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Frågeställning

• Syftet med detta arbete är att utvärdera trolig effekt av 
Översvämningsförordningen på fysisk planering i relation till 
hanteringen av översvämningsrisker.  Kommer 
Översvämningsförordningen leda till en effektivare hantering 
av dessa risker?



Disposition

• Lagstiftning i Sverige till följd av översvämningsdirektivet

• Exempel på annan relevant lagstiftning i sammanhanget

• Två exempel på fysisk planering utifrån översvämningsrisk

– Karlstad

– Kristianstad

• Uppgifter till följd av översvämningsförordningen

• Slutsatser och Diskussion



Lagstiftning i Sverige till följd av 
översvämningsdirektivet



Exempel på annan relevant lagstiftning i 
sammanhanget

• Plan- och bygglagen (PBL), SFS 2010:900 (ursprungligen SFS 
1987:10)

• Lagen om skydd mot olyckor (LSO) SFS 2003:778

• ”Lagen om extraordinära händelser (LXO)” SFS 2006:544

– Egentligen: Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap



Karlstad - Översiktlig översvämningskartering 
(Klarälven)

Rosa yta = 100 års flöde

Streckad yta = extremflöde



Karlstad – Utbyggnadsinriktning enligt ÖP 2010



Kristianstad - Översiktlig översvämningskartering 
(Helgeå)

Rosa yta = 100 års flöde

Streckad yta = extremflöde



Kristianstad konsekvenser och historik

Kristianstad ungefär 1670 
(Allön-fästningen)

Dagens Kristianstad 
vid extremflöde (PMF)

Kristianstad på 2000-talet



Uppgifter till följd av översvämningsförordningen



Uppgifter till följd av översvämningsförordningen



Uppgifter till följd av översvämningsförordningen



En viktig detalj i PBL (SFS 2010:900)

• 11 kap. 10 §
När Länsstyrelsen enligt …
… 5. en bebyggelse blir olämplig med hänsyn till människors hälsa eller 

säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion.

11 § Länsstyrelsen ska upphäva kommunens beslut att anta, ändra 
eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser i dess 
helhet, om beslutet har en sådan innebörd som anges i 10 § andra 
stycket…

Lydelsen att LST skall upphäva beslut om antagande, ändring eller upphävande av detaljplaner och 
områdesprogram då dessa leder till att en bebyggelse blir olämplig utifrån risken för översvämning har 
funnits med i PBL sedan 1/7 2009 (SFS 2009:530)



Slutsatser och Diskussion (1)

• Skulle Karlstad och Kristianstad kunnat planeras likadant 
enligt nuvarande lagstiftning?

– Förmodligen inte, åtminstone inte Kristianstad. Länsstyrelsen skulle 
varit tvungen att upphäva detaljplaner för stora delar av tätorten 
utifrån för stor översvämningsrisk. Detta är dock snarare en följd av 
PBL (11 kap 11§) än av översvämningsförordningen.



Slutsatser och Diskussion (2)

• Leder nuvarande lagstiftning till en effektiv hantering av 
översvämningsrisker vid fysisk planering?

– Att översvämningsförordningen endast riktar sig mot nationella (MSB) 
och regionala (LST) myndigheter främjar förmodligen inte en effektiv 
hantering, eftersom den faktiska fysiska planeringen sker uteslutande 
på lokal nivå.

– Det kan ifrågasättas om Sverige implementerar Översvämnings-
direktivet fullt ut genom Översvämningsförordningen, speciellt då det 
gäller kravet på helhetssyn från lokala upp till nationella myndigheter.

– Svensk lagstiftning som helhet bör dock borga för att olämplig 
bebyggelse ur översvämningssynpunkt minskar.



Slutsatser och Diskussion (3)

• Lokala översvämningar – hur påverkas planering inför dessa 
av översvämningsförordningen?

– Risken finns att lokala översvämningar (skyfall, tekniska/mänskliga fel) 
får en underordnad uppmärksamhet i den fysiska planeringen då
fokus blir väldigt tydligt på regionala händelser och översvämningar 
från kust, sjöar och vattendrag utifrån översvämningsförordningen. 

– Detta kan i sin tur leda till för mycket fokus på traditionella 
förebyggande åtgärder som t.ex. vallar och pumpsystem och för lite 
fokus på anpassning som t.ex. gröna tak, alternativa dagvattensystem, 
tillåtna översvämningsytor och översvämningståliga konstruktioner.


