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Förord 

 

Hur kommunerna ska hantera bebyggelseutvecklingen under hotet om 

havsnivåhöjningen, är ett ämne som i allra högsta grad berör många kustnära 

kommuner, särskilt i södra Sverige. 

Då jag själv är bosatt i ett av dessa kustnära område, Beddingestrand i Trelleborgs 

kommun, har intresset väckts att undersöka denna kuststräcka samt intilliggande 

grannkommuners, Malmö och Vellinge.  

Jag vill tacka min handledare Mårten Dunér som hjälpt mig med värdefulla tips och 

vägledning gällande mitt uppsatsarbete. 

Jag vill även tacka de personer som ställt upp med sin kunskap i respektive kommun 

och svarat på mina intervjufrågor. 

 

Camilla Persson 

 

Maj 2015 

 

 

 

 

 

 

 



Sammanfattning 

 
 
Idag bor ungefär hälften av Sveriges befolkning inom 1 mils radie från kusten, vilket 

innebär att en stor del av vår bebyggelse ligger inom riskområde för 

havsvattennivåhöjningen. Det är av stor vikt att samhället angriper detta problem och 

tar det på största allvar, både på nationell, regional och på lokal nivå.  

 

Jag har i denna uppsats haft som avsikt att undersöka hur strategierna i kommunerna 

ser ut för bebyggelse, såväl den befintliga som den framtida, samt vilka svårigheter och 

konflikter de kan ställas inför. Jag har gjort en fallstudie av Malmö, Vellinge och 

Trelleborgs kommun, där jag granskat de styrdokument som tagits fram som berör 

havsnivåhöjningen. Intervjuer med ansvariga på stadsbyggnadsavdelningarna har 

gjorts, där frågor ställts om hur kommunernas strategier ser ut och hur samarbetet 

med myndigheterna fungerar.  

 

Samtliga kommuner i undersökningen fortsätter med exploatering i riskområde och 

tar med i sina beräkningar att skydd skall uppföras längs kusten som omger de 

tätbebyggda områdena. För de mer glesbebyggda orterna, med övervägande del 

småhusbebyggelse, är risken stor att dessa hamnar utanför kommunens 

skyddsåtgärder och får därmed själv ansvara för att skydda sin fastighet. Kommunerna 

har inget svar på hur de skyddsåtgärder som de planerar för, ska finansieras utan 

förväntar sig att staten ska ta ansvar för denna framtida problematik. 

 

I kommunerna råder en viss motsägelsefullhet gällande hur nybyggnation ska 

hanteras. De egna framtagna styrdokumentens riktlinjer frångås, som jag uppfattar 

det, delvis beror på osäkerheten inför hur den framtida havsnivåhöjningen kommer 

utveckla sig i kombination med att efterfrågan är stor på bostäder i attraktiva kustnära 

lägen. 
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1 Inledning 

 

1.1 Bakgrund  

I dagsläget är de flesta väl bekanta med att vår värld genomgår en förändring, en 

klimatförändring, som innebär att vi i framtiden kan vänta oss en ökad frekvens av 

extrema vädersituationer såsom översvämningar, förändrat nederbördsmönster och 

varmare klimat. FN:s klimatpanel, IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) 

kom ut med sin första rapport i ämnet klimatförändringar 1990 och flera har fortlöpt 

efter det. Den stigande havsytenivån kommer drabba våra samhällen, med påverkan på 

infrastruktur och bebyggelse(SOU, 2007:60). 

 I Klimat och sårbarhetsutredningen(2007) räknas Skåne, Blekinge, Halland och 

Västkusten upp som de som mest kommer att drabbas av havsvattennivåhöjningen. 

Enligt en analys av Skåne utfärdad av Länsstyrelsen, så består nästan hälften av den 

totala kuststräckan, av vägar, bebyggelse och annan infrastruktur(SOU, 2007:60). 

Förändringarna kommer att innebära stor påverkan för den enskilde, kommunerna 

och de centrala myndigheterna. Framförallt kommer förändringarna kräva att 

samarbetet mellan aktörerna fungerar för att ett framgångsrikt resultat ska kunna 

uppnås. De Svenska kommunerna är i varierande grad utsatta för klimatproblematiken 

och har olika förutsättningar att lösa problemen de ställs inför. Vilka resurser en 

kommun har påverkar dess handlingskapacitet. Klimatanpassning av bebyggelse och 

planering är av hög prioritet för att minska klimatförändringarnas negativa effekter 

och en förutsättning för en hållbar bebyggd miljö.  

Många områden berörs av klimatförändringarna, men jag har valt att begränsa min 

uppsats till att granska kustkommunerna Malmö, Trelleborg och Vellinge, som i 

varierande grad blir drabbade. 
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1.2 Problembeskrivning 

I dagsläget så är problematiken kring de förväntade havsnivåerna väldigt aktuell och i 

högsta grad allvarsam. Att vårt klimat kommer förändras och vår havsnivå höjas, är de 

flesta eniga om. 

I Sverige bor ungefär hälften av befolkningen inom en mils radie från kusten 

(www.scb.se) och en stor del bebyggelse är belägna inom riskområde för 

havsnivåhöjningens konsekvenser. Det visar på att människor under lång tid betraktat 

närheten till havet som en stor tillgång och svårigheterna att vända denna inställning 

kan förväntas bli svår.  

Kommunerna strävar efter större inflyttning och har som mål att skapa attraktiva 

boende, som för många är förenligt med ett kustnära läge. Detta är ett dilemma för 

kommunerna avseende den förväntade havsvattennivåhöjningen, men svårigheterna 

berör inte enbart planeringen av den framtida bebyggelsen utan även till stor grad den 

befintliga. 

Länsstyrelsen, lokala politiker, stadsplanerare och enskilda ska kunna enas om hur 

frågan kring hanteringen av den förväntade havsnivåhöjningen ska ske, för att 

utvecklingen av en strategi avseende klimatanpassningen ska kunna bli möjlig och 

samhället står inför svåra men nödvändiga prioriteringar, bl. a avseende 

intressekonflikter och finansiering.  

 

1.3 Syfte, avgränsning och mål 

I denna uppsats avser jag belysa hur kommunerna hanterar den förväntade 

havsnivåhöjningen och vilka svårigheter stadsplanerare och beslutsfattare står inför. I 

dagsläget finns en stor andel bostäder, betydelsefull infrastruktur och attraktiva 

nybyggnadsområden inom riskområde för översvämning. 

Jag kommer att rikta min undersökning till tre Skånska kustkommuner, Trelleborg, 

Vellinge och Malmö. Dessa tre är grannkommuner, men har ändå olika 

förutsättningar. Malmö, en tätbebyggd storstad med betydelsefulla stadsdelar inom 
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riskområde, Vellinge en attraktiv kustkommun, som sedan länge uppmärksammat sin 

kommuns utsatthet för en kommande havsnivåhöjning och slutligen Trelleborg som 

relativt nyligen börjat arbeta med klimatanpassningsfrågorna. Jag har valt att inte gå in 

på djupet hur kommunernas skyddsåtgärder ser ut i teknisk detalj, utan förhåller mig 

till den övergripande strategin. Genom att intervjua stadsplanerare och granska 

rapporter som upprättats regionalt samt lokalt, är mitt mål att belysa den problematik 

och de svårigheter som kan uppstå. Jag kommer att undersöka om det idag finns väl 

underbyggda framtidsplaner för hur kommunerna runt den skånska kusten ska 

hantera den kustnära befintliga bebyggelsen, samt hur efterfrågan av kustnära boende 

ska bemötas. 

