. 

Utifrån hot- och riskkartor samt målen som formulerats ska åtgärder som 

behöver vidtas inom de närmaste åren prioriteras. Åtgärder kan handla om att 

skydda värden och verksamheter från översvämning men också att undvika 

lokalisering av viktiga funktioner i översvämningshotade områden. Åtgärder 

kan också handla om tidig varning och beredskap. Dessa åtgärder beskrivs mer 

utförligt och kategoriseras under rubrikerna förebyggande, skydd, beredskap, 

återställning eller övrigt. 

I det fall behovsbedömningen visar att det kan antas att genomförandet av 

planen medför en betydande miljöpåverkan, ska en miljöbedömning göras. 

Inom ramen för denna miljöbedömning ska en miljökonsekvensbeskrivning 

(MKB) upprättas. Detta arbete sker parallellt med arbetet med planen.  

Planen ska vara färdigställd senast 22 december 2015. Den gäller fram till nästa 

revision som sker under nästa cykel enligt förordningen om 

översvämningsrisker.  
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1. Riskhanteringsplanen 

1.1 Bakgrund 

Arbetet med att ta fram riskhanteringsplaner för översvämningsrisker följer av 

förordningen om översvämningsrisker (SFS 2009:956) och Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskaps (MSB) föreskrifter om riskhanteringsplaner 

(MSBFS 2013:1).  

18 orter i Sverige har av MSB under 2011 bedömts kunna få omfattande 

konsekvenser vid en översvämning. Det är orter som har haft betydande 

översvämningar och där en översvämning bedömts kunna få betydande 

konsekvenser. Översvämningsrisken har bedömts utifrån 

översvämningskarteringar av sjöar och vattendrag samt utifrån SCBs 

tätortsavgränsningar. I arbetet har konsekvenser för människors hälsa, miljön, 

kulturarvet och ekonomisk verksamhet analyserats. 

I december 2013 har MSB och länsstyrelserna färdigställt hot- och riskkartor 

för dessa orter. Hotkartor innebär att nya och uppdaterade karteringar för 

översvämningar har tagits fram för respektive ort. I riskkartorna har också 

viktiga intressen och samhällsfunktioner identifierats som kan hotas av en 

översvämning. För respektive ort har tre flöden karterats, ett beräknat högsta 

flöde som har låg sannolikhet, ett klimatanpassat 100-årsflöde som har 

medelhög sannolikhet och ett 50-årsflöde som har hög sannolikhet. 

Hotkartor finns publicerade på MSB:s hemsida www.msb.se och 

länsstyrelsernas riskkartor finns publicerade på www.lansstyrelsen.se. 

1.2 Syfte 

Riskhanteringsplaner är ett dokument som sammanfattat beskriver hur de 

risker som identifierats i de 18 utpekade orterna där en översvämning har 

bedömts kunna få omfattande konsekvenser ska hanteras. En 

riskhanteringsplan per ort ska tas fram. Riskhanteringsplanen behandlar i 

vissa fall översvämningspåverkan från både sjöar och vattendrag. 

Syftet med riskhanteringsplanerna är att identifiera centrala slutsatser utifrån 

hot- och riskkartorna och eventuella behov av åtgärder. Målet är att värna 

viktiga värden för samhället. I arbetet ingår att vidare analysera kartorna för att 

identifiera konsekvenser för människors hälsa, miljön, kulturarvet och 

ekonomisk verksamhet.  

Riskhanteringsplanerna är en viktig del i arbetet med förordningen om 

översvämningsrisker. Det är i detta steg som det är tydligt att länsstyrelserna 

ska involvera kommuner, regionala intressenter, allmänhet, organisationer och 

andra aktörer i arbetet. 

http://www.msb.se/
http://www.lansstyrelsen.se/
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1.3 Ansvar 

Det är den länsstyrelse i länet där orter med betydande översvämningsrisk 

identifierats som ska ansvara för att ta fram riskhanteringsplaner. Följande 

ansvarsfördelning gäller mellan länsstyrelserna i arbetet att ta fram 

riskhanteringsplaner för de 18 identifierade orterna med betydande 

översvämningsrisk.  

Tabell 1: Länsstyrelser som ansvarar för framtagandet av riskhanteringsplaner samt 

berörda kommuner som omfattas av hot- och riskkartor. Några kommuner har enligt 

riskkartorna endast små potentiella konsekvenser. 

Ansvarig länsstyrelse Tätorter med 
betydande 
översvämningsrisk 

Berörda kommuner av 
hot och riskkartor 

Länsstyrelsen i Norrbotten Älvsbyn 

Haparanda  

Älvsbyn 

Haparanda  

Länsstyrelsen i Västerbotten Vännäsby Vännäs 

Umeå 

Länsstyrelsen i Dalarna Vansbro 

Falun 

Malung  

Vansbro 

Falun 

Malung-Sälen  

Länsstyrelsen i Gävleborg Edsbyn Ovanåker 

Länsstyrelsen i Uppsala Uppsala Uppsala 

Länsstyrelen i Stockholm Stockholm Botkyrka, Haninge, 
Huddinge, Järfälla, 
Sigtuna, Stockholm, 
Solna, Sollentuna, 

Sundbyberg, Tyresö, 
Täby, Upplands Väsby 

och Vallentuna 

Länsstyrelsen i Örebro Lindesberg 

Örebro 

Lindesberg 

Örebro 

Länsstyrelsen i Värmland Karlstad Karlstad 

Hammarö 

Länsstyrelsen Jönköping Jönköping 

Värnamo 

Jönköping 

Värnamo 

Länsstyrelsen i Västra 
Götaland 

Göteborg  

 

Lidköping  

Ale 

Göteborg 

Lidköping 

Länsstyrelsen i Halland Kungsbacka Kungsbacka 

Länsstyrelsen i Skåne Kristianstad Kristianstad 
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Länsstyrelserna ska samordna arbetet inom vattendistrikten som ligger inom 

svenskt territorium. Om riskhanteringsplanen gäller för ett internationellt 

avrinningsområde, vilket gäller för Haparanda, ska den samordnas med 

riskhanteringsplaner i Finland.  

Länsstyrelserna ansvarar för att samordna riskhanteringsplanens innehåll med 

berörd lagstiftning och annat arbete som kan påverka innehållet eller 

utformningen av riskhanteringsplanerna. 

Länsstyrelserna har tillsammans med länsstyrelserna i Norrbotten, 

Västernorrland, Västmanland, Kalmar och Västra Götaland ett särskilt ansvar 

att samordna riskhanteringsplanerna på vattendistriktnivå med 

vattenförvaltningens åtgärdsprogram så att respektive direktivs syfte bibehålls. 

1.4 Innehåll 

Riskhanteringsplanerna ska väga samman olika aspekter av hantering av en 

översvämning. I arbetet ska särskild vikt läggas på det förebyggande arbetet 

samt skydd och beredskap. En del av förebyggande arbete är att ha 

uppdaterade översvämningsprognoser och varningstjänster, se 12 § 

förordningen om översvämningsrisker. 

Riskhanteringsplanerna för de 18 områdena bör vara lika till sitt upplägg och 

innehåll för att säkerställa att alla obligatoriska delar finns med. Ett förslag till 

innehållsförteckning återfinns som bilaga 1.  

Förslaget till innehållsförteckning innehåller de kapitel som MSB bedömer vara 

obligatoriska. Utöver dessa kapitel kan länsstyrelsen lägga till mer information. 

Rubrikerna för de delar som ska ingå bör inte ändras eftersom det kommer att 

bli lättare att hitta informationen. 

Delar av arbetet och sammanfattningar av riskhanteringsplanen ska 

rapporteras till MSB. Dessa framgår i kapitel 8 om rapportering. Innehållet i 

riskhanteringsplanen behöver dock inte struktureras efter vad som efterfrågas i 

rapporteringen. 

Till riskhanteringsplanen ska det göras en miljöbedömning och en 

miljökonsekvensbeskrivning. Vägledning för det arbetet finns i 

Naturvårdsverkets allmänna råd ”Handbok med allmänna råd om 

miljöbedömning av planer och program” (2009) och i MSB:s vägledning 

”Olycksrisker och MKB” (2012). 

1.5 Tidplan 

Arbetet med riskhanteringsplanen ska pågå under 2014-2015. Länsstyrelserna 

som ska ta fram riskhanteringsplanerna bör komma igång tidigt under 2014 för 

att starta arbetet med att hålla tidigt samråd. Den ordinarie samrådstiden 

bedöms kunna ske under de första månaderna av 2015, se figur 1. 
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Figur 1: Ungefärlig tidplan för arbetet med riskhanteringsplaner. 

 

1.6 Samordning inom vattendistrikten 

Inom vattendistriktet ska arbetet med riskhanteringsplanerna samordnas 

enligt 13 § i förordningen om översvämningsrisker. Samordningen av 

riskhanteringsplaner är särskilt viktig om de berör samma vattendrag eller sjö.  

Ett sätt att arbeta med samordning är att ha gemensamma övergripande mål 

för arbetet för de frågor som kan hanteras gemensamt, exempelvis för arbetet 

med samverkan med vattenförvaltningen, se nedan.  

Det kan också vara av vikt att samordna frågor som rör åtgärder och strategier 

för övergripande arbete längs ett vattendrag såsom t.ex. förändrade 

tappningsregimer (utifrån gällande vattendomar) och system för prognoser och 

tidig varning. Se vidare under 5.2 Geografisk omfattning. 

