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Tuve 30 november 1977

9 döda
62 skadade
436 hemlösa
67 hus



Anslag 2:2
Förebyggande åtgärder mot naturolyckor

Har funnits sedan 1986. Ur MSB:s regleringsbrev 2022:

Anslagsposten får användas för utbetalning av statsbidrag till 
kommuner för förebyggande åtgärder mot naturolyckor som utförs 
eller avses bli utförda bl.a. för att anpassa Sverige till de effekter som 
följer av ett förändrat klimat. 

Av anslagsposten får högst 5 500 000 kronor användas för 
bekostande av uppgifter som enligt förordningen (2009:956) om 
översvämningsrisker ankommer på länsstyrelser. 



Anslag och ansökningar 2010-2022 (kr)
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Antal sökande kommuner
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Regeringsuppdrag 
- redovisning av användningen av anslaget 2:2 förebyggande 
åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor.

• Förslag till författningsreglering (1 april 2022)

• Utveckla användningen av anslaget

• Inriktning för hanteringen av ansökningarna

• Förslag på resultatindikatorer

• Samverka med SGI och SMHI

• Ska redovisas senast 1 mars 2023 https://www.msb.se/sv/om-msb/vart-
uppdrag/regeringsuppdrag/

https://www.msb.se/sv/om-msb/vart-uppdrag/regeringsuppdrag/


Förordning (2022:1395) om statsbidrag till kommuner 
för förebyggande åtgärder mot naturolyckor

• Den nya förordningen gäller från 15 september

• Tydliggör syftet med bidraget

• Bidraget utvidgas för att omfatta åtgärder mot erosion

• Processen för bidragsansökan klargörs

• Tydliga ramar för samverkan mellan myndigheter inkl. 
SGU

• MSB får meddela föreskrifter

https://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20221395-
om-statsbidrag-till_sfs-2022-1395
https://www.svenskforfattningssamling.se/sites/default/files/sfs/2022-08/SFS2022-1395.pdf

https://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20221395-om-statsbidrag-till_sfs-2022-1395
https://www.svenskforfattningssamling.se/sites/default/files/sfs/2022-08/SFS2022-1395.pdf


Syfte

4 § Statsbidrag som lämnas enligt denna förordning ska 
syfta till att

13 § Vid fördelningen av bidrag ska den eller de 
åtgärder prioriteras som bedöms ha bäst 
förutsättningar att på ett varaktigt sätt uppfylla syftet 
med stödet.

1. värna människors liv och hälsa samt hindra 
skador på egendom och miljö,

2. upprätthålla samhällsviktig verksamhet, eller

3. anpassa samhället till de effekter som följer av ett 
förändrat klimat.



Innehåll i förordningen 
– några nyheter/förtydliganden

• Fysiska åtgärder mot översvämning, ras, skred och 
erosion

• Minska sannolikheten för eller konsekvenserna av 
naturolyckor i befintlig bebyggelse 

• Bidrag upp till 60 procent av åtgärdens kostnad

• Kostnader för åtgärder samt utredningar

• Möjlighet till förskott upp till 50 procent

• Noggrant beskriven hotbild och åtgärd

• MSB ska vid behov inhämta yttranden från SMHI, 
SGI och SGU



Statsbidrag - ansökningsprocessen

• Ansökan lämnas in senast den 1 augusti

• MSB, SMHI, SGI och SGU går igenom 

ansökningarna

• Begäran om komplettering skickas ut

• Kommunbesök genomförs

• Ev. begäran om ytterligare kompletteringar

• Preliminärt beslut

• Slutligt beslut, första utbetalningen

• Slutredovisning, andra utbetalningen
https://etjanst.msb.se/e-tjanster

https://etjanst.msb.se/e-tjanster


Anslag 2:2
Förebyggande åtgärder mot naturolyckor

• Kommuner

• Ras, skred, översvämning 
och erosion

• Åtgärder & utredningar

• Liv, hälsa, egendom och 
miljö

• Samhällsviktig verksamhet
• Klimatanpassade

• Befintlig bebyggelse

• Varaktiga åtgärder

• Enskilda

• Övriga naturolyckor

• Övergripande studier

• Ny bebyggelse

• Tillfälliga åtgärder



Ljungby



Ljungby



Karlstad



Kristianstad

Helge å
Hammarsjön
Hanöbukten

Drygt 1 mil vallar
6 pumpstationer
2,5 mdkr till 2040



Tryckbank och erosionsskydd Deje



Tack!

https://www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-
amnen/naturolyckor-och-klimat/statsbidrag-vid-naturolyckor/
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