Mitt mål med uppsatsen är att lyfta fram de aspekter som innebär svårigheter i 

kommunernas klimatanpassningsarbete avseende havsvattennivåhöjningen. Jag avser 

att undersöka och tydliggöra vilken problematik som kommunerna, beslutsfattare och 

myndigheter står inför och genom detta skapa en övergripande problemförståelse. 

 

Frågeställningar 

Hur ser kommunernas strategier ut för ny bebyggelse i riskområden? 

Vilka svårigheter/konflikter förekommer vid klimatanpassning i kommunerna?  

Finns någon strategi för att skydda den befintliga bebyggelsen? 
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2 Metod 

 

2.1 Metodinledning 

Vad menas med metod? Metod innebär en plan för hur forskaren väljer att organisera 

och integrera information, dvs. hur forskaren väljer att samla in det empiriska 

materialet. Datainsamling kan ske via kvalitativ metod, såsom observation, intervju, 

fallstudier eller som kvantitativ metod, exempelvis enkät. Valet av hur metoden 

designas beror på hur det som ska undersökas ser ut, om man ska använda kvalitativ 

eller kvantitativ metod eller kombination av de olika metoderna. Den kvantitativa 

metodens utgångspunkt är att det man studerar ska göras mätbart i t.ex. statistik och 

tabeller, emedan den kvalitativa metoden mer går på djupet och har för avsikt att 

undersöka mer eller mindre okända egenskaper och innebörder i avsikten att förstå, 

upptäcka, lista ut sammanhang, fenomen eller företeelse (Svensson& Starrin, 1996). 

 Att kombinera de båda metoderna har gett upphov till vetenskapskonflikt mellan 

olika forskningsläger, men Patton (2002) beskriver ur en realistisk grundsyn att 

kombinationen ger både bredd och djup i undersökningar.  

Det finns med andra ord olika tillvägagångssätt att besvara uppsatsers syfte och 

frågeställningar på. Metodval grundar sig ofta på vilken förförståelse man själv har som 

forskare, idéer om hur ett problem kan angripas på. 

De metoder som kommer att användas i denna uppsats är av kvalitativ art; fallstudie, 

litteraturstudie, samt kvalitativa intervjuer, vilket jag beskriver utförligare om i 

forskningsdesignavsnittet. 

Fallstudie är en forskningsmetod som syftar till att ge djupgående kunskaper om det 

man undersöker. Ofta fokuserar man på ett enda (eller några få fall) som man sedan 

undersöker på djupet för att få mer detaljerade kunskaper. 

En fallstudie är i sig inte en metod utan en kombination av flera metoder vilket ger 

forskaren möjlighet att kunna variera olika typer av metoder. Man får på så vis en 
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bredare belysning av materialet, fler infallsvinklar, vilket ger en bred förståelse för 

problematiken som planerare ofta står inför (Denscombe, 2009). 

Vid deskriptiva studier (Patel och Davidsson, 2003), beskrivande studier, finns redan 

en viss kunskap om det som ska undersökas. Den deskriptiva studien behöver inte 

nödvändigtvis utgå från en teori eller hypotes. Forskaren ska kunna redogöra för 

studiernas upplägg i form av syfte och frågeställning, design, datainsamlingsmetod, 

resultat och slutsatser, samt försöka värdera studiernas kvalitet i form av bidrag till ny 

kunskap. Vid litteraturstudier är det viktigt att forskaren förhåller sig kritisk till de 

dokument som ska studeras. 

Kvalitativa intervjuer brukar användas i forskning då man vill gå på djupet i 

informationsinsamlingen. Den kvalitativa forskningsintervjun är ämnesorienterad, 

intervjuaren och den intervjuade samtalar om ett ämne som är av intresse för dem 

båda. Syfte och huvuduppgift med intervjuer är att beskriva och förstå de centrala 

tema som den intervjuade upplever och förhåller sig till (Kvale, 1997). Kvalitativ 

intervju är antingen semistrukturerad eller ostrukturerad. Vid semistrukturerade 

intervjuer har intervjuaren en sammanställd lista med färdiga frågor som ska besvaras. 

Intervjuaren låter den intervjuade utveckla sina idéer och samtala utförligt om det 

utvalda ämnet. Ostrukturerade intervjuer betonar än mer den intervjuades tankar och 

idéer då forskarens roll är att ingripa så lite som möjligt. Här introducerar intervjuaren 

ett tema eller ämne och låter den intervjuade utveckla sina idéer och fullfölja sina 

tankegångar (Denscombe, 2009). 

 

2.2 Forskningsdesign  

Val av forskningsdesign innebär att bestämma hur den valda metoden kommer att 

tillämpas för att besvara forskningsfrågan. Man kan kalla det för en skiss över vad som 

ska göras och hur det ska åstadkommas (Bryman, 2011). 

Valet att undersöka havsnivåhöjningens problematik och vilka strategier de tre utvalda 

skånska kommunerna som ingår i studien, Malmö, Trelleborg och Vellinge har, 

grundar sig på intresset för hur klimatanpassningsarbetet ser ut hos dessa.  Att valet 
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föll på dessa kommuner beror bland annat på att jag bor i Beddingestrand i Trelleborgs 

kommun och att jag under lång tid följt det annalkande hotet från den förväntade 

havsnivåhöjningen i media, vilket även gäller för de övriga två närliggande 

kommunerna och naturligtvis även andra kommuner längs kusten. Metoderna som 

föreföll att vara de bästa för att försöka besvara uppsatsens syfte och frågeställningar 

var, enligt min mening, fallstudie, samt deskriptiv litteraturstudie för 

informationsinsamling och kvalitativa intervjuer.  

Datainsamlingen av källmaterial startade med utgångspunkten att införskaffa mig 

nödvändig kunskap om hur samhällsplaneringen hanterar hotet om havsnivåhöjning i 

dagsläget och inför framtida förändringar i klimatet. För att få en uppfattning om 

bakgrunden till klimatförändringar, havsnivåhöjningar och dess konsekvenser, samt 

vilka strategier som finns och vad som planeras för att möta detta hot, har jag inhämtat 

material som finns tillgängligt framförallt från internet såsom; vetenskapliga studier, 

dokument och rapporter från myndigheter både nationellt och internationellt. Det 

skriftliga material som jag bedömt vara relevant för uppsatsen har jag beskrivit och 

sammanställt. Exempel på dessa är IPCC, FOI 2012, SMHI, Länsstyrelsen, MSB, 

Boverket, SOU mfl., samt lokala utredningar och översiktsplaner för Malmö, Trelleborg 

och Vellinge. Jag har varit extra noga med vilka källor jag valt att använda mig av för 

att de ska ha så hög tillförlitlighet som möjligt. 

Då jag söker en mer djupgående kunskap bestämde jag mig för att kontakta ansvariga 

tjänstemän i respektive kommun för en intervju. Mina intervjufrågor var av 

semistruktur, en sammanställd lista med färdiga frågor som ger intervjupersoner större 

valfrihet att utforma sina svar. Då de tillfrågade kommunernas ansvariga 

tjänstemännen inte hade möjlighet för en personlig intervju sände jag frågorna via e- 

mail.  Två av kommuner svarade skriftligt på mina frågor medan den tredje hade tid för 

en telefonintervju.  Det centrala i min uppsats är att jag vill få en uppfattning om hur 

arbetet bedrivs i kommunerna, hur man resonerar och planerar inför det med största 

sannolikhet kommande problematik, havsnivåhöjningen, man står inför, samt om det 

finns ett samarbete mellan kommunerna. Intressant är om det finns konsensus eller 

diametralt olika slutsatser mellan kommunerna. Min avsikt är att försöka belysa 
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huruvida kommunerna har väl genomtänkta strategier för bebyggelse, befintlig och 

nybyggnation och om de efterlever sina egna uppsatta mål i översiktsplanerna.  