1.7 Samordning med internationellt 

vattendistrikt 

Inom internationella vattendistrikt ska arbetet med riskhanteringsplanerna 

samordnas med motsvarande planer i Finland och Norge enligt 13 § i 

förordningen om översvämningsrisker. Behov av samordning kommer 

sannolikt beröra Tornedalens avrinningsområde och orterna Haparanda och 

Torneå. Där är det Norrbottens länsstyrelse som ska samordna sitt arbete med 

finska ELY-centralen i Lappland. 

Det ska också, när det anses lämpligt, tas fram mer detaljerade planer för 

aktuellt delavrinningsområde. Exempel på sådana mer detaljerade planer kan 

vara analyser av gemensamma nyttor av åtgärder samt gemensamma planer för 

drift och förvaltning av åtgärder. 
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1.8 Samordning med vattenförvaltningen 

Riskhanteringsplanen ska på sikt tas fram parallellt med vattenförvaltningens 

åtgärdsprogram och förvaltningsplaner. Det är därför viktigt att de samordnas 

inom vattendistrikten. En viktig del i samordningen är arbetet med målen. 

Dessa bör, för att vara möjliga att samordna, vara gemensamma inom 

vattenförvaltningsområdet på en övergripande nivå. Det är särskilt viktigt att 

samordna arbetet med målen där flera orter ligger inom samma 

avrinningsområde. 

I rapporteringen till EU ska ingen dubbelrapportering mellan vattendirektivet 

och översvämningsdirektivet behöva ske. Informationen som lämnas i de olika 

rapporteringarna ska inte behöva rapporteras igen, endast referens till åtgärder 

lämnas om de redan rapporterats. 
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2. Geografisk avgränsning av 

planens område 

Den geografiska avgränsningen av det område där riskhanteringsplanen ska 

genomföras kan göras på flera sätt. MSB förespråkar att avgränsningen av 

planens område ska beslutas då planens åtgärder är klara. Den slutliga 

avgränsningen ska alltså göras i samband med att planen färdigställs, dvs. efter 

samrådet. Den geografiska avgränsningen ska bygga på de åtgärder som planen 

innehåller. I avgränsningen ska alltså inte fördjupade studier vars syfte är att 

studera eventuell måluppfyllnad vara ett underlag för avgränsning. Åtgärder 

som vidtas enligt annan lagstiftning, se kapitel 6.4, ska inte heller vara 

avgörande för den geografiska avgränsningen. 

Som utgångspunkt för den geografiska avgränsningen bör länsstyrelsen 

använda den översvämmade yta som omfattas av riskkartan för det beräknade 

högsta flödet. Utifrån denna yta kan sedan avgränsningen antingen utökas eller 

reduceras. 

2.1 Utökning av avgränsningen 

En utökning av den geografiska avgränsningen kan ske genom att åtgärder 

vidtas både uppströms och nedströms den utpekade orten med betydande 

översvämningsrisk. Utökning av avgränsningen kan exempelvis behöva ske om 

riskhanteringsplanen lägger fokus på flödesdämpande åtgärder uppströms eller 

hanterar möjligheter att öka avtappning nedströms den utpekade orten.  

Den geografiska avgränsningen av riskhanteringsplanen kan också omfatta ytor 

och områden som inte hotas att översvämmas men som berörs av planen på 

olika sätt. En utökning till att omfatta områden som inte ingår i hot- och 

riskkartorna kan behövas om åtgärder föreslås som innebär att flytta sårbara 

verksamheter utanför det översvämningshotade området. Det kan också handla 

om att öka redundansen vid en översvämning genom att förstärka kapacitet 

hos verksamheter som ligger utanför översvämningshotade områden. Exempel 

på sådana åtgärder är att säkerställa omledningsvägar för vägtrafik eller flytt av 

viktiga distributionsanläggningar. 

2.2 Reducering av avgränsningen 

För vissa orter kan det visa sig att det inte är relevant att hantera det beräknade 

högsta flödet i riskhanteringsplanen. Det kan vara så att det endast är relevant 

att utarbeta riskhanteringsplanen utifrån mål som formuleras för exempelvis 

100-årsflödet och 50-årsflödet. 

En reduktion av området uppströms och nedströms den utpekade orten kan 

också göras om det inte är relevant att hantera hela området i 

riskhanteringsplanen. Det kan visa sig att de intressen som varit avgörande för 

avgränsningen av hot- och riskkartorna inte skadas av en översvämning och 

därmed inte är relevanta för riskhanteringsplanens avgränsning. 
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3. Mål för arbetet 

3.1 Målen i riskhanteringsplanerna 

Mål för arbetet ska formuleras av respektive länsstyrelse i 

riskhanteringsplanen. Målen kan behöva samordnas inom vattendistriktet för 

att vara vägledande i arbetet för flera berörda orter inom ett avrinningsområde, 

men också för att kunna vara ett underlag för samordning med förordning 

(2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. 

En målstruktur har tagits fram av MSB och den presenterades i vägledningen 

för riskkartor (MSB dnr 2013-1373-7). MSB har också tagit fram övergripande 

mål på nationell nivå. De övergripande målen bygger på en vision: ”Ett säkert 

samhälle vid en omfattande översvämning”. De övergripande målen har tagits 

fram för de fyra fokusområdena människors hälsa, miljön, kulturarvet och 

ekonomisk verksamhet. Tanken är att dessa ska preciseras i resultatmål för 

varje berörd ort.  

De övergripande målen är vägledande och bör kompletteras utifrån den 

aktuella ortens förutsättningar, storlek och översvämningsproblematik. 

Exempel på detta är att om möjligt namnge platser och företeelser samt att 

utifrån lokalkännedom bedöma vilka frågor inom respektive fokusområde som 

arbetet bör fokuseras på.  

Förslag till resultatmål bör tas fram tidigt i arbetet och kommuniceras under 

det tidiga samrådet, se vidare under kapitel 4 miljöbedömning och samråd. 

3.1.1 Övergripande mål 

MSB:s förslag på övergripande mål för de fyra fokusområdena är: 

 Människors hälsa ska inte påverkas väsentligt av en översvämning. 

 Miljön och naturvärden inom skyddade områden ska inte förorenas vid 

en översvämning. 

 Kulturarvet ska skyddas så att värdefulla lämningar och kunskap inte 

förloras vid en översvämning. 

 Ekonomisk verksamhet som bidrar till samhällets funktion ska inte 

utsättas för långvariga avbrott i verksamheten vid en översvämning. 

I riskhanteringsplanerna ska relevanta resultatmål preciseras för de fyra 

fokusområdena människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk 

verksamhet och om det behövs preciseras per flöde (50-, 100-årsflödet och det 

beräknade högsta flöde). Resultatmålen ska vara långsiktiga och ska dessutom 

vara formulerade så att de är mätbara/uppföljningsbara.  

De övergripande målen är vägledande för respektive riskhanteringsplan. 

Beroende på ortens storlek och läge samt översvämningarnas karaktär vid olika 

flöden (t.ex. långvariga eller kortvariga eller att de har obetydliga 

konsekvenser) kan vissa flöden vara irrelevanta att hantera. Om det inte är 

relevant att hantera ett visst flöde i riskhanteringsplanen kan det vara lämpligt 
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att lyfta upp detta redan i målformuleringen. Slutsatsen att mål inte formuleras 

för konsekvenserna av visst flöde/utbredningsområde ska då bygga på de hot- 

och riskkartor som tagits fram.  

3.1.2 Resultatmål 

Resultatmålen ska vara vägledande för arbetet med att identifiera behov av 

eventuella åtgärder. Resultatmålen är stöd i identifiering av vilka funktioner 

som ska upprätthållas och fungera vid en omfattande översvämning för att 

undvika betydande påverkan på människors hälsa, miljön, kulturarvet och 

ekonomisk verksamhet. Resultatmålen ska också ange önskad nivå på förmåga 

att hantera en översvämning. Resultatmålen innehåller en precisering av vilken 

påverkan på samhället som kan accepteras men ändå leva upp till visionen. 

Resultatmålen ska omfatta människors hälsa, miljön, kulturarvet och 

ekonomisk verksamhet för respektive flöde som är relevant att hantera i det 

fortsatta arbetet.  

Resultatmålen kan behöva preciseras för olika syften för att vara användbara i 

arbetet:  

 Förebyggande, t.ex. långsiktiga mål att använda i ÖP och 

tillståndsbeslut,  

 Skyddsfunktioner, t.ex. funktion/nivå hos permanenta och temporära 

invallningar och kapacitet på pumpar, 

 Beredskapsförmåga/hantering, t.ex. räddningstjänstens möjlighet att 

varna, informera och planera 

 Återställning/uppföljning/lärande, t.ex. samla erfarenheter från 

inträffade händelser 

Som stöd i arbetet med att identifiera behov av mål kan MSB:s vägledning för 

risk och sårbarhetsanalyser användas (MSB 2011). Där finns stöd för att väga 

samman olika konsekvenser och även stöd för att värdera dessa. Ett exempel på 

hur detta kan göras är att sätta in bedömda konsekvenser i en riskmatris och på 

så sätt både åskådliggöra vad som bedöms vara hög respektive låg risk samt 

vilka konsekvenser som bedöms kräva åtgärder. Utgångspunkten för att 

formulera resultatmål är då där konsekvenserna bedöms bli oacceptabelt höga. 

En sådan riskmatris kan också identifiera att konsekvenser vid vissa flöden blir 

acceptabla. Nedan följer exempel på resultatmål:  
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Tabell 2: Exempel på resultatmål. För varje övergripande mål/fokusområde kan flera 

resultatmål formuleras. 

Övergripande 

mål 

Exempel på 

resultatmål 

Exempel på 

resultatmål 

Exempel på 

resultatmål 

Människors 

hälsa ska inte 

påverkas 

väsentligt av en 

översvämning. 

Inga 

distributionsanläggningar 

(pumpstationer, 

transformatorstationer) 

eller annan 

samhällsviktig 

infrastruktur ska 

påverkas av en 

översvämning med en 

återkomsttid på 50 år 

eller oftare. 

Högst 100 personers 

bostäder ska beröras 

av en översvämning 

med en återkomsttid 

på 100 år eller oftare 

inom området XX. 

Inga bostäder ska 

behöva evakueras vid en 

översvämning med en 

återkomsttid på 50 år 

eller oftare. 

Kulturarvet ska 

skyddas så att 

värdefulla 

lämningar och 

kunskap inte 

förloras vid en 

översvämning. 

Kulturlämningar av typen 

XX, YY och ZZ ska inte 

skadas vid en 

översvämning med en 

återkomsttid på 100 år 

eller oftare. 

 

  

3.1.3 Åtgärdsmål 

Om resultatmålen inte kan preciseras för att identifiera behov av åtgärder kan 

åtgärdsmål behöva tas fram. Åtgärdsmål tas fram som stöd i prioriteringen av 

åtgärder som behövs för att uppnå resultatmålen. Av åtgärdsmålen ska det 

framgå vilka funktioner i samhället som behöver stärkas/åtgärdas för att uppnå 

önskat resultat det bör också framgå hur detta ska ske. Det är effekterna av 

olika typer av åtgärder som ska framgå av målen, åtgärderna i sig bör framgå av 

precisering i riskhanteringsplanen. 

Åtgärdsmålen kan vara effekter som eftersträvas både för att reducera 

översvämningshotet och för att skydda vissa verksamheter/områden. 

Åtgärdsmålen ska vara ett stöd för att identifiera vilka åtgärder som behövs för 

att uppnå resultatmålen för människors hälsa, miljön, kulturarvet och 

ekonomisk verksamhet. 

För att uppnå ett åtgärdsmål kan det behöva vitas flera åtgärder inom flera 

olika typer av åtgärdskategorier, se kapitel 6. Syftet med att ta fram ett 

åtgärdsmål är att förtydliga vad flera olika åtgärder tillsammans ska uppnå. 

Genom att formulera åtgärdsmål kan därför flera aktörer inom sina egna 

ansvarsområden bidra till att uppnå åtgärdsmålet gemensamt. Nedan följer 

exempel på åtgärdsmål och åtgärder: 

  



14 

 

 

Tabell 3: Exempel på åtgärdsmål och åtgärder. För att uppnå ett resultatmål kan flera 

åtgärdsmål behöva formuleras. För varje åtgärdsmål kan också flera åtgärder behöva 

vidtas för att uppnå målet. 

Exempel på 

resultatmål 

Exempel på 

åtgärdsmål  

Exempel  

Åtgärd 1 

Exempel  

Åtgärd 2 

Inga bostäder ska 

behöva evakueras 

vid en 

översvämning 

med en 

återkomsttid på 

50 år eller oftare. 

Bostadsområdena YY och 

ZZ ska skyddas mot en 

översvämning genom 

temporära eller 

permanenta åtgärder. 

Åtgärdskategori M 33 - 

Invallning av 

bostadsområdet YY ska 

ske genom höjning av 

GC-vägen längs 

Forsgatan till en nivå 

som skyddar vid en 

återkomsttid på 50 år på 

Vattendraget. Detta 

genomförs av NN-

förvaltningen under 

201X. 

Åtgärdskategori M 44 

– Räddningstjänsten 

införskaffar barriärer 

med kapacitet att 

valla in 

bostadsområdet ZZ 

till en nivå som 

skyddar vid en 

återkomsttid på 50 år 

på Vattendraget 

under 201X. 

3.1.4 Kunskapsmål 

Om det finns oklarheter i hot- och riskkartorna eller om det är oklart om 

resultatmålen uppnås kan det finnas behov av fördjupade studier. Målen med 

dessa studier bör preciseras som kunskapsmål. 

Kunskapsmålen förtydligar vilka frågor som behöver studeras vidare för att få 

tillräcklig kunskap för att bedöma om resultatmålen uppnås redan i dag eller 

om det behöver vitas åtgärder eller formuleras åtgärdsmål för att kunna besluta 

om eventuella åtgärder. Kunskapsmålen kan exempelvis formuleras som 

tematiska mål inom något av de fyra fokusområdena eller som geografiska mål 

genom fördjupade studier av ett visst geografiskt område. Kunskapsmålen ska 

bygga på en tidsplan som innebär att de studier som genomförs bör ge resultat 

inom en cykel. 

Tabell 4: Exempel på kunskapsmål och åtgärder. Ett kunskapsmål formuleras då det inte 

finns kunskap för att bedöma ett åtgärdsbehov eller underlag för att prioritera åtgärder. 

Exempel 

Resultatmål 

Exempel 

Kunskapsmål 

Exempel åtgärd 

Kulturlämningar av 

typen XX, YY och ZZ 

ska inte skadas vid en 

översvämning med en 

återkomsttid på 100 

år. 

 

Senast år 201X ska det finnas 

kunskap om berörda 

kulturvärdens sårbarhet vid en 

översvämning med en 

återkomsttid på 100 år så att 

bedömningar av behov av 

åtgärder blir relevanta. Detta 

gäller följande typer av 

kulturlämningar XX, YY och ZZ.  

Åtgärdskategori M 24 - En 

inventering av berörda kulturvärden 

(XX, YY och ZZ) och bedömning 

deras sårbarhet vid en översvämning 

med en återkomsttid på 100 år ska 

ske i samarbete med kommunen, 

Länsmuseet och RAÄ.  Ansvarig är 

Länsstyrelsens Kulturmiljöenhet.  

Inventeringen ska vara klar senast 

201X. 
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3.2 Målstruktur 

Målen för arbetet ska struktureras för de fyra fokusområdena och för de 

översvämningsscenarier som är relevanta för den aktuella orten. 

För vissa orter kan det vara orimligt att arbeta utifrån händelser med låg 

sannolikhet (BHF) på grund av händelsens omfattning eller relevans. Det kan 

då vara möjligt att man i arbetet med målen bygger dessa på de övriga flödena. 

 

Tabell 5: Exempel på tabell för att sammanfatta resultatmålen för arbetet. Samma tabell 

kan användas för att sammanfatta eventuella åtgärdsmål och kunskapsmål. 

 Översvämningar med 

låg sannolikhet  

(BHF) 

Översvämningar med 

medelhög 

sannolikhet  

(100-årsflödet) 

Översvämningar med 

hög sannolikhet  

(50-årsflöde) 

Människors 

hälsa 

      

Miljön 

 

      

Kulturarvet 

 

      

Ekonomisk 

verksamhet 

      

 

Det är resultatmålen för de fyra fokusområdena och för relevanta flöden som 

ska kommuniceras under ett tidigt samråd. Behovet av åtgärdsmål eller 

kunskapsmål är en del av de slutsatser som kommer fram under arbetet med 

riskhanteringsplanen.  

 

För att uppnå resultatmålen kan man behöva precisera åtgärdsmål om det 

behöver vidtas åtgärder. Effekterna av eventuella åtgärder som är en 

förutsättning för att uppnå resultatmålen beskrivs i åtgärdsmålen. 

Åtgärdsmålen bör också preciseras för de fyra olika strategier av åtgärder som 

finns i åtgärdslistan. Åtgärdsmålen ska vara realistiska och helst tidssatta.  

 

Om förutsättningarna är sådana att det inte går att bedöma om man uppnår 

resultatmålen och därmed inte kan bedöma om det behöver vidtas åtgärder, 

kan ytterligare kunskap eller studier behövas för bedömningarna. Vad 

fördjupade studier ska svara på preciseras i kunskapsmål. Kunskapsmålen ska i 

princip kunna uppnås inom en cykel.  

 

Behov av fördjupade studier och analyser görs bäst utifrån de lokala 

förutsättningarna. Lokal anpassning av målen av respektive länsstyrelse är 

därför nödvändiga men samordnas inom vattendistrikten så att det inte 

innebär målkonflikter.  
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Figur 2: Illustration över hur resultatmål, åtgärdsmål och kunskapsmål förhåller sig till 

varandra. Resultatmålen tas fram tidigt i arbetet och kommuniceras under tidigt samråd. 

Åtgärdsmål och kunskapsmål formuleras endast om det är relevant för den aktuella orten.  
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4. Miljöbedömning och samråd 

Riskhanteringsplanen omfattas av reglerna för miljöbedömningar för planer 

och program enligt 6 kap. 11-18 §§ miljöbalken (MB). Miljöbedömning av 

planer och program är den process som myndigheter och kommuner ska 

genomföra när de upprättar eller ändrar vissa planer eller program vars 

genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan.  

