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Beslut om miljöpåverkan avseende riskhanteringsplan för 
Trelleborgsområdet i enlighet med översvämninggsdirektivet 

Beslut
Länsstyrelsen beslutar att planen inte ska antas medföra betydande miljöpåverkan 
och att en strategisk miljöbedömning därför inte ska göras.

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen har upprättat en riskhanteringsplan för hantering av översvämningsrisk 
i Trelleborg i enlighet med förordningen (SFS 2009:956) om översvämningsrisker 
och Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) föreskrifter (MSBFS 
2013:1) om riskhanteringsplaner. Riskhanteringsplanen gäller år 2022-2027 och 
syftar till att utifrån lämpliga mål för att minska ogynnsamma följder av 
översvämning identifiera och prioritera åtgärder som avser att uppnå målen. 
Resultatmål har formulerats och åtgärder har tagits fram inom de fyra 
fokusområdena Människors liv och hälsa, Miljö, Kulturarv och Ekonomisk 
verksamhet.

Vid avgränsningssamrådet med Trelleborgs kommun den 9 oktober 2020 bedömdes 
riskhanteringsplanen kunna medföra betydande miljöpåverkan. En undersökning 
inleddes i enlighet med 6 kap 6§ miljöbalken. I samband med framtagandet av 
riskhanteringsplanen gjordes en ny bedömning, att åtgärderna inte skulle vara av den 
art som föranleder en strategisk miljöbedömning i enlighet med 6 kap 3§ 
miljöbalken (1998:808). Länsstyrelsens ställningstagande har kommunicerats med 
Trelleborgs kommun innan samrådet. Andra myndigheter som på grund av sitt 
särskilda miljöansvar kan antas bli berörda av riskhanteringsplanen har fått tillfälle att 
lämna synpunkter under samrådet.

Motivering till beslutet
Länsstyrelsen bedömer att riskhanteringsplanen inte är sådan att betydande 
miljöpåverkan enligt miljöbedömningsförordningen alltid ska antas.

Åtgärderna anger utöver typen av verksamhet i liten eller ingen utsträckning 
förutsättningar för genomförande såsom lokalisering, storlek, driftsförhållanden 
eller resursfördelning vilket inte heller är planens syfte. Åtgärderna anger inte 
specifikt vad och var en fysisk åtgärd ska genomföras, så att en förändring i 
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omgivningen kan identifieras, beskrivas och bedömas utifrån platsens egenskaper. 
Åtgärderna är allmänt angivna och de som avses att genomföras av Trelleborgs 
kommun har samtliga tagits från kommunalt beslutade dokument. Detta har gjorts i 
syfte att ge lokal förankring till åtgärderna där Länsstyrelsen Skåne inte har rådighet. 
Planens betydelse för ett kommunalt genomförande av åtgärder refererade i 
riskhanteringsplanen är därför marginell. 

Planen är inte rättsligt bindande men kan ha en viss styrande effekt genom påverkan 
på kommande planer och program, utifrån att målen i riskhanteringsplanen visar en 
önskvärd inriktning för hantering av översvämningsrisk. Den skulle både kunna 
förstärka och motverka den miljöpåverkan som kommande planer och program kan 
medföra.

De sju riskhanteringsplanerna i Skåne kan tillsammans ha betydelse för att regionalt 
främja hållbar utveckling och integreringen av miljöaspekter, genom att 
uppmärksamma översvämningsrisken, lokal riskhantering och det förebyggande 
arbete som på medellång sikt kan leda till åtgärder som påtagligt förbättrar miljön.
De åtgärder som avses att genomföras av Länsstyrelsen Skåne kan bidra till bättre 
och större underlag för kommunalt beslutsfattande. 

Sammantaget bedöms dock inte planen medföra den betydande miljöpåverkan som 
avses i 6 kap 3§ miljöbalken (1998:808).

Bestämmelser som beslutet grundas på
Beslutet fattas enligt 6 kap 7§ miljöbalken (1998:808) med stöd av bestämmelserna i 
2, 4 och 5 §§ miljöbedömningsförordningen (2017:966).

Medverkande i beslutet
Beslutet har fattats av enhetschef Marcus Björklund. I beslutet har också handläggare 
i riskhantering Ulrika Westholm deltagit. Vattenstrateg Pär Persson har varit 
föredragande.

Beslutet har signerats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.
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