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Samråd om riskhanteringsplan för Falsterbo
enligt översvämningsdirektivet
Bakgrund

Efter att stora översvämningar drabbat Europa antog EU 2007 ett direktiv för
översvämningsrisker som reglerar hanteringen av översvämningar.
Översvämningsdirektivets syfte är att minska konsekvenserna av översvämningar
och på så sätt värna om människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk
verksamhet. För att uppnå detta kartläggs först översvämningshot och
översvämningsrisker systematiskt, sedan tas riskhanteringsplaner fram för de
översvämningshotade områdena.
I Sverige genomförs översvämningsdirektivet genom förordning om
översvämningsrisker (SFS 2009:956) och MSBFS 2013:1 föreskrifter om
riskhanteringsplaner. MSB är ansvarig myndighet och genomför arbetet i nära
samarbete med länsstyrelserna.
MSB har identifierat 25 geografiska områden i Sverige som bedöms ha en betydande
översvämningsrisk. I Skåne pekas följande områden ut: Helsingborg, Landskrona,
Malmö, Falsterbo, Trelleborg, Ystad och Kristianstad.
Länsstyrelsen Skåne har nu tagit fram riskhanteringsplaner för de identifierade
områdena. Syftet med riskhanteringsplanerna är att minska risken för att människors
hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet drabbas av negativa
konsekvenser till följd av översvämning. Riskhanteringsplanerna omfattas av
miljöbalkens bestämmelser om strategisk miljöbedömning och en
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har därför upprättats i vissa fall och ingår i
samrådet.
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Länsstyrelsen Skåne genomför nu ett samråd angående förslag på
riskhanteringsplaner för de identifierade områdena med tillhörande
miljöbedömning/miljökonsekvensbeskrivning (MKB).
Det som bland annat återstår att göra efter riskhanteringsplanerna varit ute på
samråd är följande:
•
Komplettera med resultat av kostnads-nyttoanalys.
•
Prioritering av åtgärder låg (1) till kritisk (5).
•
Komplettera varje åtgärd med beteckning av åtgärdstyp till
exempel M21.
Lämna synpunkter

Ni har härmed möjlighet att inkomma med synpunkter på förslaget. Handlingarna
bifogas samt finns på Länsstyrelsen Skånes hemsida.
Synpunkterna ska ha inkommit till Länsstyrelsen Skåne senast den 1 november.
Skicka synpunkter till skane@lansstyrelsen.se. I ämnesraden vänligen skriv
diarienummer 400-30803-2020. Vi önskar ett gemensamt svar från respektive
organisation.
Vid frågor kontakta:
Pär Persson
010-224 15 83
Par.persson@lansstyrelsen.se

Petra Berggren
010-224 12 36
petra.berggren@lansstyrelsen.se

Sändlista

Länsstyrelsen Halland
Länsstyrelsen Kronoberg
Länsstyrelsen Blekinge
Vellinge kommun
Trelleborgs kommun
Svedala kommun
Malmö Stad
Räddningstjänsten Trelleborg-Vellinge och Skurup
MSB
Trafikverket
Havs- och vattenmyndigheten
Södra Östersjöns vattendistrikt
Region Skåne
Naturvårdsverket
Riksantikvarieämbetet

Hembygdsföreningar
Statens geotekniska institut
SGU
LRF Skåne
Sydvatten
Lunds universitet
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