I det fall behovsbedömningen visar att det kan antas att genomförandet av 

riskhanteringsplanen medför en betydande miljöpåverkan, ska en 

miljöbedömning göras, det vill säga en allmän, mer övergripande bedömning 

av densamma. Inom ramen för denna miljöbedömning ska en MKB upprättas, 

vilken i sin tur närmare redogör för den miljöpåverkan som antas följa av 

planen samt en bedömning av den påverkan som antas uppkomma.  

Inom ramen för miljöbedömningen ska bl.a. den betydande positiva och 

negativa miljöpåverkan som genomförandet av riskhanteringsplanen kan antas 

medföra identifieras, beskrivas och bedömas.  

Denna vägledning fördjupar sig inte i själva miljöbedömningsarbetet. 

Vägledning för den processen finns i Naturvårdsverkets vägledning om 

miljöbedömningar av planer och program (2009) och även i MSB:s 

vägledning Olycksrisker och MKB (2012). 

Syftet med riskhanteringsplanen är att utifrån uppsatta mål reducera 

konsekvenser av omfattande översvämningar. Detta kan innebära att vissa mål 

för arbetet väger tyngre och att det kommer att saknas resurser och kapacitet 

för att skydda vissa intressen. Åtgärder kommer sannolikt inte att kunna vidtas 

inom en cykel för att uppnå målen för arbetet. För- och nackdelar med olika 

prioriteringar och alternativa åtgärder ska framgå av en MKB och det är viktigt 

att dessa avvägningar är tydliga och presenteras på ett enkelt sätt under 

samrådet. 

4.1 Tidigt samråd om avgränsning 

Om behovsbedömningen visar att en MKB ska utföras ska ett samråd om mål 

och avgränsningen av MKB arbetet ska hållas tidigt i processen. Med denna 

avgränsning avses tematisk och innehållsmässig avgränsning, inte den 

geografiska avgränsningen. MSB bedömer att detta samråd bör ske inom det 

första halvåret 2014. Det tidiga samrådet bör förtydliga syftet med arbetet och 

också beskriva vad som inte kommer att ingå i riskhanteringsplanen. Ett 

förslag till resultatmål för det kommande arbetet ska ingå i det tidiga 

samrådet. Under arbetets senare skeden sker en precisering av eventuella 

åtgärdsmål och kunskapsmål. Det tidiga samrådet sker dels internt inom 

länsstyrelsen men också med berörda kommuner. 

Beskrivning av syfte och krav på innehåll i tidigt samråd finns i 

Naturvårdsverkets handbok om miljöbedömning av planer och program 

(2009).  
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En länk till exempel på samrådsunderlag som man tagit fram i Finland finns i 

referenslistan. 

 

 

Figur 3: En schematisk bild av hur riskhanteringsprocessen integreras i 

miljöbedömningsprocessen, ur Olycksrisker och MKB från MSB. I processbilden 

framgår att målen för arbetet ska ingå i samråd om avgränsning. 

 

4.2 Samråd om riskhanteringsplan och MKB 

MSB bedömer att samrådstiden för riskhanteringsplanen kan om det är 

lämpligt samordnas med samråden om förvaltningsplaner och åtgärdsprogram 

enligt vattenförvaltningsförordningen (1 november 2014-30 april 2015). 

Samrådstiden för riskhanteringsplanerna är enligt förordningen om 

översvämningsrisker två månader vilket framgår av 16 §. 

MSB bedömer att en rimlig tidplan för arbetet är att huvudelen av arbetet sker 

under 2014 och samråd genomförs under första halvåret av 2015. Det innebär 

att remissinstanser, allmänhet och intressenter kan samordna sina yttranden 

över riskhanteringsplaner och åtgärdsprogram. Sammanfattning och 

färdigställande av riskhanteringsplanen sker sedan under hösten 2015.  
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Samrådsprocessen bedrivs dels enligt 16 § i förordningen om 

översvämningsrisker och dels enligt 6 kap miljöbalken, miljöbedömningar av 

planer och program. 

Det samråd som åsyftas enligt 16 § förordningen om översvämningsrisker avser 

samrådet om hela riskhanteringsplanen och miljökonsekvensbeskrivningen.  

4.3 Gränsöverskridande samråd 

I första hand gäller denna punkt eventuella åtgärder i riskhanteringsplanen för 

Haparanda som kan förväntas få betydande miljökonsekvenser som sträcker 

sig över gränsen till Finland. Det kan eventuellt också vara relevant för åtgärder 

som berör avrinningsområden som sträcker sig in i Norge. 

När en myndighet eller kommun upprättar en plan eller ett program som kan 

antas medföra en betydande miljöpåverkan i ett annat land, ska 

Naturvårdsverket informera det landets ansvariga myndighet om innehållet i 

planen och miljökonsekvensbeskrivningen. Om den berörda staten begär det 

ska samråd ske avseende den gränsöverskridande miljöpåverkan som 

genomförandet av planen eller programmet kan antas medföra och de åtgärder 

som planeras för att förebygga, hindra eller motverka betydande negativ 

miljöpåverkan. Samrådet ska inledas så snart miljökonsekvensbeskrivningen 

färdigställts. 

Läs mer om samråd kring gränsöverskridande miljöeffekter i 

Naturvårdsverkets handbok om miljöbedömningar av planer och program 

(2009). 
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5. Prioritering av åtgärder 

De åtgärder som beskrivs i riskhanteringsplanen ska utgå från de mål som 

formulerats i planen. Prioriteringen av åtgärder bör i huvudsak bygga på att 

skydda intressen inom de fyra fokusområden som omfattas av förordningen om 

översvämningsrisker, dvs. människors hälsa, miljön, kulturarvet och 

ekonomisk verksamhet. Samhällsviktiga verksamheter kan ingå i både 

fokusområde människors hälsa och fokusområde ekonomisk verksamhet. 

Det är viktigt att planen beskriver hur prioriteringar gjorts. Förslag på åtgärder 

och fördjupade studier i riskhanteringsplanen ska prioriteras utifrån relevanta 

aspekter bland annat kostnad-nytta, översvämningens geografiska omfattning, 

möjliga avledningsvägar för vattnet och möjligheter att hejda en översvämning, 

miljökvalitetsnormer för vattenförvaltningen, fysisk planering, pågående 

markanvändning, naturvård, sjöfart och hamnar. Se artikel 7 punkt 3 i 

direktivet (2007/60/EG). 

Särskild vikt vid prioritering ska läggas på förebyggande arbete samt skydd och 

beredskap vilket även kan omfatta översvämningsprognoser och tidig varning.  

För många orter har MSB även levererat data för ett klimatanpassat 200-

årsflöde och för vissa älvar finns beredskapsstudier för dammbrott. Dessa och 

andra scenarier utöver de flödeskarteringar som ligger till grund för hot- och 

riskkartor kan beaktas vid prioritering och utformning av åtgärder i 

riskhanteringsplanen. 

Utöver åtgärder som föreslås vidtas enligt riskhanteringsplanens mål och 

prioriteringar ska även andra relevanta åtgärder som beslutats enligt annan 

lagstiftning ingå i planen. Dessa bör klassificeras och listas separat och det bör 

även anges om de rapporterats enligt vattenförvaltningen. Se vidare i kapitel 

6.3 och 6.4. 

5.1 Kostnad-nyttoanalyser 

När det gäller kostnad-nyttoanalyser ska samtliga åtgärder som vidtas som har 

gränsöverskridande effekter omfattas av sådana analyser enligt 3 § MSBFS 

2013:1. Detta gäller därför främst Haparanda. 

Även för andra orter kan det vara aktuellt att värdera olika åtgärder eller 

strategier utifrån kostnads-nyttoperspektiv. Om det blir aktuellt att analysera 

ekonomiska vinster av t.ex. invallningar bör det vara möjligt att identifiera 

vilka ytor, värden och funktioner som skyddas av åtgärden. MSB bedömer att 

det kommer att vara svårt att värdera skydd av områden och verksamheter där 

det inte går att sätta monetära värden på en förlust eller skada. För att 

identifiera konsekvenser för människors hälsa, miljön, kulturarvet och 

ekonomisk verksamhet där åtgärder behöver vidtas kan man utgå från en enkel 

riskmatris. 
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Räddningsverket tog 2006 fram en handbok om kostnads-nyttoanalyser för 

nybörjare. Den ger en grundläggande bild av vad det är och beskriver 

förenklade metoder, se referenslistan. 

Kostnads-nyttoanalyser har också tagits fram i enskilda projekt. Erfarenheter 

kan hämtas från exempelvis Götaälvutredningen, se referenslistan. 

5.2 Geografisk omfattning 

Den geografiska omfattningen av en översvämning bör beaktas från flera 

aspekter. Den drabbade tätorten bör sättas i ett sammanhang vid de olika 

flödesscenarierna. Detta innebär att länsstyrelsen i planen bör beakta att 

översvämningen längs ett vattendrag kan drabba flera orter samtidigt och att 

exempelvis resurser i form av pumpar och temporära barriärer som finns 

tillgängliga kan behöva delas mellan flera orter, även orter som inte omfattas av 

riskhanteringsplanen.  

För orter som drabbas av en översvämning från de stora sjöarna bör man också 

beakta att det kan vara stora geografiska områden som berörs samtidigt. 

Riskhanteringsplanen bör därför i vissa delar samordnas mellan orter som 

ligger inom samma avrinningsområde och berörs av samma vattendrag eller 

sjö.  