 

2.3 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet syftar på tillförlitligheten och noggrannheten i själva undersökningen, hur 

undersökningen har utförts. Validiteten innebär en kontroll av trovärdigheten i det 

arbete som har genomförts. Fyra olika typer av validering brukar nämnas, 

begreppsvalidering, statistisk validitet, inre och yttre validitet. Begreppsvaliditet och 

den inre validiteten är viktiga, då dessa begrepp inbegriper vad som undersökts, hur 

noggrant avpassningen av det som ska studeras är gjord. Yttre validitet är också av vikt 

då det avser möjligheten till att göra undersökningen generaliserbar.      

Reliabilitet och validitet måste värderas på ett delvis annorlunda sätt vid studier med 

kvalitativ inriktning jämfört med studier med kvantitativ inriktning. Inom kvalitativ 

forskning kan inte forskaren som vid kvantitativ forskning skatta tillförlitligheten med 

siffror och diagram. Hög reliabilitet inom kvantitativ forskning innebär att det ska vara 

möjligt att genomföra samma undersökning och komma fram till samma svar. Detta 

låter sig inte göras på samma sätt vid kvalitativ forskning då det inte finns ett konstant 

objekt. Reliabiliteten inom kvalitativ forskning måste därför ses i sitt sammanhang och 

bedömas utefter den situation som intervjun har genomförts. I denna uppsats har 

semistrukturerade intervjuer använts, en sammanställd lista med färdiga frågor för att 

på så sätt minimera påverkan av den intervjuade, så att svaren ska kunna tolkas så 

entydigt som möjligt och för att få hög reliabilitet. 

Reliabilitet och validitet i studier med kvalitativ inriktning handlar om att kunna 

beskriva att man har samlat in och bearbetat data på ett systematiskt och trovärdigt 

sätt. Bedömningen av validiteten inom kvalitativ forskning görs genom att granska om 

uppsatsens syfte och frågeställningar är besvarade med relevant data och analys och 

min bedömning är att denna uppsats har god validitet (Passer &Smith, 2001). 
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3 Klimatförändringar 

 

3.1 Globalt 

Jordens klimat håller på att förändras, det blir varmare.  

Uppvärmningen av klimatsystemet är otvetydig och många av de observerade 

förändringarna sedan 1950-talet har inte förekommit under de senaste tiotals- till 

tusentals år. Atmosfären och världshaven har blivit varmare, mängden snö- och is har 

minskat, havsnivåerna har stigit och halten av växthusgaser har ökat (www.smhi.se). 

Denna globala uppvärmning leder till extrema vädersituationer runt om i världen, 

såsom översvämningar, torka och orkaner (klimatsäkrat skåne 2015). 

FN:s klimatpanel har kommit fram till slutsatsen att medeltemperaturen har stigit 

drygt 0.85 grader sedan 1880 och att den stigit dubbelt så snabbt under de sista 50 

åren. De menar också att med största sannolikhet är människan anledningen till den 

globala uppvärmningen, med utsläpp av växthusgaser som under 2000-talet varit högre 

än någonsin (Naturvårdsverket, 2013).  

Dagens forskning har inriktat sig på vad som kommer hända med extrema 

väderhändelser såsom stormar, torka, värmebölja och översvämningar. Utvecklingen 

pekar idag på att dessa extrema väderhändelser kommer få tätare återkomster. I 

dagsläget återkommer temperatur och nederbördsextremer ungefär vart 20 år, vilket 

kommer tätna med istället 6-10 år under sommaren i centrala och norra Europa 

(Kjellström E, Nikulin G, Hansson U, Strandberg G. och Ullerstig A. 2011). 

Det som kan konstateras är att utsläppen måste minska drastiskt och snabbt. Om vi 

inte agerar och utsläppen fortsätter i samma takt och utsträckning, så kommer jordens 

medeltemperatur troligtvis stiga med ca 4 grader till 2100. Om uppvärmningen ska 

bromsas till att endast stiga med ca 1.5 grader, innebär detta att utsläppen ska minska 

med 70-95% till år 2050 jämfört med siffrorna för 2010. Förutom att utsläpp från 

produktion och konsumtion måste minska, är andra viktiga åtgärder nödvändiga, 

såsom energieffektivisering, undvika att bygga koldioxidintensiva vägar, plantera skog, 
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minska skogsskövling, slänga mindre mat samt sluta subventionera klimatskadlig 

teknik och aktiviteter (Naturvårdsverket, 2013).  

 

3.2 Nationellt 

De konsekvenser som klimatförändringen innebär, ser olika ut på olika platser i 

världen och även inom samma land kan skillnaderna vara stora. För Sverige innebär en 

genomsnittlig global temperaturhöjning på två grader, en ännu större 

temperaturhöjning än så. Medeltemperaturen i Sverige ökar och förväntas höjas 2-6 

grader till sekelskiftet, med störst ökning i de nordligaste delarna.  

Vintern är den årstid då variationen mellan enskilda år är som störst. Det betyder att 

man i framtiden kommer att uppleva vintrar som både är betydligt varmare och kallare 

än medelklimatet, men med en väsentligt högre lägstanivå än idag. Farhågorna finns 

om att värmeböljor kan återkomma med intervall på vart tredje till vart femte år i 

slutet av århundradet, jämfört med dagens 20-årsintervall.  

I Sverige har det under de senaste två decennierna observerats en ökad nederbörd på 

genomsnittligt 52 mm, dvs. ca 8 procent större nederbörd än under de föregående två 

decennierna. I framtiden beräknas en fortsatt ökning av årsnederbörd på mellan 15-

40%, beroende på vilket utsläppsscenario som ligger till grund.   

En konsekvens som kan räknas som positiv till följd av klimatförändringarna är den 

förlängda vegetationsperioden. Det betyder att de dagar som överstiger 5 grader 

förväntas öka med ytterligare 50-100 dagar i seklets slut (SMHI, 2015, Underlag till 

kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat).  

 

3.3 Havsnivåhöjningar - Globalt 

I takt med att temperaturen ökar, så stiger vårt världshav. Anledningen till att 

världshaven stiger beror till största del på två faktorer: Termisk expansion och 

avsmältning från is. Med den termiska expansionen innebär, att havet höjs pga. en 

utvidgning av vattnet till följd av de ökande havstemperaturerna. Orsaken till att 
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isarnas avsmältning är större än deras påbyggnad beror på den globala uppvärmningen 

av temperaturen i atmosfären (Rummukainen, Källén 2009). 

Konsekvenserna är stora runtom i världen och forskningsinsatser har gjorts och görs 

för att beräkna hastigheten av den stigande havsnivån. Enligt IPCC från 2013 beräknas 

havet stiga mellan 0.52-0.98 meter fram till år 2100, beräknat utifrån scenariot med den 

största utsläppsmängden av växthusgas. Denna beräkning stämmer väl in med de 

bedömningar som hittills tillämpats i Svenska sammanhang (Naturvårdsverket, 2013). 

En analys av SMHI:s mätdata från de senaste 120 åren (från 1886) visar att 

havsnivåhöjningen ökar ju längre in på 1900-talet man kommer. En beräkning baserad 

på 30 år mellan 1978-2007, visar att den har stigit till nästan 3 millimeter per år. I 

Skandinavien dämpar landhöjningen effekterna av stigande havsnivåer, bortsett från 

de sydligaste delarna. Landhöjningen blir större ju längre upp i landet man kommer, 

vilket innebär att de södra delarna av landet, Skåne, Blekinge, Halland och Västkusten, 

som är i ett utsatt läge, utan landhöjning (www.smhi.se). 

 

3.4 Havsnivåhöjningen och dess konsekvenser - Sverige 

I länsstyrelsens rapport (2008) kan man läsa om de tre stora konsekvenserna orsakade 

av havsvattennivåhöjningen: översvämning, erosion och höjda grundvattennivåer. 

