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REMISS: Rekommendationer för hantering av 
översvämning till följd av skyfall – stöd i fysisk planering 

Länsstyrelserna i Stockholm och Västra Götaland har uppmärksammat att det 

finns en efterfrågan och ett behov av en tydlig vägledning från Länsstyrelsen när 

det gäller risken för översvämning till följd av skyfall och på vilket sätt denna risk 

ska beaktas i den fysiska planeringen.  

 

Rekommendationerna riktar sig till samhällsplanerare i kommunen, både på 

översiktsplanenivå och detaljplanenivå, och till andra planerande myndigheter. 

Skriften ska ses som en vägledning till hur kommunen behöver ta sig an denna 

fråga på en övergripande nivå men också hur Länsstyrelsen rekommenderar att 

risken för översvämning till följd av skyfall konkret behöver hanteras i enskilda 

detaljplaner. Rekommendationerna gäller hantering av översvämning till följd av 

skyfall vid ny bebyggelse och dess påverkan på omkringliggande mark.  

 

Rekommendationen innehåller fyra punkter:  

• Ny bebyggelse planeras så att den inte tar skada eller orsakar skada vid en 

översvämning från minst ett 100-årsregn. 

• Risken för översvämning från ett 100-årsregn bedöms i detaljplan och 

eventuella skyddsåtgärder säkerställs. 

• Bebyggelse som bedöms som samhällsviktig verksamhet ges en högre 

säkerhetsnivå och planeras så att funktionen kan upprätthållas vid en 

översvämning. 

• Framkomligheten till och från planområdet bedöms och ska vid behov 

säkerställas. 

 

Dessa rekommendationer hanterar endast översvämningsrisken till följd av skyfall 

och ska ses som ett komplement till övriga rekommendationer kring 

översvämning från hav, sjöar och vattendrag som länsstyrelserna i Stockholm och 

Västra Götalands län har tagit fram. Rekommendationer hanterar hur risken bör 

hanteras i den fysiska planeringen när ny bebyggelse planeras. 

Vad vi huvudsakligen önskar svar på 

• Vilket praktiskt stöd ger skriften i planläggningen av översiktsplaner och 

detaljplaner?  

• Är skriften applicerbar i er planprocess? Om inte: hur kan den förbättras?  

• Är det något med skriften som behöver förtydligas?  
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Yttrande över bifogat förslag för rekommendationer för hantering av 

översvämningsrisk till följd av skyfall ska ha inkommit till Länsstyrelsen 

senast den 7 maj 2018.  

Skicka ert skriftliga yttrande till epost:  

stockholm@lansstyrelsen.se Ange diarienummer: 408-9051-2018 

 

För frågor under remisstiden, går det bra att vända sig till: 

Greta.hebel@lansstyrelsen.se  

Karin.von.sydow@lansstyrelsen.se  

 

Samråds- och informationsmöte sker på:  

• Länsstyrelsen i Stockholm den 10 april. Anmäl deltagande här. Antalet 

platser är begränsade, först till kvarn.  

 

Handlingarna finns att ladda ner på: 

http://www.lansstyrelsen.se/Stockholm/Sv/kalender/2018/Sidor/samradsmote-

rekommendationer-for-oversvamnning-fran-skyfall.aspx 

 

 

 

Patrik Åhnberg  

Samhällsbyggnadsdirektör  

Länsstyrelsen i Stockholm   
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Sändlista: 

Myndigheter och andra aktörer:  

Boverket 

Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap 

SMHI  

Svenskt vatten AB 

Trafikverket  

Länsstyrelsen i Blekinge 

Länsstyrelsen i Dalarna 

Länsstyrelsen i Gotland 

Länsstyrelsen i Gävleborg 

Länsstyrelsen i Halland 

Länsstyrelsen i Jämtland 

Länsstyrelsen i Jönköping 

Länsstyrelsen i Kalmar 

Länsstyrelsen i Kronoberg 

Länsstyrelsen i Norrbotten 

Länsstyrelsen i Skåne 

Länsstyrelsen i Södermanland 

Länsstyrelsen i Uppsala 

Länsstyrelsen i Värmland 

Länsstyrelsen i Västerbotten 

Länsstyrelsen i Västernorrland 

Länsstyrelsen i Västmanland 

Länsstyrelsen i Örebro 

Länsstyrelsen i Östergötland 

Kommuner i Stockholms län: 

Botkyrka kommun 

Danderyd kommun 

Ekerö kommun 

Haninge kommun 

Huddinge kommun 

Järfälla kommun 

Lidingö kommun 

Nacka kommun 

Norrtälje kommun 

Nykvarn kommun 

Nynäshamn kommun 

Räddningstjänsten i Norrtälje 

kommun  

Södertörns brandförsvarsförbund 

Brandkåren Attunda 

Salem kommun 

Sigtuna kommun 

Sollentuna kommun 

Solna kommun 

Stockholms kommun 

StorStockholms brandförsvar  

Sundbyberg kommun 

Södertälje kommun 

Tyresö kommun 

Upplands-Bro kommun 

Upplands-Väsby kommun 

Vallentuna kommun 

Vaxholm kommun 

Värmdö kommun 

Österåker kommun 

 

Kommuner i Västra Götalands län:  

Ale kommun 

Alingsås kommun 

Bengtsfors kommun   

Bollebygd kommun  

Borås kommun  

Dals-Ed kommun   

Essunga kommun   

Falköping kommun  

Färgelanda kommun 

Grästorp kommun   

Gullspång kommun  

Göteborg kommun 

Götene kommun  

Herrljunga kommun 

Hjo kommun 

Härryda kommun   

Karlsborg kommun   

Kungälv kommun 

Lerum kommun 

Lidköping kommun 

Lilla Edet kommun 
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Lysekil kommun  

Mariestad kommun   

Mark kommun   

Mellerud kommun 

Munkedal kommun  

Mölndal kommun   

Orust kommun 

Partille kommun   

Skara kommun 

Skövde kommun 

Sotenäs kommun   

Stenungssund kommun 

Strömstad kommun 

Svenljunga kommun  

Tanum kommun 

Tibro kommun 

Tidaholm kommun 

Tjörn kommun 

Tranemo kommun 

Trollhättan kommun 

Töreboda kommun 

Uddevalla kommun   

Ulricehamn kommun  

Vara kommun 

Vårgårda kommun  

Vänersborg kommun  

Åmål kommun  

Öckerö kommun

 

 

 

 

 