Prioritering av åtgärder bör beakta den geografiska omfattningen så att 

avvägning av var resurser gör störst nytta kan ses i ett sammanhang med 

områden som inte har bedömts ha en betydande översvämningsrisk. Vid sådan 

avvägning bör åtgärder prioriteras som kan ge stor samhällsnytta även utanför 

det område som bedömts ha en betydande översvämningsrisk. 

5.3 Hot mot vattenkvalitén 

Miljökvalitetsnormerna för vatten är juridiskt bindande och ska beaktas i 

riskhanteringsplanen. Åtgärder som redan föreslagits i åtgärdsprogram för 

vattenförvaltningen bör beaktas om de är relevanta ur ett 

översvämningsperspektiv. Relevanta åtgärder som redan beslutats ingå i 

åtgärdsprogram för vattenförvaltningen ska ingå i listan på åtgärder men dessa 

bör listas separat. 

5.4 Fysisk planering, markanvändning och 

infrastruktur 

De olika strategierna för att hantera en översvämning faller i många delar på 

kommunal nivå och kommunala beslut. En viktig sådan åtgärd är beslut och 

strategier för fysisk planering och beslut om mark- och vattenanvändning. 

Om de berörda kommunerna har strategier för hur översvämningar ska 

hanteras bör de vägas in i planen. Kommunen kan genom strategiska beslut om 

fysisk planering välja att undvika översvämningshotade områden. Denna typ av 

åtgärd är också viktig att lyfta fram trots att den kanske inte syns i beslut om 

markanvändning. 
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Åtgärder som rör infrastruktur bör beskrivas i sitt sammanhang eftersom både 

skada och nytta vid ett avbrott kan inträffa långt utanför karterat område.  

5.5 Natur och kulturvärden 

Det är svårt att väga in natur och kulturvärden i en kostnads-nyttoanalys. I de 

fall värdefull natur och kulturarv är berört bör värdet av dessa bedömas dels 

utifrån hur de tål att översvämmas, hur de klarar en översvämning med rent 

respektive förorenat eller sedimenthaltigt vatten, hur de klarar översvämning 

vid olika tidpunkt på året samt om det är en långvarig eller kortvarig 

översvämning. 

Både när det gäller natur och kulturvärden är det av vikt att de förvaltande 

myndigheterna för utpekade intressen får möjlighet att bedöma både 

skyddsvärdet och eventuella behov av skyddsåtgärder. Det är viktigt att 

beslutsunderlag kan värderas likvärdigt med övriga intressen som ska bevakas 

enligt förordningen om översvämningsrisker. 

5.6 Tidsaspekten 

Riskhanteringsplanen ska bygga på sexårscykler. Det innebär att tidplanen i 

riskhanteringsplanen ska ange när en viss åtgärd ska vara genomförd, och när 

det ska vara möjligt att följa upp detta utifrån länsstyrelsens uppföljning och de 

kommande cyklerna. 

I första hand bör riskhanteringsplanen omfatta åtgärder som ska vidtas inom 

kommande cykel, d.v.s. inom en 6 årsperiod. Det kan vara relevant att även 

beskriva åtgärder som kommer att vidtas inom även nästkommande cykel.  

Riskhanteringsplanen ska vara realistisk på så sätt att den kan förväntas följas 

av de aktörer som ska vidta åtgärder som planen innehåller. 

Riskhanteringsplanen bör inte omfatta åtgärder som sträcker sig bortom två 

cykler (12 år) eftersom dessa kan anses så osäkra att de i stället tas upp i 

kommande riskhanteringsplaner. De typer av åtgärder som trots detta kan vara 

lämpliga att beskriva i planen som planeras genomföras längre fram i tiden än 

12 år kan vara stora, omfattande åtgärder exempelvis planerad ombyggnation 

av större dammar. Åtgärder som ännu inte finansierats och har osäkra 

möjligheter att erhålla miljödom eller andra tillstånd bör endast beskrivas 

översiktligt. 

Vid prioritering bör också andra tidsfaktorer beaktas. Vid bedömning av 

konsekvenser och prioriteringar av strategier och åtgärder bör man beakta hur 

länge en eventuell översvämningssituation kan pågå. Det bör vara rimligt att 

beakta om händelsen uppstår och passerar under kort period jämfört med 

händelser som kräver lång tid för att nå den karterade nivån och då 

vattennivån också ligger kvar på en hög nivå under längre tid. Det bör också 

beaktas om konsekvenser och skador som uppstår är tillfälliga, övergående 

eller permanenta. 
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5.7 Legala möjligheter 

MSB bedömer att riskhanteringsplanen inte ska innehålla åtgärder vars 

genomförande är osäkert beroende på behov av tillstånd och utredande av 

ansvar eller andra legala möjligheter att genomföra åtgärden. 

Åtgärder som innebär byggande i vattnet eller begränsning av vattnets 

utbredning kräver i de flesta fall tillstånd för eller anmälan av 

vattenverksamhet. Om tillstånd för åtgärder ännu inte meddelats bör 

länsstyrelsen noga överväga om den ska ingå i riskhanteringsplanen.  

Det kan dock vara bra att i planen diskutera och beskriva de åtgärder som 

kommer att vara nödvändiga på sikt men som ännu inte är beslutade eller 

erhållit relevanta tillstånd eller finansiering. 
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6. Åtgärder 

Riskhanteringsplanen kan innehålla en mängd olika typer av åtgärder och 

ställningstaganden. Riskhanteringsplanen kan innehålla övergripande 

beskrivningar av långsiktigt arbete men det som ska ingå i listan på åtgärder 

bör vara åtgärder som kommit långt i beslutsprocessen. Det ska vara möjligt att 

identifiera vem, var och vad som ska göras för varje åtgärd. Det ska också gå att 

identifiera när och hur uppföljning av åtgärden ska göras. 

Utifrån målen ska åtgärderna identifieras inom fyra olika åtgärdstyper:  

 Förebyggandeåtgärder 

 Skyddsåtgärder 

 Beredskapsåtgärder 

 Återställningsåtgärder 

I planen kan åtgärderna redovisas på olika sätt, det är viktigt att beskriva 

åtgärderna för att vid uppföljning kunna se vad som genomförts och vad som 

har ändrats under tiden fram till uppföljningen som sker 2021. 

Samtliga åtgärder som ingår i planen ska kategoriseras enligt M21-M61 nedan. 

6.1 Fördjupade studier och ökad kunskap 

MSB bedömer att riskhanteringsplanerna i första cykeln kan komma att handla 

en hel del om att skapa bättre beslutsunderlag och uppfylla kunskapsmål 

genom fördjupade studier och analyser.  

Om fördjupade studier avser att svara på beräkning av nyttan av en åtgärd eller 

hur en åtgärd ska utformas eller dimensioneras ska den redovisas under 

respektive åtgärdstyp d.v.s. Förebyggandeåtgärd, Skyddsåtgärd, 

Beredskapsåtgärd eller Återställningsåtgärd, under kategorin övrigt (M24, 

M35, M44, M53), se nedan. 

Om fördjupade studier avser svara på bedömningar om man redan når upp till 

målen och om åtgärder är relevanta eller ej ska dessa studier redovisas under 

Annan åtgärd (M61), se nedan. 

6.2 Åtgärder som vidtas enligt 

vattenförvaltningen 

Dessa åtgärder ska beskrivas i planen och klassificeras enligt listan nedan men 

dessa åtgärder ska hållas separata från åtgärder som föreslås enbart enligt 

riskhanteringsplanen. Det är därför viktigt att tydligt markera i planen om en 

åtgärd är rapporterad enligt vattenförvaltningsförordningen. De ska också 

rapporteras separat i Excel bladet.  

Detta innebär att den också följs upp och avvikelserapporteras enligt ett annat 

lagstiftningsområde och har också en annan juridisk status. 
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6.3 Åtgärder som vidtas med stöd av annan 

lagstiftning 

”Annan lagstiftning” har preciserats i en ändring av 3 § punkt 4 MSBFS 2013:1. 

Där framgår att det bland annat är åtgärder som beslutats med stöd av 5 och 6 

kap. miljöbalken (1998:808) samt lagen (1999:381) om åtgärder för att 

förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (Sevesolagen). 

Med åtgärder som beslutats enligt 5 kap avses åtgärder enligt punkten 6.3 ovan 

om vattenförvaltningen. Med åtgärder som beslutats enligt 6 kap avses både 

åtgärder som ingår som åtgärder i MKB för planer och program och MKB för 

verksamheter och åtgärder. I beslut om tillstånd för verksamheter som 

omfattas av Sevesolagen kan åtgärder beslutas som kan vara relevanta att 

beskriva i riskhanteringsplanen. 

Om åtgärder vidtagits enligt annan lagstiftning men är relevanta för att 

reducera översvämningsrisker för området ska de redovisas separat men också 

klassificeras enligt kategorierna nedan. Det ska också framgå vilket av 

lagstiftningsområdena ovan som är relevant för åtgärden. 

Dessa åtgärder ska beskrivas i planen och klassificeras enligt nedan men dessa 

åtgärder ska hållas separata från åtgärder som föreslås enligt denna plan. Detta 

gäller både vid rapportering i Excel bladet och vid beskrivning av uppföljningen 

av åtgärder.  