Dessa samverkar med varandra och tillsammans med andra klimatorsakade effekter 

såsom ökad nederbörd, ökade högvattenflöden och stormar, varav det sistnämnda i sin 

tur ger högre våghöjder (Länsstyrelsen 2008, Stigande havsnivå – konsekvenser för 

fysisk planering). 

 

3.4.1 Översvämning 

Stor del av Skånes kustlinje är tätbebyggd, både vad gäller bostäder, högtrafikerade 

kustvägar samt övrig infrastruktur. Dessa är redan i dagsläget i ett utsatt läge, vad 

gäller hot om översvämning och högvatten. Som det ser ut idag, så återkommer 

högvattennivåer ca vart 100 år, men som forskarna förutspår kommer bli en mer 
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frekvent påhälsning när havsvattennivåerna stiger. Risken är överhängande att 

vattendragen, pga. sin höjda vattennivå, kommer få en dämmande effekt, vilket 

innebär att stora markarealer kommer riskera stå under vatten. Förutom att 

bebyggelsen är hotat, så drabbas även värdefulla kustnära naturmiljöer (Länsstyrelsen, 

2008). 

 

3.4.2 Kusterosion 

Med kusterosion menas nötning av berggrund eller jordart pga. vatten eller vind (Ne, 

2015). Kusterosion drabbar områden som består av lättrörlig jord eller sand. De mest 

utsatta kuststräckorna finns i Skåne, Blekinge, Öland och på Gotland. Enligt Klimat- 

och sårbarhetsutredningens beräkningar så ligger ca 150 000 byggnader inom 

erosionsbenäget område, om havet stiger enligt beräkningar (SOU, 2007:60). Vid en 

höjning av havsvattennivån riskerar strandskyddets syfte som ett rekreationsstråk för 

allmänheten att hotas, genom att avståndet mellan tomter och kustlinjen kommer att 

krympa. Tillgängligheten till vår kustlinje blir därmed hotad, eftersom stor del av vår 

kustlinje är exploaterad (Länsstyrelsen, 2008).                                             

  

3.4.3 Höjda grundvattennivåer 

Vid en stigande havsvattennivå, så ökar grundvattennivån till motsvarande nivå i 

närheten av kustlinjen, vilket innebär att det finns ökad risk för saltvatteninträngning i 

kustnära brunnar. Detta är redan ett faktum i delar av Blekinge. Om inte 

avloppsproblematiken löses så begränsas möjligheterna för nybyggnation i kustnära 

områden (Länsstyrelsen 2008). Enligt uppgifter från Statens geotekniska institut, så 

kan en ändrad flödesriktning innebära att föroreningar kan transporteras mot en 

dricksvattenbrunn där flödesriktningen tidigare var riktad bort från brunnen. En 

annan problematik kring höjda grundvattennivåer är att det försvårar 

dräneringsarbetet, grundläggningsdjupet för byggnader och ledningar. Möjligheterna 

för att kunna bygga källare begränsas kraftigt (SGI 2011, Åtgärdsförslag vid ett 

förändrat klimat i Sverige). 
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4 Samhällsplanering i förändringstid 

 

4.1 Robust och hållbart samhälle 

Ett hållbart samhälle kan kortfattat beskrivas genom att det tillgodoser de behov som 

finns i dagsläget, utan att äventyra behovet hos framtida generationer. Balans mellan 

miljö, ekonomi och social utveckling, är väsentlig för att uppnå ett hållbart samhälle 

och detta präglas av en helhetssyn och långsiktig planering, med tydliga mål och 

strategier (Länsstyrelsen 2012, klimatanpassning i den fysiska planeringen). Det är 

viktigt att riskhanteringsfrågorna tidigt kommer in i planeringsprocessen för att 

underlätta arbetet mot ett robust samhälle, vilket innebär en mindre sårbarhet och 

större uthålligt mot yttre störningar och hot. Det är dessutom av stor vikt att ha en 

bred syn på risker samt att olika samhällsfunktioner samverkar i den fysiska 

planeringsprocessen (www.msb.se). 

 

4.2 Ansvarsfördelning 

Kommunen -Kommunen har genom planmonopolet ansvaret för samhällsutveckling 

och bebyggelseplanering inom kommungränsen och är med stöd av PBL ansvarig att 

upprätta strategiska och kommunövergripande översiktsplaner för mark och 

vattenanvändningen (SOU, 2007:60). Översiktsplanen är inte juridiskt bindande utan 

fungerar mer som vägledande för kommande planering och kan sägas vara en slags 

överenskommelse mellan stat och kommun, där de nationella intressena tas i 

beaktande och skyddas. Vid detaljerad markanvändning, för nybebyggelse, 

förändringar i markanvändning och för befintlig bebyggelse så upprättas en detaljplan 

över området, som avgör vilken användning marken i detalj är lämpad för. 

Detaljplaner är till skillnad från översiktsplaner, juridiskt bindande och ligger till 

grund för senare bygglovgivning (Länsstyrelsen 2012, Klimatanpassning i fysisk 

planering). 
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Länsstyrelsen - Länsstyrelsen fungerar som en tillsynsmyndighet över plan- och 

byggprocessen i kommunerna, inom sitt län och medverkar i planprocessen. 

Länsstyrelsen kan sägas vara statens förlängda arm och ansvarar för att hänsyn tas till 

statliga intressen, såsom riksintressen, hälsa och säkerhet, miljökvalitetsnormer och 

mellankommunala intressen. Länsstyrelsen har även som uppgift att tillhandahålla 

planeringsunderlag (Boverket 2010, Planer som styrmedel). 

Staten - Staten har inflytande över hur planer tas fram och kan ställa krav på 

innehållet och redovisningen. Däremot har staten väldigt små möjligheter att påverka 

det sakliga innehållet och syftet i den kommunala planeringen. Vissa regler gällande 

exempelvis buller, säkerhetsaspekter, miljökvalitetsnormer, byggnormer och andra 

regelverk som reglerar hur verksamheter ska bedrivas måste dock följas, men generellt 

finns det få bindande kvalitativa krav på innehållet i en plan. Teoretiskt sett finns det 

möjlighet för regeringen att förelägga en kommuns planering för en viss verksamhet, 

ett så kallat planföreläggande enligt PBL 12 kap. 6, 7 §. Detta har dock aldrig utnyttjats 

(Boverket 2010). 

Boverket - Boverket är en nationell myndighet för boende, byggande, stadsutveckling 

och samhällsplanering och innehar det allmänna ansvaret för plan- och 

byggnadsväsendet i Sverige. Boverket samordnar de övriga myndigheternas 

information som är väsentlig för verksamhetsområdet och har till uppgift att förmedla 

denna vidare till planerare och andra berörda (www.klimatanpassning.se). 

Räddningstjänsten – Räddningstjänsten ingriper vid skador som drabbar den 

enskilde, men inte vid enstaka fall. Kriterierna för att räddningstjänsten göra 

utryckning vid exempelvis översvämning, så bör något av följande uppfyllas: Det är 

behov av ett snabbt ingripande, stora värden riskeras och är det livshotande 

(Länsstyrelsen, 2014, Har du råd att ligga lågt?). 

