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Riskhanteringsplan för översvämning i Norrköping 
– beslut om miljöpåverkan 

Beslut 

Länsstyrelsen beslutar att planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan och att en 

strategisk miljöbedömning därför ska upprättas.  

Beskrivning av ärendet 

Länsstyrelsen ska upprätta en riskhanteringsplan för översvämning vid Norrköping i enlighet 

med förordningen (SFS 2009:956) om översvämningsrisker och Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskaps (MSB) föreskrifter (MSBFS 2013:1) om riskhanteringsplaner. 

Inom ramen för arbetet ska länsstyrelsen bedöma planens miljökonsekvenser och även besluta 

om riskhanteringsplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan och om en strategisk 

miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas. Planen är inriktad på att 

med utgångspunkt från ett underlag i form av hotkartor och riskkartor identifiera 

förekommande risker och organisera lämpliga åtgärder för att minska ogynnsamma följder av 

översvämningar från extrema regn, Motala ström och Bråviken inom fyra fokusområden: 

människors hälsa, miljö, kulturarv och ekonomisk verksamhet. Samråd har skett med 

Norrköpings kommun om riskhanteringsplanens miljöpåverkan. 

Motivering till beslutet 

Riskhanteringsplanen bedöms ge övervägande positiv miljöpåverkan eftersom den siktar in sig 

på att besluta och genomföra åtgärder som bland annat begränsar skador på människors hälsa 

och miljön i samband med framtida potentiella översvämningssituationer. Behovet av att 

klargöra påverkan på miljön i händelse av att en riskhanteringsplan inte upprättas för aktuellt 

planområde är därför av central betydelse för miljöbedömningen. Vidare kan 

riskhanteringsplanen antas få stor påverkan på andra planer och program som rör aktuellt 

område, särskilt den kommunala översiktsplanen, liksom möjligheterna att säkerställa en 

hållbar utveckling och integrera miljöaspekter i den samlade planeringen. Fysiska 

skyddsåtgärder enligt planen kan i enskilda fall ge negativ miljöpåverkan, vilket identifieras på 

översiktlig nivå i riskhanteringsplanen. Åtgärdernas närmare miljöpåverkan och eventuella 

fortsatta behov av strategiska eller specifika miljöbedömningar får utredas och beslutas i 

särskild ordning när genomförande av fysiska åtgärder blir aktuellt blir aktuellt.  

Bestämmelser som beslutet grundas på 

Beslutet fattas enligt 6 kap 7§ miljöbalken (1998:808) med stöd av bestämmelserna i 2 och 5 §§ 

miljöbedömningsförordningen (2017:966) 
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De som medverkat i beslutet 

Beslutet har fattats av avdelningschef Jenny Knuthammar med klimatanpassningssamordnare 

Magnus Mateo Edström som föredragande. Länsarkitekt Jan Persson har medverkat i beslutet. 

Beslutet har signerats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.  

 

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter 

Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 
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