6.4 Åtgärdskategorier 

Nedan följer listor på åtgärdskategorier med en kort beskrivning av varje 

åtgärd. Samtliga åtgärder i en riskhanteringsplan ska kategoriseras enligt M21-

M61 nedan.  

Listan bygger på de fyra åtgärdstyperna: 

 Förebyggandeåtgärder – separerar översvämningsrisken och det 

hotade värdet, exempelvis flytt av hotad verksamhet 

 Skyddsåtgärder – vidtar skyddsåtgärder för att reducera 

översvämningshot, sårbarhet eller konsekvens 

 Beredskapsåtgärder – förberedelser för en översvämningshändelse i 

form av tidig varning, planer, övningar, utbildningar 

 Återställningsåtgärder – förberedelser för återställning och 

erfarenhetsåterföring 

Varje åtgärdstyp innehåller en kategori ”övrigt”. Där ska andra åtgärder inom 

åtgårdstypen kategoriseras. Det finns också en kategori andra typer av åtgärder 

där åtgärder som inte platsar inom någon av de fyra åtgärdstyperna ska 

kategoriseras. 

6.4.1 Förebyggande åtgärder 

M21 = Åtgärd för att undvika översvämningshotat område. Åtgärd vidtas för att 

förhindra placering av nya eller kompletterande verksamheter och bebyggelse i 

översvämningshotade områden, t.ex. fysisk planering, politiska beslut eller 

annan relevant reglering. 
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M22 = Borttagning eller flytt av byggnad eller verksamhet. Åtgärder för att 

avlägsna verksamheter från översvämningshotade områden eller byggnader. 

Kan vara att flytta verksamheter till områden med lägre sannolikhet för 

översvämningar och/eller lägre risknivå. 

M23 = Begränsning av skada. Anpassning av verksamheter för att minska de 

negativa konsekvenserna i händelse av en översvämning, exempelvis åtgärder 

på byggnader, infrastruktur, anpassning av verksamheter och processer etc.  

M24 = Förebyggande åtgärd övrigt. Annan åtgärd för att förbättra 

förebyggande av översvämningsrisker. Kan inkludera framtagande av 

beslutsstöd och studier, t.ex. modellering av översvämningsrisker, framtagande 

av beslutsunderlag, fördjupade sårbarhetsanalyser, framtagande av 

underhållsprogram för system och verksamheter etc.  

6.4.2 Skyddsåtgärder 

M31 = Naturliga översvämningsskydd. Exempelvis reducering av avrinning, 

åtgärder i avrinningsområdesförvaltning, åtgärder för att minska flödet till 

naturliga eller konstgjorda system. Kan innebära förstärkt 

fördröjningskapacitet, förstärkning av infiltrationskapacitet och även 

återställande av naturliga flödessträckor, återplantering av vegetation, åtgärder 

som återställer naturliga system för att hjälpa långsamt flöde och lagra vatten. 

M32 = Flödesreglering. Åtgärder som innebär fysiska ingrepp för att reglera 

flöden, till exempel byggandet, ändring eller avlägsnande av flödeshinder (t.ex. 

dammar eller andra dämmande konstruktioner eller utveckling av befintlig 

flödesreglering), åtgärder som har en betydande inverkan på de hydrologiska 

förhållandena. 

M33 = Byggande av kanaler, invallning av kust och invallningar längs 

vattendrag. Åtgärder som innebär fysiska ingrepp i sötvatten, kanaler, 

fjällbäckar, flodmynningar, kustvatten och översvämningsområden. Kan också 

vara anläggande, ändring eller borttagande av strukturer/vallar eller 

förändringen av flödesstråk, borttagande av sediment dynamik etc. 

M34 = Dagvattenhantering. Åtgärder som innebär fysiska ingrepp för att 

minska översvämningar på grund av ytvatten, vanligen i stadsmiljö men även 

andra ytvattenåtgärder ingår t.ex. trummor, kan vara att förbättra 

dagvattensystemens dränerings kapacitet eller konstruktion av hållbara 

dräneringssystem (hållbara dagvattenlösningar SUDS). 

M35 = Skydd Övrigt. Annan åtgärd för att förbättra skyddet mot 

översvämningar, vilket kan omfatta program för översvämningsskydd via 

underhåll eller politiska inriktningsbeslut. 

6.4.3 Beredskapsåtgärder 

M41 = Förbättring av översvämningsprognoser och varning, åtgärd för att 

upprätta eller förbättra översvämningsprognoserna eller varningssystem för 

höga flöden. 
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M42 = Räddningstjänst och beredskapsplanering. Åtgärd för att upprätta eller 

förbättra beredskapen för en översvämning, institutionell planering, planering 

och förberedelse för räddningsinsatser. 

M43 = Allmänhetens medvetenhet och beredskap. Åtgärd för att upprätta eller 

förstärka allmänhetens medvetenhet och beredskap för översvämningar. 

M44 = Beredskapsåtgärder Övrigt. Annan åtgärd för att upprätta eller förbättra 

beredskapen för översvämningar för att minska negativa konsekvenser. 

6.4.4 Återställning/Uppföljning 

M51 = Planering för återställning och översyn för individer och samhället (kan 

också vara en del i beredskapsplanering). Avser system för individens och 

samhällets återhämtning, planer för sanering och återuppbyggnad (för 

byggnader, infrastruktur, etc.) Kan vara planer för: 

 Hälsa och psykisk hälsa, stödåtgärder, inkl. att hantera stress (POSOM) 

 Ekonomiskt katastrofstöd (styrmedel via bidrag/skatt), inkl. 

katastrofrättshjälp, katastrofersättning vid skada 

 Förberedelse för permanent eller temporär utrymning 

 Andra åtgärder för individer och samhället 

M52 =Återställning av miljöskador. Kan vara planer för saneringsåtgärder och 

restaureringsverksamhet (med flera delar som fuktssanering, skydd av 

vattentäkter och skydd för farliga kemikalier). 

M53 = Återställning Övrigt. Kan vara lärdomar från inträffade översvämningar, 

eller revision av försäkringsvillkor. 

6.4.5 Andra typer av åtgärder 

M61 = Annan 
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7. Uppföljning 

Planen ska innehålla en beskrivning av hur uppföljningen ska ske av planens 

genomförande. Det är länsstyrelsen som ansvarat för att ta fram planen som 

också ska övervaka att planen följs. 

MSB bedömer att planen ska följas upp årligen och att de genomförda 

åtgärderna och eventuella förändringar av planen ska rapporteras till MSB per 

1 februari varje år. 

Uppföljningen ska ske både mot underlaget d.v.s. gentemot hotkartor, 

riskkartor och mot riskhanteringsplanen. Det är viktigt att det framgår i planen 

att uppföljningen ska ske, vad som ska följas upp och när det ska ske.  

I planen ska även framgå hur uppföljning av slutsatser och förslag från MKB:n 

ska följas upp. Detta bör beskrivas i separat text för att förtydliga skillnader i 

uppföljningens syfte. 

7.1 Hotkartor 

Uppföljning och uppdatering av hotkartorna är viktiga eftersom både 

riskkartorna och riskhanteringsplanen bygger på dessa.  

Hotkartorna kan eventuellt behöva uppdateras efter det att omfattande 

åtgärder vidtagits så att områdets hydrologi har avsevärt förändrats. Eventuellt 

kan även hotkartorna behöva uppdateras efter att en omfattande översvämning 

har inträffat. En avvägning kommer att ske vid nästkommande cykel om en 

uppdatering eller inte behöver utföras.  

Länsstyrelsen bör påtala för MSB om det finns behov av att uppdatera 

hotkartorna. 

7.2 Riskkartor 

Riskkartorna ligger till grund för riskhanteringsplanen. Informationen i dessa 

är till stora delar levande, exempelvis flyttar befolkningen in och ut ur områden 

utan att kartorna ska behöva revideras. Riskkartor kan dock behöva revideras 

då det genomförs väsentliga förändringar av informationen i kartan. Vad som 

är väsentliga förändringar bör vägas av gentemot målen för 

riskhanteringsplanen.  

Exempel på väsentliga förändringar är att det tillkommer omfattande 

bebyggelse och verksamhet inom riskutsatta områden. Det kan också hända att 

det sker revidering av beslut om naturreservat, skyddsområden för vattentäkt 

och andra skyddade områden. Länsstyrelsen bör vid en årlig uppföljning 

bedöma om kartorna behöver ändras på grund av sådana aktiviteter/beslut. 
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7.3 Riskhanteringsplanen 

För att kunna genomföra en uppföljning måste planen vara tydlig på vem som 

ska vidta en eventuell åtgärd, var den ska genomföras, vad åtgärden innebär 

och vilka effekter den syftar till att uppnå. Länsstyrelsen ska också i planen 

beskriva när det är relevant att följa upp åtgärden. I planen bör det även framgå 

vilka parametrar som ska ingå i uppföljningen för att kunna mäta om åtgärden 

har fått erforderlig eller förväntad effekt. 

MSB bedömer att uppföljning bör ske årligen och att resultat av uppföljningen 

bör skickas till MSB i början av nästkommande år. 

7.4 Andra åtgärder 

7.4.1 Tillståndspliktiga åtgärder 

Vissa åtgärder som vidtas för skydd av bebyggelse eller verksamheter kan vara 

tillståndspliktiga enligt bl.a. 11 kapitlet i miljöbalken. Om man söker och får 

tillstånd för en vattenverksamhet är man skyldig att underhålla den. MSB anser 

inte att tillsyn av tillståndspliktig verksamhet ska bedrivas inom ramen för 

uppföljning av riskhanteringsplanen. 