Den enskilde – På den enskilde vilar ett stort ansvar. Byggherren/exploatören har 

ansvar att ta reda på vilka förutsättningar en plats har och vilka byggnadstekniska krav 

som finns på platsen. Fastighetsägaren/förvaltaren har till uppgift att skydda sin egen 

fastighet. För befintlig bebyggelse har kommunen inget ansvar att uppföra skydd eller 

andra säkerhetsåtgärder utifrån gällande lagstiftning utan ansvaret vilar på den 
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enskilde fastighetsägaren. Uppstår skador till följd av översvämningar eller andra 

väderrelaterade händelser får den enskilde vända sig till sitt försäkringsbolag för 

ersättning (Länsstyrelsen, 2012). Som det ser ut idag ger de Svenska försäkringarna ett 

omfattande skydd mot översvämningar och det ingår i grundförsäkringen. Men då 

frekvensen för översvämningarna ökar finns risken för höjda försäkringspremier och i 

värsta fall att ersättning inte kommer att ingå alls för områden som regelbundet 

drabbas (www.svenskforsakring.se).  

 

4.3 Lagar - klimatarbetet 

I den nya PBL från 2010 finns ett förtydligande om att planläggning ska ske med 

hänsyn till bland annat klimataspekter. Syftet är att tydliggöra främjandet av goda 

miljöförhållanden i planläggningen, dels genom anpassning till klimatförändringarna. 

Kommunerna ska dessutom fastställa miljökvalitetsnormer i 5 kap miljöbalken. Vid 

planläggning och vid bygglovsärende ska bebyggelse lokaliseras till mark, lämpad för 

ändamålet, med hänsyn till människors hälsa och säkerhet och med hänsyn till risken 

för olyckor, översvämning och erosion. Detta är inget nytt utan fanns med i tidigare 

PBL. Vad gäller befintlig bebyggelse på detaljplanelagd mark, är det begränsad 

möjlighet, med stöd av PBL, att framtvinga en anpassning till klimatförändringar 

(Boverket 2010, Klimatanpassning i planering och byggande). 

Det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten. 

Bebyggelse ska lokaliseras till mark som är lämplig med hänsyn till bland annat 

människors hälsa och säkerhet, risken för olyckor, översvämning och erosion (PBL 1 kap. 

2§ samt 2 kap. 5§) 

Kommunen ansvarar att vid bygglovsgivning ta hänsyn till om platsen lämpar sig för 

byggnation och har under tio år efter ett eventuellt felaktigt bygglovsbeslut, följande 

ansvar enligt skadeståndslagen 3 kap § 3 

 3 § Staten eller en kommun skall ersätta ren förmögenhetsskada som vållas av att en 

myndighet genom fel eller försummelse lämnar felaktiga upplysningar eller råd, om det 

med hänsyn till omständigheterna finns särskilda skäl. Därvid skall särskilt beaktas 
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upplysningarnas eller rådens art, deras samband med myndighetens verksamhetsområde 

och omständigheterna när de lämnades Lag (1998:715)(www.riksdagen.se). 

Kommunen har enligt lagen om kommuner och landstings åtgärder inför och vid 

extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, ansvaret att vid varje 

mandatperiod sammanställa en lokal risk- och sårbarhetsanalys. Dessa analyser 

beaktar klimatförändringens konsekvenser och kan vara en del i underlaget vid den 

fysiska planeringen (www.riksdagen.se). 

Länsstyrelsernas uppgift är att samordna och se till att statens intressen tas tillvara. 

Enligt den nya plan- och bygglagen kommer länsstyrelsen få ett tydligare ansvar, för 

att vid varje mandatperiod, redovisa statliga och mellankommunala intressen, som kan 

ha betydelse för en översiktsplans aktualitet. Inom ramen för sitt nya tillsynsansvar ska 

länsstyrelsen enligt 11 kap överpröva kommunens beslut om att anta, ändra eller 

upphäva en detaljplan, områdesbestämmelse, bygglov eller förhandsbesked om 

beslutet kan antas innebära t ex. att bebyggelse blir olämplig med hänsyn till 

människors hälsa eller säkerhet, eller till risken för olyckor, översvämning eller 

erosion. Detta gällde även i tidigare PBL, men kallades där statlig kontroll. Utöver 

dessa lagar ska länsstyrelsen, enligt förordningen om krisberedskap och höjd 

beredskap, verka för att årligen sammanställa regionala risk- och sårbarhetsanalyser, 

där klimatförändringens konsekvenser tas i beaktande (Boverket, 2010). 

I planeringsprocessen gäller plan- och bygglagen tillsammans med miljöbalken vid 

sidan av varandra. Det innebär att kraven i båda lagarna behöver uppfyllas i 

genomförandet. Miljöbalkens bestämmelser syftar till att främja en hållbar utveckling 

som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och 

god miljö. Företräde skall ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt 

god hushållning (Länsstyrelsen 2012, Klimatanpassningen i den fysiska planeringen). 

Mark- och vattenområden skall användas för det eller de ändamål för vilka områdena är 

mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande 

behov(Miljöbalken 1998:808, 3 kap 1 §).  
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4.4 Bidrag till förebyggande åtgärder 

Naturolyckor är väldigt kostsamma och i Sverige har staten sedan 1986 anvisat 25 

miljoner per år, vilket höjdes till 40 miljoner 2007.  Detta statliga bidrag är avsett för 

kommunerna att kunna söka för att finansiera förebyggande åtgärder för den befintliga 

bebyggelsen mot naturolyckor orsakade av exempelvis jordskred, ras och 

översvämning. Bidraget ansöks från Räddningsverket och är begränsat till att ersätta 

upp till 80 procent av de förebyggande kostnaderna och max 80 procent av den hotade 

bebyggelsens totala värde. Vid nyexploatering ersätts inga åtgärder, då det är upp till 

exploatören att stå för dessa kostnader (SGI, 2007). 

För många kommuner är det en viktig möjlighet att ta del av detta bidrag, men då det 

finns ett stort behov på denna typ av stöd i landet och pga. den stora efterfrågan räcker 

bidraget inte till. Dessutom finns det brister i bidragsformen, som inte stöder 

exempelvis erosion, då detta har ett långsamt förlopp. I propositionen 1985/86:150 

definieras bidragsberättigad naturolycka som följande ”naturhändelse som inte är 

vanlig eller har ett långsamt odramatiskt förlopp”. Det saknas tydligare regler om vilka 

kostnader som är berättigade till bidrag (SGI, Klimat- och sårbarhetsutredningen 2007, 

sid 140).  
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5 Klimatanpassning i den fysiska planeringen 

 

5.1 Klimatanpassning – Vad innebär begreppet? 

Förändringar i vårt klimat och extrema händelser är något som människan har fått 

förhålla sig till alla tider. Begreppet klimatanpassning definieras på olika sätt och kan 

ha olika betydelse beroende på sammanhanget som begreppet används och det är 

därför viktigt att skilja på dem båda.  

• Den första handlar främst om att förebygga och minimera de negativa 

konsekvenserna i en naturolycka, DRR (Disaster Risk Reduction). 

•Klimatanpassningen inom den Fysiska planeringen handlar mer om det andra 

alternativet, som handlar om konsekvenser ur ett brett perspektiv, där istället för att 

minimera riskerna för en naturolycka, så ligger fokus på att anpassa samhället efter 

förändringarna, både de positiva som de negativa konsekvenserna. Exempelvis tas 

havsnivåhöjningen i beaktande och planerare och strateger strävar efter att skapa en 

adaptiv miljö. Detta kommer ifrån den klimatvetenskapliga forskningen, definierat av 

IPCC (Klimatsäkrat Skåne 2015; Boverket 2010, Klimatanpassning i planering och 

byggande). 

 

5.2 Osäkerheten i klimatbedömningar 

Vad gäller framtiden finns många frågetecken avseende klimatets utveckling och hur vi 

ska förhålla oss till dessa. Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI, 2012) skriver om de 

fyra vanligaste metoderna att göra framtidsprojektioner över havsnivåhöjningen: 

jämförelse mellan förhistoriska havsnivåer, datormodeller, expertbedömningar och 

semi-empiriska modeller. 

