
Vill du veta mer?
Kontakta din kommun för att få veta vad som gäller där du bor.

Exempel på information 
från Göteborgs Stad, 
Kretslopp & vatten: 
Viktigt att veta om 
källaröversvämningar

Länsstyrelsen i Västra 
Götalands län
Klimatanpassning
Översvämningsdirektivet
Krisberedskap
Karttjänster

Klimatanpassnings
portalen
www.klimatanpassning.se

Myndigheten för sam
hällsskydd och beredskap 
(MSB)
www.msb.se
Portalen för 
översvämningshot

SMHI
www.smhi.se

Statens Geotekniska  
Institut (SGI)
www.swedgeo.se

Krisinformation
Mer information om  
samhällets krishantering 
hos Krisinformation.se

Din säkerhet
www.dinsakerhet.se

VisAdapt
– ett verktyg som är utfor-
mat för att hjälpa dig som 
husägare till att minska 
väderpåverkan på ditt hus
www.visadapt.info

Svensk Försäkring
Svensk Försäkring: Vem 
tar ansvar för klima-
tanpassningen (kort 
sammanfattning)

Villaägarnas riksförbund
Villaägarnas riksförbund 
reder ut vad som gäller 
vid översvämning. Sök 
på översvämning på www.
villaagarna.se

Den svenska försäkringsbranschen kan än så länge bära de klimat relaterade 
kostnaderna. Men när skadorna inte längre kan anses vara plötsliga och oförut-
sedda uppfylls inte längre kriterierna som gör det möjligt att erbjuda privat för-
säkring. Det kan då uppstå så kallad försäkringsnöd, det vill säga det går inte 
längre att försäkra sig mot vissa risker. 

Källa: Svensk försäkring, rapport 2015:1

http://goteborg.se/wps/wcm/connect/f3b01e51-3823-4113-b802-54e145b22a6c/151105-001-560+K%C3%A4llar%C3%B6versv%C3%A4mningar%2C+uppdatering_web.pdf?MOD=AJPERES
http://goteborg.se/wps/wcm/connect/f3b01e51-3823-4113-b802-54e145b22a6c/151105-001-560+K%C3%A4llar%C3%B6versv%C3%A4mningar%2C+uppdatering_web.pdf?MOD=AJPERES
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/privat/bygga-och-bo/klimatanpassning.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/stat-och-kommun/samhallsbyggnad/plan--och-bygg---pbl/klimatanpassning.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/privat/bygga-och-bo/krisberedskap.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/tjanster/karttjanster-och-geodata.html
http://www.klimatanpassning.se/
http://www.msb.se/
https://gisapp.msb.se/Apps/oversvamningsportal/?utm_source=apsis&utm_medium=email&utm_content=unspecified&utm_campaign=unspecified
https://gisapp.msb.se/Apps/oversvamningsportal/?utm_source=apsis&utm_medium=email&utm_content=unspecified&utm_campaign=unspecified
https://gisapp.msb.se/Apps/oversvamningsportal/?utm_source=apsis&utm_medium=email&utm_content=unspecified&utm_campaign=unspecified
http://www.smhi.se/
http://www.swedgeo.se/
https://www.krisinformation.se/
https://www.krisinformation.se/
https://www.krisinformation.se/
http://www.dinsakerhet.se/
http://www.visadapt.info/
http://www.svenskforsakring.se/globalassets/rapporter/klimat/sf_kortrapport_klimatanpassning.pdf
http://www.svenskforsakring.se/globalassets/rapporter/klimat/sf_kortrapport_klimatanpassning.pdf
http://www.svenskforsakring.se/globalassets/rapporter/klimat/sf_kortrapport_klimatanpassning.pdf
http://www.svenskforsakring.se/globalassets/rapporter/klimat/sf_kortrapport_klimatanpassning.pdf
http://www.villaagarna.se
http://www.villaagarna.se
http://www.villaagarna.se/Tips-artiklar/Boendeekonomi/Oversvamning-forsakring/


Har du ditt på det torra?
VEMS ANSVAR – VEM GÖR VAD?



Här får du veta mer om vad du som individ eller fastighetsägare bör tänka på för 
att skydda din egendom mot de skador som kan uppstå i samband med en över
svämning. Med översvämning menas att vatten täcker ett markområde som nor-
malt inte står under vatten. Orsakerna är olika beroende på om översvämningarna 
sker längs kusten, vid vattendrag, vid sjöar eller i städer. Att förhindra och hantera 
översvämningar kräver både ett engagemang från samhället och från den enskilde 
individen.

