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Boverkets förslag till strategi för 
miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö 

MSB stödjer Boverkets förslag till insatsområden och etappmål. MSB lämnar 
följande synpunkter på förslagen till åtgärder:  

Boverket konstaterar i sin konsekvensbedömning av förslaget till insatsområde 
”bebyggelsestruktur och transporter” att en förtätad stad kan innebära ökad 
sårbarhet och nya risker. En oförsiktig förtätning kan leda till ökade risker för 
olyckor. MSB anser att det är viktigt att detta olycksperspektiv lyfts i uppdragen 
till att ta fram vägledningarna som föreslås för att nå de föreslagna etappmålen. 
Detta gäller framförallt vägledningen för tätortsnära natur och grönområden 
samt vägledningen för hur översiktsplanen kan göras mer operativ och inriktad 
på genomförande. 

MSB ser positivt på förslaget att ge Boverket i uppdrag att utreda hur 
byggnaderna påverkas av olika klimatförändringar med anledning av 
extremare vädersituationer, och därefter se över om bygg- och 
ändringsreglerna behöver förändras med hänsyn till möjliga framtida 
förändringar av klimatförhållanden. MSB anser att detta kan ge ett bra 
underlag för att förebygga konsekvenser av naturolyckor. 

Boverket konstaterar att klimatförändringen berör alla sektorer i urban miljö 
särskilt sektorer där beslut fattas som för med sig långsiktiga konsekvenser till 
exempel inom fysisk planering och utbyggnaden av stadens infrastruktur. MSB 
anser också att särskilt vikt bör läggas på att prioritera samhällsviktiga 
verksamheter i den bebyggda miljön, för att säkerställa att de verksamheter 
som är av särskild betydelse för befolkningens liv och hälsa, samhällets 
funktionalitet samt våra grundläggande värden har en förmåga att förebygga, 
hantera och återhämta sig från allvarliga störningar. 

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

I detta ärende har avdelningschef Cecilia Nyström beslutat. Cecilia Alfredsson 
har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också biträdande 
enhetschefen Clas Herbring deltagit. 
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