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Beslut om riskhanteringsplan för Trelleborgsområdet

Beslut
Länsstyrelsen beslutar att anta riskhanteringsplan för Trelleborgsområdet. 

Redogörelse för ärendet
Länsstyrelsen har upprättat en riskhanteringsplan för hantering av översvämningsrisk inom 
Trelleborgsområdet i enlighet med förordningen (SFS 2009:956) om översvämningsrisker och 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) föreskrifter (MSBFS 2013:1) om 
riskhanteringsplaner. Riskhanteringsplanen 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. Åtgärder som avses att 
genomföras av en kommun har tagits fram ur kommunalt beslutade dokument såsom 
översiktsplaner. Detta har gjorts i syfte att ge lokal förankring där länsstyrelsen inte har rådighet. 
Planen innehåller också åtgärder som staten ansvarar för. 

För Trelleborgsområdet har Länsstyrelsen den 3 december 2021 tagit beslut om att planen inte 
ska antas medföra betydande miljöpåverkan och att en strategisk miljöbedömning därför inte ska 
göras.

Motivering till beslutet
Översvämningsdirektivet (2007/60/EG) genomförs i cykler om sex år och syftar till att minska 
ogynnsamma följder av översvämningar. Direktivet genomförs i svensk rätt genom Förordning 
(2009:956) om översvämningsrisker och Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) 
föreskrifter om riskhanteringsplaner (MSBFS 2013:1). Länsstyrelsen har upprättat en 
riskhanteringsplan för Trelleborgsområdet för perioden år 2022-2027 i enlighet med gällande 
bestämmelser. 

Bestämmelser som beslutet grundas på 
Beslutet fattas enligt förordningen (SFS 2009:956) om översvämningsrisker och Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskaps (MSB) föreskrifter (MSBFS 2013:1) om riskhanteringsplaner, 
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samt 6 kap 5,6,7 §§ miljöbalken (1998:808) med stöd av 2,4,5 §§ 
miljöbedömningsförordningen (2017:966).

Beslutande
Beslutet har fattats av länsöverdirektör Ola Melin med vattenstrateg Pär Persson som 
föredragande. I handläggningen har även beredskapshandläggare Petra Berggren, handläggare 
Ulrika Westholm, enhetschef Marcus Björklund samt enhetschef Hanne Romanus medverkat 
utan att delta i avgörandet.

Detta beslut har bekräftats digitalt och har därför ingen namnunderskrift.

Du hittar information om hur länsstyrelsen behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Bilagor
Riskhanteringsplan inklusive bilagor

Kopia till
Trelleborgs kommun
Skurups kommun
Vellinge kommun
Havs- och vattenmyndigheten
Vattenmyndigheten södra Östersjöns vattendistrikt
Naturvårdsverket 
SGU
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