Förhistoriska havsnivåer - Denna modell baseras på jämförelse mellan förhistoriska 

havsnivåer. Våra havsnivåer har varierat under ett väldigt långt tidsperspektiv och 

jorden har växlat mellan istider och värmeperioder. Under den senaste istiden för ca 20 
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000 år sedan, låg havsnivån på ca 120 meter under dagens, medan den under senaste 

värmeperioden för omkring 125 000 år sedan, låg på 6-9 meter över dagens havsnivå. 

Temperaturen var endast mellan 1-2 grader varmare då mot vad den är nu (FOI, 2012). 

Datormodeller - FNs klimatpanel baserar i huvudsak sina projektioner på 

datormodeller. I IPCCs rapport från 2013 kom forskarna fram till att världshaven skulle 

stiga mellan 0.45-0.82 meter till 2100, vilket grundar sig på havsvattnets expansion i 

samband med uppvärmningen samt avsmältning av glaciärer och istäcken 

(Naturvårdsverket, 2013). I IPCC:s senaste två rapporter från 2007 0ch 2013 har 

forskarna konstaterat, att datormodellerna har svårigheter att simulera förändringar i 

isflöden. Ytterligare en aspekt som gör datormodellerna mindre tillförlitliga är att 

dessa inte tar eventuella avsmältningar av Grönland och Antarktis i beaktande 

(Alley&Joughin 2012, se FOI 2012, sid 13). Den enda aspekt som enligt FN:s klimatpanel, 

skulle påverka havsnivån att stiga ytterligare än de beräkningar som anses mest 

sannolika, är en kollaps av Antarktis inlandsis (Naturvårdsverket, 2013). 

Expertbedömningar - Dessa har främst används till att förbättra kunskapen om hur 

förändrade isflöden kan komma att påverka havsnivån. Två exempel på kända studier 

har gjorts av (Pfeffer, m fl 2008), och (Vellinga m fl 2008 och Katsman m fl, 2011). De 

kom fram till en havsnivåhöjningsintervall på 0.8-2.0 resp. 0.55-1.15 meter till år 2100 

(FOI, 2012). 

Semi-empiriska metoder - Denna typ av beräkningsmetod utgår från förhistoriska 

förhållanden mellan temperatur och havsnivå. Utifrån dessa skapas en modell över hur 

framtida temperaturer kan komma att påverka havsnivåhöjningen. Den senaste modell 

som baseras på semi-empiriska metoder har angett en havsnivåhöjning på 1.5-2 meter 

till år 2100 och har grundat sig på IPCCs ”värsta” utsläppsscenarier från 2007 (FOI, 

2012). 

 

5.3 Planera för en osäker framtid 

I SMHI:s rapport (2015) Underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett 

förändrat klimat, så rekommenderas att det i klimatanpassningsarbetet tas hänsyn till 
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olika scenarion. Hittills har det Svenska klimatarbetet utgått från ganska blygsamma 

scenarier, vilket ökar risken för att klimatförändringarna underskattas. Det är viktigt 

för det Svenska klimatanpassningsarbetet att analyser av mer omfattande 

klimatförändringar görs för att kunna ta både direkta och indirekta effekter i 

beaktande (SMHI, 2015). 

Att avgöra vilket klimatscenario som är mest troligt kunna bli verklighet är omöjligt. 

Därför är det svårt att välja ut vilket scenario som ska användas som utgångsmaterial i 

klimatanpassningen. Ibland framförs önskemålet om att ett särskilt scenario skall 

utpekas, men det skulle vara ogynnsamt av olika skäl:  

• Hanteringen av osäkra framtidsscenarier är en del av beslutsprocessen, både vad 

gäller framtida klimat och andra prognoser om framtidsutveckling 

• Att veta vilket utsläppsscenario som blir verklighet eller vilka klimatmodeller som är 

mest tillförlitliga, är omöjligt att förutspå och därför måste hänsyn till olika scenarios 

tas i beaktande. 

• Hänsyn bör tas till hur stor risken är för samhället om klimatförändringarna 

underskattas. En adaptiv planering, som innebär att anpassningsåtgärder kan göras 

löpande, efterhand som ny kunskap framkommer, anses vara den mest optimala 

angreppssättet (SMHI, 2015). 

 

5.4 Strategier och åtgärder 

I Länsstyrelsens rapport (2012) rekommenderas användandet av en given analysram, 

som ett verktyg för att lättare kunna utveckla frågor som rör robusthet och 

anpassningsförmåga i den förvaltningsövergripande klimatanpassningsplanen. 

Analysramen består av ett antal övergripande aspekter som kan underlätta den 

kommunala planeringen för klimatanpassningen. 

Övergripande kommunala mål och planer – Kommunen bör lämpligen ta fram en 

politiskt förankrad klimatanpassningsplan/strategi, där kommunens mål och 
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anpassningsambitioner, känsliga klimatfaktorer, sårbarheter och behov av åtgärder 

framhålls. 

Helhetssyn – Det bör vara ett förvaltningsövergripande klimatanpassningsarbete som 

tillämpas tidigt. Detta bidrar till en ökad robusthet, samt att konflikterna längre fram i 

genomförandeskeden undviks, eftersom det har varit en öppen process. 

Tidsdimension – Klimatförändringarna kommer ske kontinuerligt under en mycket 

lång tid och därför är det av stor vikt att planeringen präglas av långsiktigt perspektiv. 

Kommunen bör också vara tydlig med vad som beräknas hända på en kort resp. lång 

sikt.  

Rumslig dimension – Hur stort planeringsområde som ska omfattas. När det handlar 

om hav är det oftast kommunöverskridande. Hur kan den egna kommunen påverkas 

av den andra och vise versa (Länsstyrelsen 2012, Klimatanpassning i den fysiska 

planeringen, 2012). 

Efter att samhället analyserat och identifierat dess sårbarhet inför t ex. 

havsnivåhöjningens konsekvenser, så kan kommunen välja en viss strategi att arbeta 

vidare med. Här följer exempel på tre strategier hämtat ur en rapport av Sveriges 

geotekniska institut(2011), resistance (motstå), resilience (återhämtningsförmåga) och 

retreat (retirera).  

Strategierna/åtgärderna kan fungera olika bra beroende på de lokala förutsättningarna. 

En kort genomgång av strategierna följer nedan: 

Resistance (motstå)Detta begrepp innebär att en stad kan undvika störning i form av 

t ex förhöjd havsnivå, genom att hålla vattnet borta från stadens känsliga delar genom 

som exempel anlägga skyddsmurar eller barriärer (Klein, et al, 1998, se SGI 2011, sid 4-

5).     

Resilience (elasticitet, återhämtningsförmåga) Denna typ av angreppsmetod, innebär 

att staden har en förmåga att hantera eventuella havsnivåhöjningar/högvatten genom 

att ha en tålmodighet till störningen. Efter att en störning försvunnit beskrivs 

resilience som den förmåga staden har att återhämta sig och därmed hur god 

anpassningsförmåga den har att hantera överraskningar och förändringar. Genom att 
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kombinera resilience med teknik som möjliggör bebyggelse i vattnet, t ex flytande hus, 

så kallas denna strategi attack. Detta kräver oftast avancerade konstruktioner och 

fortlöpande avancerat underhåll.  

Retreat (retirera, dra sig undan) Om denna typ av strategi väljs som en lösning på 

havsnivåhöjningen, så innebär det att känslig bebyggelse och infrastruktur flyttas från 

kustnära riskområden. Nybyggnation sker endast inom en säker zon och havet tillåts ta 

en större plats i landskapet. Genom denna strategi drar man undan en stad eller 

stadsdel från områden med översvämningsrisk (SPUR, 2011, se SGI 2011, sid 4-5).  Det 

ger ett långvarigt och säkert skydd, dock kan kostnaden bli hög om staden redan är väl 

etablerad och utbyggd nära vattenlinjen. Det viktigaste verktyget för denna, liksom för 

de andra åtgärdsformerna, är planering (SGI 2011, Åtgärdsförslag vid ett förändrat 

klimat).     

