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§

638

STK-20211127

Remiss från Länsstyrelsen Skåne - Samråd om
riskhanteringsplan för Malmö enligt
översvämningsdirektivet

Sammanfattning
Länsstyrelsen i Skåne har berett Malmö stad tillfälle att yttra sig i samrådet om förslag på
riskhanteringsplan för Malmöområdet, ett av 25 geografiska områden i Sverige som
bedöms ha en betydande översvämningsrisk. Som grund ligger EU:s översvämningsdirektiv
vars syfte är att minska konsekvenserna av översvämningar och värna om människors
hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet. Riskhanteringsplanen omfattas av
miljöbalkens bestämmelser om strategisk miljöbedömning och en
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har därför upprättats och ingår i samrådet. Ärendet
har inom Malmö stad remitterats till stadsbyggnadsnämnden, miljönämnden och tekniska
nämnden. Stadskontoret har tagit fram förslag på yttrande baserat på nämndernas
synpunkter. Stadskontoret har också samarbetat med andra kustkommuner i Skåne och
tagit fram förslag på ett gemensamt yttrande som komplement till Malmö stads egna
remissvar.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till yttrande och skickar det till Länsstyrelsen
Skåne.
2. Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslag på gemensamt yttrande från
kustkommuner i Skåne och att detta skickas till Länsstyrelsen Skåne.
3. Kommunstyrelsen förklarar paragraferna omedelbart justerade.
Beslutsunderlag

G-Tjänsteskrivelse KSAU 211108 Remiss från Länsstyrelsen Skåne - Samråd
om riskhanteringsplan för Malmö enligt översvämningsdirektivet

Förslag till yttrande

Förslag gemensamt yttrande kustkommuner i Skåne

Följebrev Malmö

Malmö samråd riskhanteringsplan

Miljökonsekvensbeskrivning samråd Malmö

Tekniska nämnden beslut 211026 § 356

Remissvar från tekniska nämnden

Miljönämnden beslut 211026 § 181

Remissvar från miljönämnden

Stadsbyggnadsnämnden beslut 211020 § 394

Remissvar från stadsbyggnadsnämnden

