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Innehåll
• Klimatrelaterade risker i PBL

• Kommunens syn på hur klimatrelaterade risker 
kan minska eller upphöra

• Bedöm riskerna

• Hur kan riskerna hanteras i ÖP-processen?

• Länsstyrelsens roll

Foto: Kristofer Samuelsson/Scandinav

Klimatrelaterade risker i översiktsplanering



Klimatrisker i 3 kap. 5 §
- Översvämning, ras, skred och erosion.
- Skador på den byggda miljön.

Andra bestämmelser
- Portalparagrafen
- Allmänna intressen ska beaktas.

klimataspekter i ett helhetsperspektiv.

Foto: Fredrik Schlyter, Scandinav

Klimatrelaterade risker i PBL



3 kap. Översiktsplanering 

5 § Av översiktsplanen ska även följande framgå

1. …

4. kommunens syn på risken för skador på den byggda miljön    
som kan följa av översvämning, ras, skred och erosion 
som är klimatrelaterade samt på hur sådana risker kan 
minska eller upphöra,

5. …

Foto: Fredrik Schlyter, Scandinav

Klimatrelaterade risker i PBL



Redovisa kommunens förhållningssätt och strategier

Strategier för att hantera klimatrelaterade risker
Redovisa områden
• Inte lämpliga att bebygga
• Prioriterade för åtgärder
• Osäkra markförhållanden
• Funktion att skydda andra områden

Åtgärdsplanering – särskilt uppmärksamma
• Mellankommunal samordning
• Anpassningsbara skyddsåtgärder
• Kommunens rådighet över mark

Foto: Fredrik Schlyter, Scandinav

Kommunens syn på risker



Foto: Mikael Svensson, Scandinav

• Princip för riskbedömning

• Hotkartor – befintligt underlag, ytterligare behov

• Ta fram karta med skyddsvärda objekt och intressen

• Genomför riskanalys

• Genomför riskvärdering

Bedöm riskerna



Illustrationer: Lise Svensson, Boverket

Bedöm riskerna – princip för riskbedömning



Länsstyrelsen ger info om underlag från 
nationella myndigheter

Bra att veta inför riskanalys
- vilka karteringar och annan geodata som finns,
- detaljeringsgrad och noggrannhet,
- använda klimatscenarier och tidsperspektiv,
- stöd vid behov av ytterligare karteringar,
- tips och goda råd.

Bedöm riskerna - hotkartor



Ta fram karta med skyddsvärda objekt och intressen
Byggnader och 
transportinfrastruktur

Försörjningssystem  ̶  
VA, energi, 
datakommunikation

Människors
hälsa och säkerhet 

Kulturarv och fritid
Miljö  ̶  naturvärden 
och miljöfarliga 
anläggn./områden

Ekonomisk verksamhet

Byggnader, olika typer Vattenverk Antal boende Världsarv Vattenskyddsområde Antal anställda
Vägar, olika typer Reningsverk Sjukhus Kulturreservat Nationalpark Industri, olika typer
Busstation Värmeverk Vårdinrättning Riksintresseområde Naturreservat Jordbruksmark
Järnväg Vattenkraftverk Vårdboende    kulturmiljövård Naturminne Produktionsplats för djur
Järnvägsstation Vindkraftverk Vårdcentral Byggnadsminne Natura 2000-område
Flygplatsområde Transformatorstation Brandstation Riksarkiv Naturvårdsområde
Hamn Kraftledning SOS�Alarmcentral Fornminne Miljöfarlig verksamhet

Distributionsbyggnad Polisstation Kyrka Sevesoverksamhet
Mast: tele, radio, TV Skola Museum Förorenat område

Förskola Kulturlokal Dammanläggning 
Universitet, högskola Idrottsanläggning

Park
Rekreationsområde

Bedöm riskerna – skyddsvärda intressen



Riskanalys

- avgränsa riskutsatta områden,

- välja klimatscenario och
hantera osäkerheter,

- dokumentera metod och 
antaganden.

Riskkarta med avgränsade 
riskområden.

Riskvärdering

Förvaltningsövergripande arbete!

- sannolikhet och konsekvens,

- tidsperspektiv och omfattning av 
åtgärd.

- Prioritering av riskområden.

Stöd för kommunens syn på 
hur klimatrelaterade risker 
kan minska eller upphöra. Illustration: Lise Svensson, Boverket

Bedöm riskerna – analys och värdering



Kontinuerlig översiktsplanering ger stöd för att stegvis 
vidareutveckla klimatanpassningen av den byggda miljön.

Hantering av risker i ÖP-processen



Länsstyrelsens roll

• Anpassat underlag till kommunernas 
planeringsstrategi.

• Ge stöd och råd om statliga underlag.

• Peka på om statliga underlag saknas.

• Ge stöd för mellankommunal samordning.

• Ge stöd för att avgränsa 
miljökonsekvensbeskrivningen.

• Granska planförslag och ge tydliga besked. Hämtat 2022-09-16 från 
Vägledning Ras, skred, erosion
(på SGI:s webbplats)
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https://gis.swedgeo.se/rasskrederosion/


Statliga planeringsunderlag

• Sammanställning av geodata från 
nationella myndigheter.

• Framtagen som stöd till länsstyrelserna
- länsstyrelsens underlag inför kommunens  
beslut om planeringsstrategi.



Här hittar du vägledningen
http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/
oversiktsplan/allmanna-intressen/hansyn/miljo_klimat/klimatrisker/

Tack!

Foto: Mikael Svensson/Scandinav

http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/allmanna-intressen/hansyn/miljo_klimat/klimatrisker/
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