Uppföljning och tillsyn av tillståndspliktiga åtgärder bör ske enligt ordinarie 

verksamhet inom exempelvis kommun och länsstyrelse. Dock kan slutsatser 

och information som erhålls inom tillsynsverksamheten bidra till 

uppföljningen av riskhanteringsplanen. 

I planen bör man inte heller redovisa uppföljning av annat än åtgärder som är 

rimliga att vidtas inom en, eller högst två cykler. Åtgärder som ligger allt för 

långt fram i tiden kommer att hinna ändra sin omfattning och karaktär om de 

beskrivs i ett allt för tidigt skede. 

7.4.2 Åtgärder enligt annan lagstiftning 

Åtgärder som ej är tillståndspliktiga och som beslutats enligt annan lagstiftning 

eller andra sammanhang ska i första hand följas upp enligt den lagstiftning 

som beslutet fattats enligt. Dock kan information från uppföljning och 

rapporteringar enligt annan lagstiftning lyftas in i uppföljningen av 

riskhanteringsplanen. Länsstyrelsen bör då ange hur man avser följa upp 

sådana åtgärder, vad som ska följas upp och var informationen ska hämtas.  
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8. Rapportering 

8.1 Rapportering av arbetet till MSB 

Hela arbetet med att ta fram riskhanteringsplaner bygger på direktiv 

2007/60/EC om bedömning och hantering av översvämningsrisker. MSB 

ansvarar för Sveriges rapportering av arbetet enligt direktivet och detta sker 

efter varje steg. Rapporteringen av riskhanteringsplanerna ska ske senast den 

22 mars 2016. MSB har beaktat förordningen, föreskrifter och underlag för 

rapporteringen till Kommissionen vid utarbetandet av denna vägledning och 

den tidplan som följer.  

MSB vill påpeka att det inte är rapporteringen som ska vara styrande i arbetet. 

Riskhanteringsplanerna ska vara en dokumentation av beslutade åtgärder som 

vidtas för att reducera konsekvenserna av en översvämning och ett dokument 

som sammanfattar och kommunicerar sådana beslut.  

Under arbetet med att utarbeta riskhanteringsplanen ska delrapporteringar ske 

till MSB. Syftet med delrapporteringarna är att MSB på nationell nivå ska 

kunna följa och samordna arbetet.  

När arbetet med att ta fram riskhanteringsplanen är färdigt senast den 22 

december 2015 ska hela arbetet redovisas. Särskild rapportering till MSB sker 

av själva riskhanteringsplanen, genom separat dokumentation för rapportering 

och en Excel tabell med åtgärder.  

Efter färdigställandet ska också en årlig uppföljning av planen redovisas till 

MSB. Den årliga uppföljningen ska innehålla en sammanfattning av 

genomförda åtgärder, eventuella justeringar av planen, eventuella behov av 

justeringar av hot- och riskkartor.  

Nedan sammanfattas de olika rapporteringarna: 

Rapporteringssteg Vad som ska rapporteras Leveransdatum 

Tidigt samråd om 
avgränsning och mål 

Länk till samrådsunderlag 14-06-01 

Mål för arbetet Beslut om resultatmål och 

eventuella kunskapsmål och 
åtgärdsmål 

14-06-01 

Samråd av 

riskhanteringsplan och 

MKB 

Länk till samrådsunderlag Första kvartalet 

2015  

Länk till färdig 
riskhanteringsplan 

Länk till rapport samt underlag 16-01-10 

Rapportering Word och Excel filer 16-01-10 

Geografisk avgränsning Shapefil 16-01-10 

Årlig uppföljning Sammanfattning av ev. 
revideringar av hot- och 
riskkartor samt redovisning av 

17-02-01 

18-02-01 
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genomförda åtgärder enligt 
riskhanteringsplanen 

19-02-01 

20-02-01 

21-02-01 

 

För varje riskhanteringsplan ska information rapporteras till EU-

kommissionen. Nedan beskrivs de texter som ska rapporteras till MSB när 

arbetet med riskhanteringsplanen är klar 2016-01-10.  

Det är viktigt att hålla rapporteringen till det som efterfrågas samt det 

maximala antalet tecken som respektive stycke får innehålla. Rapporteringen 

sker i Word format för samtlig text, för åtgärder sker rapporteringen i Excel 

tabell. Utöver detta ska även länk till planen skickas till MSB. 

8.2 Särskild rapportering i text 

8.2.1 Leverans av Word fil 

I rapporteringen till MSB efter framtagandet av riskhanteringsplanen är det 

delar av arbetsprocessen som särskilt ska beskrivas i sammanfattningar. Dessa 

delar handlar om att sammanfatta viktiga steg och ställningstaganden under 

arbetet med riskhanteringsplanen. Under arbetets gång kan det därför vara bra 

att dokumentera hur och varför vissa beslut fattats. Den Word fil som ska 

levereras till MSB ska innehålla rubriker enligt nedan (kapitel 8.2.2 – 8.2.10).  

Under varje rubrik beskrivs kortfattat vad rapporteringen avser, där framgår 

också maximalt antal tecken. Max antal tecken innebär att även blanksteg ska 

räknas. Observera att texten inte kan vara formaterad i tabeller eller innehålla 

illustrationer, den kan dock vara styckeindelad och innehålla underrubriker. 

8.2.2 Målen 

Beskriv hur målen relaterar till effekten på människors hälsa, miljön, 

kulturarvet och ekonomisk verksamhet. Beskriv processen för att ta fram målen 

samt arbetet med val och prioritering av åtgärderna för att nå upp till målen. 

(max 20 000 tecken)  

8.2.3 Åtgärdstyper 

Skriv en sammanfattning av hur planen har beaktat de fyra olika 

åtgärdstyperna dvs. förebyggandeåtgärder, skyddsåtgärder, 

beredskapsåtgärder och återställningsåtgärder. I beskrivningen av åtgärdstyper 

ska också prognos och varningssystem ingå, se 12 § SFS 2009:956. (max 

20 000 tecken) 

8.2.4 Översvämningens utbredning 

Beskriv hur arbetet har tagit hänsyn till översvämningens utbredning vid olika 

flöden och vattnets möjliga vägar. Beskriv också hur områden som har 

möjlighet att behålla vatten, exempelvis naturliga fördröjningsmagasin, har 

beaktats. Om det är relevant beskriv också om planen innehåller strategier att 

låta vissa områden översvämmas för att reducera konsekvenser på andra 

områden. Beskriv hur effekten av sådana åtgärder verifierats. Beskriv hur 
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planen interagerar med regionala och kommunala planer för mark och 

vattenanvändning, fysisk planering och infrastruktur. (max 10 000 tecken) 

8.2.5 Samordning/koordinering 

Beskriv hur arbetet med riskhanteringsplanen koordinerats med arbetet med 

vattenförvaltningens åtgärdsprogram och förvaltningsplaner. Beskriv hur 

miljökvalitetsmålen enligt vattenförvaltningen har beaktats i planen. (max 

10 000 tecken)  

8.2.6 Internationell samordning/koordinering 

Beskriv hur arbetet har samordnats för internationella vattendistrikt. Beskriv 

hur arbetet med riskhanteringsplanen koordinerats med arbetet med 

vattenförvaltningens åtgärdsprogram och förvaltningsplaner. Beskriv hur 

miljökvalitetsmålen enligt vattenförvaltningen har beaktats i planen. Referera 

till eventuella internationella överenskommelser som beslutats i arbetet. 

Beskriv hur eventuella gränsöverskridande konsekvenser, såsom ökad 

översvämningsrisk, har beaktats. Gäller endast Haparanda. (max 10 000 

tecken) 

8.2.7 Hänsyn till klimatförändringen 

MSB skriver en sammanfattning om och hur klimatförändringar har beaktats 

vid bedömning av återkomsttiden för de flöden som varit underlag i arbetet. 

(max 5000 tecken)  

8.2.8 Kostnads-nyttoanalys 

Skriv en sammanfattning av den metod för kostnads-nyttoanalys som 

genomförts för åtgärder som har en gränsöverskridande effekt. Detta är endast 

obligatoriskt för Haparanda, det är frivillig information för övriga län att 

rapportera vilka metoder för kostnads-nyttoanalyser som har använts. (max 

5000 tecken) 

8.2.9 Information och samråd 

Sammanfatta arbetet med att bedriva information om arbetet till allmänhet och 

intressenter. Sammanfatta också hur samråd har skett. Undvik 

dubbelrapportering ifall detta samordnats med arbetet enligt 

vattenförvaltningen. (max 5000 tecken) 

8.2.10 Övervakning 

Sammanfatta hur genomförandet av planen ska övervakas. Vilka parametrar 

kommer att följas upp och när uppföljningen ska ske.(max 5000 tecken) 

8.3 Särskild rapportering i Excel-fil 

MSB tillhandahåller en Excel-fil där samtliga åtgärder ska redovisas genom 

kortfattad beskrivning. I Excel-filen måste alla åtgärder kategoriseras enligt 

åtgärdslistan i kapitel 6. 