 

5.5 Klimatanpassningsprocess mot en klimatanpassningsplan 

I länsstyrelsens rapport (2010) beskrivs klimatanpassningsprocessen som ett arbete 

som berör många aktörer och består av många delprocesser, så är det av stor vikt att 

processarbetet är tydligt och transparent. De klimatanpassningsåtgärder som föreslås 

kommer vägas mot andra syften än klimatanpassning, vilket kräver tydliga 

motiveringar för att strategiskt beslut ska kunna tas, dvs. avgöra vart prioriteringarna 

ska läggas. Efter att beslut om prioriteringarna gjorts fortsätter man vidare i processen, 

till den praktiska planeringen av genomförande. I denna del är det viktigt att ta hänsyn 

till att samhällets olika system interagerar med varandra, både på gott som på ont och 

genom den kunskapen avgöra i vilken följd anpassningsåtgärderna bäst ska tillämpas. 

På så vis finns större möjligheter att uppnå ett effektivt resultat i förhållande till 

kostnad. En klimatanpassningsprocess bestar av två steg: En konsekvens- och 

sårbarhetsanalys och en åtgärds- och kostnadsbedömning.  

Konsekvens- och sårbarhetsanalys - Här identifieras det system som ska analyseras, 

vad det består av och lokalisationen, samt vilken förväntad livslängd det har. Orsaken 

och hotet skall också tydligt framkomma. Utifrån system och orsak/hot avgörs hur de 

olika delarna i systemet påverkas av klimatfaktorerna, vilket kan vara både positiv som 
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negativt. Konsekvenserna beskrivs utifrån omfattning, utbredning, varaktighet och 

intensitet. 

Åtgärds- och kostnadsbedömning - Som en vidare uppföljning av de negativa 

konsekvenserna, så undersöks möjliga och lämpliga åtgärder. 

Kostnadsuppskattningarna görs mer eller mindre ambitiöst och finansieringsförslag 

görs där det är möjligt. Tidsfaktorn är en viktig aspekt, då det gäller bedömning om 

vilka åtgärder som behövs och när, vilket skall tas till hänsyn av systemet och till 

klimatförändringarna. Om en åtgärd görs i rätt tidpunkt är förutsättningarna bättre för 

att hålla kostnader nere, samt påverkar dess effektivitet. Vem som är ansvarig för 

genomförandet av åtgärderna varierar och därför är det av stor vikt att klargöra 

ansvarsfrågan. När väl en klimatanpassningsplan blivit framtagen, krävs en fortsatt 

regelbunden uppdatering, lämpligen vart 3-4 år, då utvecklingen inom både 

kunskaperna och tekniken kring klimatförändringen går framåt (Länsstyrelsen 2010, 

Klimatanpassningsplan process och verktyg). 

 

5.6 Svårigheter i planeringen 

Sverige är uppdelat på 290 kommuner och alla har olika förutsättningar bland annat 

avseende storlek, befolkningstäthet, utvecklingspotential och befolkningstryck. Trots 

skillnaderna så är kommunernas uppgifter desamma, vad gäller ansvar för den fysiska 

planeringen, tillståndsprövning och lovgivning. Kommunen avsätter själv resurser 

inom kommunen och har därigenom en frihet samt ett stort ansvar. Oftast finns det 

målkonflikter mellan att satsa resurser på problem som är viktiga idag respektive i 

framtiden. Ett exempel är att det ständigt behövs resurser till skola och omsorg (Hall 

M, Lund E & Rummukainen M, 2015, Klimatanpassat Skåne). 

Kompetenserna inom både vad gäller planering och åtgärder skiljer sig åt i olika delar 

av landet. Storbjörk framhåller tre utmaningar med den lokala klimatanpassningen. 

Den första handlar om hur de lokala aktörerna ska prioritera klimatanpassningen. 

Politikerna står inför konflikter vad gäller efterfrågan på bostäder i kustnära lägen, 

samtidigt som risken för stigande havsnivåer och översvämning ökar, vilket talar för att 
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undvika att bygga i riskområden. En del i problemet är mentaliteten ”det kommer inte 

att hända oss” (Storbjörk 2007) 

Det andra handlar om vad som ska prioriteras och hur relevant kunskap ska 

införskaffas. Vilken kunskap är nödvändig och vilka säkerhetsnivåer ska tas hänsyn 

till? Medvetenheten om klimatförändringarna finns, men oftast inte vilka konkreta 

problem som är aktuella och hur dessa skall lösas. 

Den tredje utmaningen betonar hur riskhanteringen fungerar, är den korrekt och vem 

ansvarar för den? Som det ser ut i dagsläget utgår de flesta aktörer på lokal nivå från 

nationella riktlinjer. De behandlar deras råd som riktlinjer, medan aktörerna på 

nationell nivå inte vill ta på sig detta ansvar, utan menar att de endast kommer med 

råd och inte riktlinjer (Storbjörk, 2007). 

Inom den fysiska planeringen har begreppet om en hållbar utveckling fått en ledande 

roll. Men forskningen visar att trots de goda ambitioner som begreppet symboliserar, 

så är det svårt att omsätta i praktiken. Ofta visar det sig att inblandade aktörer 

tenderar driva sina egna professions- och sektorsperspektiv på en hållbar utveckling, 

vilket leder till maktkamper och låsningar. Därmed blir målet om ett helhetsperspektiv 

mot vad som betraktas som en hållbar utveckling, svår att uppnå (Storbjörk S, Uggla Y, 

2012). Enligt Storbjörk och Uggla blir utmaningen att skapa ett organisatoriskt 

sammanhang, med ett sektorsövergripande samarbete där gemensamma reflektioner 

om vilka frågor och målsättningar som bör prioriteras först. Denna typ av samarbete 

och reflektioner leder till en förståelse för andra sektorers perspektiv. Därmed skapas 

lättare en helhetsbild och inskränkningar minskas (Storbjörk S, Uggla Y, 2012). 

Att begreppet om en hållbar utveckling är laddat med stor osäkerhet framkommer 

tydligt i konkreta planeringssituationer, där konflikter inte sällan uppstår mellan det 

ekologiska, ekonomiska och sociala målsättningarna. Undersökningar indikerar på att 

vågskålen oftast väger över mot prioriteringen av det ekonomiska. Enligt Storbjörk och 

Uggla skulle det i dagens samhälle kräva en del kortsiktigt obekväma beslut av 

beslutsfattare, men som istället på en längre sikt skulle gynna vad begreppet ”ett 

hållbart samhälle” står för (Storbjörk S, Uggla Y, 2012). 

 



 

24 
 

5.7 Planerarens roll  

Under början på 2000-talet trädde frågan om klimatanpassning fram och kommunerna 

fick i den fysiska planeringen börja ta hänsyn till klimatrelaterade risker. Planerarna 

blev tvungna att utveckla sin kompetens som samordnare och kommunikatörer mellan 

naturvetenskaplig expertis och andra aktörer (Storbjörk S, Uggla Y, 2012). 

Svenska klimat och sårbarhetsutredningen framhöll år 2007 vikten av att vidta 

klimatanpassningsåtgärder trots att dagens klimatscenarier är osäkra. Och för detta 

ändamål har den fysiska planeringen utpekats som det mest centrala redskapet 

(Boverket 2009;2010). 

