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Enheten för Samhällsskydd
Linn Ekholm
Direkt 010-2250465

linn.ekholm@lansstyrelsen.se

REMISS
Riskhanteringsplan för hantering av översvämningsrisker i Falu tätort
och till planen tillhörande miljökonsekvensbeskrivning

Inom ramen för arbetet enligt förordningen om översvämningsrisker (SFS
2009:956) har Länsstyrelsen Dalarna upprättat en riskhanteringsplan för
Falu tätort. I arbetet med planen har Länsstyrelsen samverkat med Falu
kommun och Falu Energi och Vatten.
Inom arbetet med EU:s översvämningsdirektiv andra cykeln är Falu tätort en
av 25 tätorter i landet där översvämningsrisken bedömts vara betydande.
Falu tätort ingick även i den första cykeln av översvämningsdirektivet som
genomfördes 2010-2015. Föreliggande plan är en revidering av
riskhanteringsplanen från cykel 1.
Arbetet med EU:s översvämningsdirektiv genomförs i cykler på 6 år där varje
cykel består av tre steg. Vi är nu inne i det tredje steget i den andra cykeln.
I det första steget som genomfördes 2017 identifierade Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSB) 25 tätorter i landet där man bedömer att
översvämningsrisken är betydande. I Dalarnas län ingår Falu tätort. Malung
och Vansbro som omfattades av den första cykeln har utgått i den andra
cykeln.
För orterna med betydande översvämningsrisk har MSB och länsstyrelserna
under 2018-2020 tagit fram hot- och riskkartor som i det tredje steget i arbetet
med översvämningsdirektivet ligger till grund för den nu framtagna
riskhanteringsplanen.
Riskhanteringsplanen innehåller mål och åtgärder för att minska risken för
att människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet drabbas
av skador till följd av översvämning.
Efter planens antagande, som ska ske senast 22 december 2021, ska planen
genomföras under nästa cykel i översvämningsförordningen, 2022-2027.
Riskhanteringsplanen ska miljöbedömmas enligt Miljöbalken och en
miljökonsekvensbeskrivning har upprättats och ingår i samrådet.
Samrådet syftar till att ge myndigheter, kommuner, organisationer,
verksamhetsutövare, allmänhet och övriga som berörs tillfälle att lämna
synpunkter på riskhanteringsplanen med tillhörande MKB.
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Länsstyrelsen önskar i synnerhet få synpunkter på:

•

Översvämningsrisken - är de slutsatser som identifierats utifrån hotoch riskkartorna relevanta och riktiga? Saknas något? Hot- och
riskkartorna finns publicerade på MSB:s hemsida
Översvämningsportalen (msb.se)

•

Riskhanteringsplanens mål – är de rimliga och relevanta? Behövs det
andra mål för att minska översvämningsriskerna?

•

Åtgärderna – är de rätt i förhållande till målen och kan de genomföras
enligt föreslagen tidplan? Saknas åtgärder?

•

Miljökonsekvensbeskrivningen – stämmer slutsatser om
konsekvenserna av översvämning i Falu tätort och föreslagna åtgärders
betydelse?

•

Övriga synpunkter på samrådsunderlaget.

Synpunkter skickas per e-post till dalarna@lansstyrelsen.se senast den 31
maj. Märk med diarienummer 451-3501-2021
Synpunkter kan även skickas via post till Länsstyrelsen Dalarna, 791 84
Falun. Märk med diarienummer 451-3501-2021
Frågor på samrådsunderlaget ställs till:
Linn Ekholm, linn.ekholm@lansstyrelsen.se 010-2250465
Eva-Karin Ljunglund, eva-karin.ljunglund@lansstyrelsen.se, 010-2250449
Samrådsunderlaget är även publicerat på Länsstyrelsens hemsida
https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/riskhanteringsplan-oversvamning-falun

Bilaga
•
•

Riskhanteringsplan för Falu tätort – enligt förordning om
översvämningsrisker
Miljökonsekvensbeskrivning av riskhanteringsplan för Falu tätort
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Sändlista
Falu kommun, kontaktcenter@falun.se
Falu Energi och Vatten AB, info@fev.se
Räddningstjänsten Dala Mitt, info@dalamitt.se
Trafikverket, trafikverket@trafikverket.se
Polismyndigheten, registrator.bergslagen@polisen.se
Region Dalarna, region.dalarna@regiondalarna.se
Länsstyrelsen Västernorrland, vasternorrland@lansstyrelsen.se
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, registrator@msb.se
Inom Länsstyrelsen: Enheten för kulturmiljö och samhällsplanering, enheten för
vatten

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