I Västra Götalands län betyder klimatförändring-
arna att risken för översvämningar ökar. Detta 
beror på högre havsnivåer, mer nederbörd, tidvis 
ökade flöden i våra vattendrag och en större risk 
för extrema nederbördsmängder.

Att tänka på inför ett 
fastighetsköp
Informera dig om riskerna inför ett fastighetsköp. 
Frågor som du kan behöva söka svar på:

• Har fastigheten tidigare drabbats av  
problem kopplat till översvämningar?

• Ligger huset i ett utsatt läge?

Vänd dig till kommunen om du har frågor om 
området eller om du vill veta om det finns möj-
lighet att förebygga skador.

Det finns kartor över länet som visar på eventu-
ella risker för översvämningar, ras, skred och ero-
sion. Du hittar länkar till kartorna på baksidan. 

Ditt ansvar
Som fastighetsägare har du alltid det yttersta 
ansvaret för att skydda och vid behov återställa 
hus och tomt. Det gäller inte minst om du äger 
en fastighet på en plats som tidigare drabbats 
av översvämning. Du ska då vara medveten om 
vad som kan ske, och ha förberett ett skydd av 
fastigheten. 

SÅ HÄR SKYDDAR DU DIN 
FASTIGHET 

Det finns flera sätt att skydda din 
fastighet från översvämning, både i 
förebyggande syfte och i det akuta 
skedet. Nedan följer några förslag:

• Kontrollera din försäkring

• Skaffa information om tidigare 
väderhändelser

• Följ väderleksrapporten

• Ha koll på vattennivån i närliggande 
vattendrag/sjöar

• Kontrollera att stuprör, brunnar och 
dräneringsrör är rensade och i bra 
skick

• Se till att marken lutar bort från huset

• Planera för barriärer

• Skaffa pumpar

• Ha en avstängningsbar golvbrunn,  
backventiler på avlopp, pluggar för  
ledningar till tvättställ och vattentätt 
lock över toaletten

• Flytta undan känsliga föremål

• Är det stopp i dagvattenbrunnar,  
kontakta kommunen

• Inför en storm, ta in eller surra fast 
lösa föremål



Om huset ligger i ett utsatt läge, kan du 
komma att behöva vidta förebyggande 
åtgärder. Försäkringsbolaget kan ge 
förslag på åtgärder. Läs igenom försäk-
ringsvillkoren för din fastighet så du vet 
vad som gäller vid översvämning. Hör av 
dig till ditt försäkringsbolag om något är 
oklart. 

Om skadan redan är skedd – Anmäl 
omedelbart skadan till ditt försäkringsbo-
lag, som kan hjälpa till med hanteringen.

Räddningstjänstens ansvar
Räddningstjänsten hjälper den enskilde 
genom att genomföra räddningsinsatser 
vid olyckshändelser eller vid överhäng-
ande fara för olyckshändelse. Det krävs 
dock att vissa kriterier är uppfyllda:

• Behov av ett snabbt ingripande
• Det hotade intressets vikt
• Kostnaderna för insatsen
• Omständigheterna i övrigt.

Enkelt uttryckt: Så länge vattnet stiger är 
det räddningstjänstens ansvar att snabbt 
komma till undsättning. 

Om du däremot kommer hem till en 
redan vattenfylld källare finns inget 
behov av ett snabbt ingripande. Skadan 

är redan skedd. Räddningstjänsten kan 
då istället hjälpa dig med en så kallad 
restvärdesräddning. Exempelvis sätta 
in pumpar för att tömma lokalerna på 
vatten. Räddningstjänstens restvärdes-
räddning ersätts av ditt försäkringsbolag 
och det förutsätter därför att fastigheten 
är försäkrad.

Kommunens ansvar
Det är kommunen som genom sin plan-
läggning beslutar var ny bebyggelse ska 
växa fram. Kommunens planläggning ska 
bland annat ta hänsyn till klimataspekter, 
översvämning och erosion. Ny bebyggel-
se ska alltid lokaliseras till mark som är 
lämplig. 

Kommunen kan också stötta dig som 
fastighetsägare med rådgivning.

Statens ansvar
Staten tar i första hand ansvar för 
forskning, samordning och kunskaps-
förmedling. Länsstyrelsen har möjlighet 
att stötta och påverka kommunernas 
planering. När kommunerna tar fram 
sina detaljplaner granskar vi bland annat 
frågor kopplade till risken för olyckor, 
översvämningar och erosion.

I ett globalt perspektiv hör översvämningar till de naturkatastrofer som årligen 
orsakar flest dödsoffer och störst ekonomisk skada. Sverige är inte lika utsatt 
för stora översvämningskatastrofer, men vi kan också drabbas av betydande 
kostnader för materiella skador.


