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Remiss 
Riskhanteringsplan för översvämning i Örebro tätort och tillhörande 

miljökonsekvensbeskrivning 

Länsstyrelsen i Örebro län har upprättat en plan för arbetet med att hantera 

översvämningsrisker inom Örebro tätort. Riskhanteringsplanen är framtagen som 

en del i arbetet enligt EU:s översvämningsdirektiv (2007/60/EG). I Sverige 

genomförs direktivet enligt förordningen om översvämningsrisker (SFS 

2009:956) och MSB:s föreskrifter om riskhanteringsplaner (MSBFS 2013:1). 

I arbetet med planen har Länsstyrelsen samverkat med Örebro kommun, Region 

Örebro län, Trafikverket, Polismyndigheten, E.ON, KumBro och ÖrebroBostäder 

AB samt fört en dialog med räddningstjänsten. 

Arbetet med EU:s översvämningsdirektiv genomförs i cykler på sex år där varje 

cykel består av tre steg:  

1. I det första steget identifierade Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap (MSB) 25 tätorter i landet där översvämningsrisken bedöms 

som betydande. I Örebro län pekades Örebro tätort ut. Lindesberg, som 

omfattades av den första cykeln, har utgått i den andra cykeln. 

2. I steg två utarbetade MSB och länsstyrelserna hot- och riskkartor, vilka 

visar vattnets utbredning och djup vid olika flödesscenarier respektive de 

objekt som kan påverkas av översvämning. 

3. Det tredje och avslutande steget innebär att riskhanteringsplaner tas fram 

för de utpekade orterna. Riskhanteringsplanerna ska antas senast den 22 

december 2021 och efter det genomförs planens åtgärder under 

nästkommande cykel. 

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. Planen omfattas av miljöbalkens bestämmelser 

om strategisk miljöbedömning och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har 

därför upprättats och ingår i samrådet. 

Syftet med samrådet är att ge myndigheter, kommuner, organisationer, 

verksamhetsutövare, allmänhet och övriga som berörs tillfälle att lämna 

synpunkter på riskhanteringsplanen med tillhörande MKB. 
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Lämna synpunkter 

Synpunkter lämnas senast den 30 juni 2021 via: 

➢ E-post till orebro@lansstyrelsen.se, eller 

➢ Post till Länsstyrelsen Örebro, 701 86 Örebro.  

Ange diarienummer 537-3141-2021 

Länsstyrelsen önskar i synnerhet få synpunkter på: 

• Översvämningsrisken – är de slutsatser som identifierats utifrån hot- och 

riskkartorna relevanta och riktiga? Saknas något?  

Hot- och riskkartorna för beräknat högsta flöde, 100- och 50-årsflödet 

finns publicerade på MSB:s hemsida Översvämningsportalen (msb.se). 

Hotkartor för 1000-årsflöde och 100-årsregn finns på Länsstyrelsens 

hemsida GeodataKatalogen (lansstyrelsen.se). En sammanfattning av 

samtliga kartor finns i Bilaga 2 och 3. 

• 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? 

• Genomför eller planerar er organisation åtgärder som kan bidra till 

uppfyllelse av resultatmålen och som i så fall kan lyftas in i 

riskhanteringsplanen? 

• Miljökonsekvensbeskrivningen – stämmer slutsatser om konsekvenserna 

av översvämning i Örebro tätort och föreslagna åtgärders betydelse? 

• Övriga synpunkter på samrådsunderlaget. 

  

mailto:orebro@lansstyrelsen.se
https://gisapp.msb.se/apps/oversvamningsportal/avancerade-kartor/hot-och-riskkartor/orebro.html
https://ext-geodatakatalog.lansstyrelsen.se/GeodataKatalogen/
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Kontaktuppgifter 

Frågor på samrådsunderlaget ställs till: 

Danielle Ydstål danielle.ydstal@lansstyrelsen.se 010-224 83 53 

Mia Hammarberg mia.hammarberg@lansstyrelsen.se 010-224 87 69 

Länsstyrelsen anordnar vid förfrågan gärna digitala möten med berörda 

myndigheter eller aktörer för att diskutera riskhanteringsplanen.  

Dokument 

• Riskhanteringsplan för översvämning i Örebro tätort 

• Bilaga 1 – Miljökonsekvensbeskrivning 

• Bilaga 2 – Hotkartor 

• Bilaga 3 – Riskkartor 
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Sändlista 
Boverket 

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) 

Jordbruksverket 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 

Naturvårdsverket 

Riksantikvarieämbetet 

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) 

Trafikverket 

Länsstyrelsen Södermanlands län 

Länsstyrelsen Västmanlands län 

Länsstyrelsen Örebro län 

Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns Vattendistrikt 

Region Örebro län 

Arboga kommun 

Degerfors kommun 

Eskilstuna kommun 

Hallsbergs kommun 

Katrineholms kommun 

Laxå kommun 

Lekebergs kommun 

Vingåkers kommun 

Örebro kommun 

Örebro universitet 

Hjälmarens vattenförbund 

Hjälmarens vattenvårdsförbund 

E.ON Energidistribution AB 

E.ON Energilösningar AB 

Hjälmarens fiskareförbund 

KumBro 

Nerikes Brandkår 

Polismyndigheten 

ÖrebroBostäder AB 

 

 

 

Danielle Ydstål 

 

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter 

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

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd

