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Utredningspromemoria om vissa frågor 
rörande ansvarsfördelning och samverkan 
mellan nationell och regional 
vattenmiljöförvaltning 

Utredningen ger förslag till ändring av 8 § förordningen (2009:956) om 

översvämningsrisker med anledning av att ordet vattenmyndighet helt bör utgå 

ur svensk författningstext.  

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap stödjer förslaget till att 

begreppet vattenmyndighet tas bort ur svensk författningstext.  

8 § förordningen (2009:956) om översvämningsrisker syftar idag till att 

tydliggöra vilka länsstyrelser det är som har till uppgift att utarbeta kartor över 

översvämningsrisker. Detta sker genom en hänvisning till 22 § förordningen 

(2007:825) med länsstyrelseinstruktion, där det framgår vilka länsstyrelser 

som i egenskap av vattenmyndigheter ansvarar för var sitt vattenområde. I 

promemorian föreslås att hänvisningen till 22 § länsstyrelseinstruktionen ska 

kompletteras med en hänvisning till 24 § i samma instruktion. Det är oklart vad 

syftet är med denna ytterligare hänvisning, eftersom den senare paragrafen 

inte handlar om vilka länsstyrelser som har en viss uppgift utan i stället 

reglerar att länsstyrelserna ska ha en vattendelegation och vad delegationen ska 

besluta om.  

MSB vill för tydlighetens skull framhålla att frågor om översvämning bör 

beslutas i enlighet med länsstyrelsens ordinarie beslutsordning och inte av 

vattendelegationen. Det är viktigt att översvämningsfrågor samordnas med 

övriga beredskaps- och förebyggandefrågor på respektive länsstyrelse. Frågor 

centrala för översvämningsdirektivet är människors hälsa, miljön, kulturarvet 

och ekonomisk verksamhet som kan drabbas av översvämningar. 

8 § bör ha följande lydelse: Länsstyrelserna i Norrbottens län, 

Västernorrlands län, Västmanlands län, Kalmar län och Västra Götalands 

län ska inom det vattendistrikt som respektive länsstyrelse ansvarar för 

enligt 22§ förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion, utarbeta 
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kartor över översvämningsrisker för de områden som redovisats i enlighet 

med 6§ första stycket.  

Myndigheten har i övrigt inga synpunkter att redovisa med anledning av 

remissen. 

 

-------------------------------------- 

I detta ärende har överdirektören Nils Swartz beslutat. Cecilia Alfredsson har 

varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också chefsjuristen Key 

Hedström, avdelningschefen Cecilia Nyström och enhetschefen Mette Lindahl 

Olsson deltagit. 

 

 

 

Nils Swartz 
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