Det är viktigt att särskilja åtgärder som vidtas enligt annan lagstiftning och 

åtgärder som vidtas enligt riskhanteringsplanen. De särredovisas på olika blad i 

Excel-filen. 
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9. Aktörer och ansvar 

9.1 Länsstyrelsen 

Riskhanteringsplanen tas fram av länsstyrelsen enligt uppdrag i förordningen 

om översvämningsrisker samt MSBFS 2013:1. Länsstyrelsen ansvarar för att 

innehåll, rapporteringsunderlag och uppföljning följer förordningen och 

föreskrifter. Det finns inget ansvar eller legala möjligheter för länsstyrelsen att 

se till att de åtgärder som ska vidtas av andra aktörer genomförs enligt planen.  

De åtgärder som länsstyrelsen själv åtar sig att genomföra bör länsstyrelsen se 

till att man finansierar och genomför enligt tidplan, men inte heller för 

länsstyrelserna finns något legalt ansvar. 

Eftersom åtgärder som vidtas av andra aktörer till stor del kommer att styras av 

annan lagstiftning eller av frivilliga åtaganden bör det vara tydligt i planen vem 

som ansvarar för vad och varför denna åtgärd ingår i planen. 

Länsstyrelserna har också många andra uppdrag som bör beaktas. Bland annat 

ett pågående arbete med att ta fram klimatanpassningsplaner. Dessa planer är 

relevanta att beakta utifrån arbetet med riskhanteringsplanerna. 

9.2 Kommunen 

Trots att kommunen inte formellt sett är inblandad i arbetet att ta fram en 

riskhanteringsplan kommer samtliga berörda kommuner att vara berörda av 

planerna. På många olika sätt kommer kommunerna att involveras i arbetet, 

för att de sitter på lokal kunskap om risk- och sårbarheter, teknisk 

infrastruktur, beredskapskapacitet och ansvar för flera lagstiftningsområden. 

Kommunerna har ett eget ansvar att vidta vissa åtgärder för att reducera risker, 

skapa tillräcklig beredskap för översvämningar och upprätthålla viss service till 

invånarna. Detta ansvar följer dock av andra lagar och förordningar och ansvar 

följer inte av förordningen om översvämningsrisker. 

Kommunerna tar fram underlag utifrån andra lagstiftningsområden som kan 

vara användbara för arbetet, bland annat översiktsplaner enligt plan och 

bygglagen och risk- och sårbarhetsanalyser enligt lag om kommuners och 

landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 

beredskap. Ingen av dessa dokument är dock bindande för kommunen och 

kommunens åtgärder som förs in i riskhanteringsplanen utifrån dessa bör vara 

väl förankrade och politiskt beslutade.  

Kommunen tar också fram handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor. 

Dessa handlingsprogram beskriver relevanta risker i kommunen som kan 

föranleda räddningsinsatser och hur kommunen avser hantera dessa. 

Handlingsprogrammen är därför också ett viktigt underlag i arbetet. 

Kommunen är också verksamhetsutövare på olika sätt. När kommunen själv 

söker tillstånd för olika verksamheter, i kommunal regi eller via kommunala 
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bolag, kan man ha åtagit sig att genomföra vissa skyddsåtgärder för att 

förhindra konsekvenser av översvämning. Sådana åtgärder som planeras vidtas 

för att förhindra konsekvenser av översvämningar bör beskrivas i planen som 

åtgärder som vidtas enligt annan lagstiftning. 

9.3 Älvgrupper 

Älvgrupper har skapats längs många av de berörda vattendragen/sjöarna. 

Syftet med älvgrupperna är att sprida kunskap om vattendraget bland 

deltagande organisationer samt skapa nätverk för att underlätta samarbete 

inför situationer med höga flöden.  

En annan viktig uppgift är att utmed vattendraget verka för att förebyggande 

åtgärder vidtas och att dessa samordnas så att inte ytterligare skador uppstår 

vare sig uppströms eller nedströms en eventuell åtgärd. 

Älvgrupperna blir därför en viktig samrådspart under arbetet, men dessa 

grupper kan inte åläggas något ansvar att vidta åtgärder om det inte sker på 

frivillig basis. 

9.4 Privata aktörer och verksamhetsutövare 

Viktiga aktörer i arbetet är också de berörda verksamhetsutövarna som äger 

och driver samhällsviktig verksamhet. Riskhanteringsplanen ska bland annat 

syfta till att reducera risker för skada, uppehåll i service och leveranser av 

samhällsviktiga varor och tjänster. Dessa aktörer är viktiga samrådsparter för 

att kunna bedöma eventuella konsekvenser av en översvämning och eventuella 

behov av åtgärder. 

Sårbarheten till följd av översvämning inom samhällsviktig verksamhet bör 

dock inte alltid vara en offentlig handling och det är därför inte nödvändigt att 

dokumentera alla samråd och ev. diskussioner som ligger till grund för 

bedömning av behov av åtgärder. Länsstyrelsen ansvarar själv för en 

bedömning av vad som bör dokumenteras i planen. 

Privata aktörer och verksamhetsutövare kan ha åtagit sig att vidta 

skyddsåtgärder på olika sätt genom beslut och tillstånd som de erhållit enligt 

andra lagar och förordningar. Sådana åtgärder som planeras vidtas för att 

förhindra konsekvenser av översvämningar bör beskrivas i planen som 

åtgärder som vidtas enligt annan lagstiftning. Där bör framgå vem som ska 

vidta åtgärden och vad de ska göra. 

Trafikverket är exempel på en verksamhetsutövare som söker och erhåller 

tillstånd för vattenverksamhet för broar, trummor och utfyllnader i vatten 

enligt 11 kap MB. Ett annat exempel på verksamhetsutövare är dammägare som 

också har tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kap MB eller 

vattenverksamheter och anläggningar som drivs med stöd av äldre tillstånd och 

rättigheter som meddelats före ikraftträdandet av miljöbalken. 

Privata markägare, näringsinnehavara och övriga aktörer som berörs av en 

översvämning är viktiga samrådsparter, men har inget formellt ansvar enligt 

riskhanteringsplanen. Det är dock viktigt att identifiera de aktörer som bör 
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vara mottagare av information, varningar och andra delar som ingår i 

riskhanteringsplanen. 

9.5 Allmänheten 

Allmänheten är liksom markägare och näringsinnehavare viktiga 

samrådsparter. Att skydda befolkning, människors hälsa och samhällsservice är 

centrala delar i förordningen om översvämningsrisker. Det är viktigt att berörd 

befolkning får information om översvämningsrisker, vilket eget ansvar de har 

som fastighetsägare och hur de ska agera vid en översvämning och vid varning 

för höga flöden.  

Det är inte sannolikt att det kommer att identifieras åtgärder i 

riskhanteringsplanen som ska vidtas av allmänheten. Det kan dock finnas 

sådana i enstaka fall, då bör ansvar vara tydligt redovisat. 
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Bilaga 1: Obligatoriska delar i 

riskhanteringsplanen 

Nedan listas de obligatoriska delarna som ska ingå i riskhanteringsplanen 

enligt 12 § förordningen om översvämningsrisker och 3 och 4 §§ MSBFS 

2013:1. Rubrikerna bör inte ändras eller justeras eftersom MSB strävar efter att 

riskhanteringsplanerna ska vara jämförbara på en övergripande nivå.  

Utöver de nedanstående rubrikerna kan respektive ansvarig länsstyrelse välja 

att lägga till ytterligare huvudrubriker eller underrubriker och komplettera med 

mer information som är användbar. 

Utifrån behov av samordning mellan riskhanteringsplaner som ligger inom 

samma avrinningsområde kan vissa delar vara gemensamma/likadana. Det bör 

dock finnas ett fristående dokument/riskhanteringsplan för respektive utpekad 

ort med betydande översvämningsrisk. 

Förslag till innehållsförteckning: 

1. Betydande översvämningsrisk i XXX  

Med detta avses en sammanfattning från slutsatserna från steg 1 som 

var ett underlag till att orten bedömdes ha en betydande 

översvämningsrisk 

2. Karta med avgränsning 

Med detta avses en karta med avgränsning och förklaring till ev. 

utökning eller reducering av området jämfört med BHF i steg 2. 

3. Slutsatser från hot- och riskkartorna samt utdrag ur dessa 

som är viktiga för riskhanteringsplanen 

Slutsatserna ska sammanfattas per flöde och för människors hälsa, 

miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet 

4. Mål för arbetet med riskhanteringsplanen  

Målen ska redovisas för människors hälsa, miljön, kulturarvet och 

ekonomisk verksamhet per aktuellt flöde/vattennivå. 

5. En redovisning av åtgärder som föreslås och hur 

prioriteringar genomförts 

Redovisningen ska även innehålla en sammanfattning av åtgärderna. 

6. En redovisning av åtgärder som vidtas enligt 5 kap MB, 6 kap 

MB, och lag om att förebygga storskaliga kemikalieolyckor 

(Sevesolagen) som har anknytning till översvämningar 

Redovisningen ska även innehålla en sammanfattning av åtgärderna. 

7. Sammanfattning av miljöbedömningen och MKB:n som tagits 

fram i arbetet 

8. Sammanfattning av samråd och justeringar efter samråd 
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9. Beskrivning av uppföljning av planen och MKB:n 

För Haparanda: 

10. Metodbeskrivning för kostnads-nyttoanalys av eventuella 

åtgärder som har gränsöverskridande effekter 
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