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Klimatanpassningsutredningens betänkande 
SOU 2017:42, Vem har ansvaret? 

Avgränsning av uppdraget 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) anser att avgränsningen 

av utredningen till att endast beröra området bebyggelse och byggnader 

innebär att viktiga delar om ansvar för klimatanpassningsarbetet fortfarande är 

outrett. MSB delar utredningens slutsatser att motsvarande arbete måste göras 

för de andra huvudområdena som nämns i utredningen.  

MSB anser att åtgärder för att minska översvämningsrisker bör utgå från ett 

avrinningsområdesperspektiv, vilket saknas i utredningen eftersom utredaren 

avgränsat sig till tätorter. Det innebär att man avgränsat bort lagstiftningen om 

markavvattning och möjliga uppströmsåtgärder. Avgränsningen till bebyggelse 

innebär även att skador på miljö, mark och infrastruktur inte ingår.  

Förslag på ändring i 3 kap. 5 § plan- och bygglagen  

MSB delar utredningens förslag till ändringar i 3 kap. 5 § plan- och bygglagen 

(PBL), om att det i översiktsplanen ska framgå kommunens syn på risken för 

skador på bebyggelse och byggnadsverk på grund av översvämning, ras, skred 

och erosion och hur dessa risker ska minska eller upphöra.  

MSB anser dock att paragrafen bör anpassas till 2 kap. 5 § punkten 5 PBL och 

formuleras så att även andra typer av olyckor ingår, exempelvis storm, bränder 

i vegetation och storskaliga kemikalieolyckor. Förslag på ny lydelse: 

7. Kommunens syn på risker för skador på bebyggelse och byggnadsverk på 

grund av olyckor, översvämning och erosion och hur dessa risker kan minska 

eller upphöra. 

Förslag på ändring i 9 kap 12 § plan- och bygglagen 

MSB delar utredningens förslag när det gäller att utöka marklovplikten.  
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Förslag på ändring i 9 kap 30 § plan- och bygglagen 

MSB delar utredningens förslag att en ansökan om bygglov efter 

genomförandetiden alltid får avslås om det finns en uppenbar risk för skador 

på fastigheten eller byggnadsverket på grund av översvämning, ras, skred eller 

erosion. 

MSB anser dock att paragrafen bör anpassas till 2 kap. 5 § punkten 5 PBL så att 

det kopplas till övriga delar i PBL på ett bättre sätt. Då kan också hänsyn tas till 

andra förändringar i riskbilden som sker i befintlig bebyggelse förutom risker 

för naturolyckor. Exempel på detta är farligt godstransporter, stora 

kemikaliehanterande verksamheter och rangering av gods. MSB föreslår 

följande lydelse: 

En ansökan om bygglov får efter genomförandetiden alltid avslås om det 

finns en uppbenbar risk för skador på fastigheten eller byggnadsverket på 

grund av olyckor, översvämning eller erosion. 

Förslag på ändring av 21 a § lagen om allmänna vattentjänster 

MSB delar utredningens förslag om att fastighetsägare ska kunna ges ett ansvar 

för att ta hand om eller fördröja viss del dagvatten på fastigheten om det ger 

väsentliga fördelar för ordnandet av vattentjänsten avlopp.  

Förslag på ändring i Boverkets instruktion 

MSB delar utredningens förslag till att Boverket får ett tydligare ansvar för 

samordning av arbetet med klimatanpassning för bebyggelse och 

byggnadsverk. MSB vill dock framhålla att behoven av samordning av 

klimatanpassningsåtgärder inte enbart ligger inom det som definieras som 

bebyggelse och byggnadsverk. MSB anser att uppdraget även bör innehålla 

samordning av arbetet med klimatanpassning av markanvändning inom 

samlad bebyggelse eller tätort.  

Förtydligande av MSB:s uppdrag 

MSB ska ha förmågan att bistå med stödresurser i samband med allvarliga 

olyckor och kriser samt stödja samordningen av berörda myndigheters 

åtgärder vid en kris. Detta gäller vid allvarliga händelser oaktat om den 

orsakats av en olycka eller ej.  

MSB vill förtydliga detta med anledning av utredningens skrivning på sidan 

113, som kan uppfattas som att samordningsuppdraget endast skulle omfattas i 

den mån händelsen klassificeras som olycka.  

Skyddsåtgärder i detaljplan 

Utredningen har analyserat huruvida det är lämpligt och möjligt att utveckla 

möjligheten till att i detaljplaner ställa krav på skyddsåtgärder på annans 

fastighet. Något förslag lämnas dock inte av utredningen inom detta område. 

MSB anser att det är av vikt att det skapas tydligare stöd för möjligheter att 
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ställa krav på att det genomförs skyddsåtgärder i detaljplaner även på annans 

fastighet eller allmän plats, så kallade villkorade bygglov. MSB anser därför att 

det är lämpligt att fortsätta utreda möjligheten för kommunen att ställa krav på 

att det genomförs gemensamma skyddsåtgärder för att reducera risken för 

exempelvis ras- och skred och översvämning. 

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

I detta ärende har chefsjurist Key Hedström beslutat. Cecilia Alfredsson har 

varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också tf. 

avdelningschefen Camilla Asp och enhetschefen Patrik Perbeck deltagit. 
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