Blücher (2002) menar att planerarens roll har förändrats markant från mitten av 1900-

talet och fram till idag. Från att tidigare haft stort eget inflytande över stadsstrukturen 

till dagens marknadsstyrda samhälle med fler inblandade aktörer. Den fysiska 

utformningen har förändrats då planeringsinitiativ likaväl kan komma från markägare 

och byggnadsföretag med en ekonomiskt grundad exploatering (Blücher 2002). 

Enligt Gillgren, kan planerare liknas vid färdledare som hjälper till att forma vägen mot 

en framtid som man vill arbeta för eller mot. Planeraren har en roll vars uppdrag är att 

ge råd och vägledning till beslutsfattande och föreslå åtgärder för att ett önskvärt 

resultat ska uppnås. Gillgren menar att planerarens kompetens grundar sig på följande: 

• Planerarens roll är att ta fram kunskaper och förhållanden kring den verklighet som 

ett beslut kommer gälla. 

• Ha förmåga och kunskap att analysera och strukturera komplexa problemställningar 

och vidareförmedla på ett lättförståeligt sätt. Samt förutse olika alternativs 

konsekvenser. 

• Planeraren skall ha förmåga att sätta samman en mängd lösningar som fungerar som 

en helhet utan att verka motsägelsefullt mot varandra, vilket är ett svårt uppdrag för 

såväl planerare som beslutsfattare. 

• Vara duktiga kommunikatörer och kunna förmedla hur planeringsprocessen ser ut 

och vad anledningen är till att särskilda åtgärdslösningar arbetats fram. 
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• Att hålla en opartisk ställning är av stor vikt. Planeraren skall behålla en professionell 

hållning gentemot beslutsfattare, genom att förse dessa med beslutsunderlag fria från 

värderingar och på så vis inte låta sig anpassas efter beslutsfattarnas önskemål 

(Gillgren H, 1996). 
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6 Tre kommuners förhållningssätt och strategier 

6.1 Malmö kommun 

 

Malmö är Skånes residensstad och Sveriges tredje största stad, med en area på 158 km2 

och ett invånarantal på 318 107(2014). Trots att Malmö inte är den största staden, så har 

den högre befolkningstäthet än både Stockholm och Göteborg (wikipedia). 

Staden har som övergripande mål i sin översiktsplan 2012, att vara en socialt, 

ekonomiskt och miljömässigt hållbar stad med en robust stadsstruktur och attraktiva 

bostäder. Vad gäller utbyggnad är strategin att låta Malmö växa sig ännu tätare och 

målet är att ny bebyggelse ska ske innanför den yttre ringvägen och på detta sätt länka 

samman stadens delar och skapa närhet till samhällsaktiviteter och samhällsfunktioner 

(Malmö översiktsplan, ÖP, 2012). 

Befolkningsökningen som staden förbereder sig inför är ett snitt på 5000 om året och 

fram till 2030-talet bör det även finnas ca 15 000 nya bostäder och lika många nya 

arbetsplatser. Malmös vattenmiljöer utnyttjas mer än tidigare och havet är tydligt 

närvarande. Kusten har tagits tillvara för olika typer av fritidsaktiviteter och fler 

bostäder med nära vattenkontakt har uppförts exempelvis på Ön, i Västra hamnen och 

Nyhamnen. Dessa kommer fortsättningsvis vara prioriterade som utbyggnadsområde 

pga. deras attraktiva och strategiska läge (ÖP, 2012). 

Malmö består av 43 km lång kustlinje och innanför dessa finns lågt belägna områden. 

De lägsta områdena är i Bunkeflostrand som i översiktsplanen är betecknad som 

riksintresse för naturvård. Härefter befinner sig Limhamn, Ribersborg och delar av 

Malmös innerstad med högt kulturhistoriskt värde, följt av de av Malmös viktigaste 

utbyggnadsområden, universitetsholmen, Nyhamnen och Västra hamnen. Dessa 
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områden ligger mellan 1 meter till 3 meter över havet och har ett sammanlagt 

taxeringsvärde på ca 31 000 mkr (Klimatet, havsnivån och planeringen Dialog-PM, 

2008). 

Malmö förväntar att havsvattennivån kommer stiga mellan 22-66 cm till år 2100 och 

dessa uppgifter har staden hämtat från FNs klimatpanel IPCC från 2007. Denna 

höjning av medelhavsnivån skulle innebära att havet kommer kunna nå en höjd på + 3 

m ö h vid extrema väderförhållanden, en nivå som betydande delar av Malmö ligger 

under, exempelvis stadens mest betydande utbyggnadsområden och Citytunneln som 

räknas till en av stadens samhällsviktiga anläggningar (Handlingsplan för 

klimatanpassning Malmö 2012-2014, 2012). 

I Översiktsplanen från 2012 angavs tidigare riktlinjen om en lägsta byggnadshöjd på 

+2.5 m ö h, vilket i den senaste revideringen/tillägget, Översiktsplan – Planstrategi 

(2014) höjdes till 3 meter (Översiktsplan-Planstrategi, 2014). Därmed hamnar stora 

delar av utbyggnadsområdena under rekommenderad lägsta höjd. I 

samrådsredogörelsen för Dialog PM, ställer sig bland annat tekniska nämnden och 

Skånetrafiken sig kritiska till Malmös fortsatta exploatering i lågt belägna 

utbyggnadsområden och menar att det riskerar medföra stora kostnader i form av 

exempelvis dyra kustskydd. De anser att Malmö borde överväga utbyggnad i mer 

perifert belägna område. Men stadsbyggnadskontoret bedömer att med det 

kunskapsunderlag som finns idag går det att skydda både nuvarande innerstad och de 

centrala omvandlingsområdena med rimliga medel och att Malmös expansion mot 

havet kan fortsätta (Dialog PM, Samrådsredogörelse, 2010).  

I Dialog-PM föreslås på lång sikt, som skydd för bebyggda områden, att 

skyddsbarriärer skall byggas upp längs kusten, vilket kan innebär en kombination av 

olika typer av lösningar, såsom vallar, utfyllnader, murar och rörliga anordningar som 

anpassar sig efter vattennivån. Förslaget om ett kustskydd är dock endast en skiss på 

hur det skulle kunna se ut och är inte ett genomarbetat och preciserat förslag. Vidare 

framförs att eftersom forskningen kring klimatförändringarna är så omfattande som 

den är och nya rön och bättre teknik utvecklas, så innebär det att de förslag Malmö 

har, ständigt behöver uppdateras. En av Malmös utmaningar blir att planera och 

förebygga skador som dessa havsnivåhöjningar i framtiden kan ge upphov till, utan att 
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detta strider mot målen i översiktsplanen om en tät blandad stad med fungerande 

kollektivtrafik, serviceutbud mm (Dialog-PM, 2008). 

Jag har intervjuat Tyke Tykesson1, arkitekt på stadsbyggnadskontorets 

strategiavdelning, angående hur Malmö förbereder sig inför havsnivåhöjningen och 

hur strategin ser ut angående befintlig bebyggelse och hur ny bebyggelse planeras med 

hänsyn till detta. Malmö har idag inte tillsatt någon strategigrupp vars uppgift är att 

driva arbetet med havsnivåhöjningarna, men samhällsbyggnadsnämnden har gett 

stadsbyggnadskontoret i uppdrag att organisera en grupp som ska arbeta med dessa 

frågor. Som det ser ut idag fortsätter Malmö att bygga i riskområden och hur framtida 

skyddsanordningar ska finansieras har staden ingen lösning på, utan uppmanar 

Länsstyrelsen att ta ansvar för att finna lösningar till detta. I intervjun framkommer att 

Tyke Tykesson anser att rekommendationen om en lägsta bygghöjd på 3 m ö h, 

sannolikt inte är genomförbar i de redan exploaterade områdena.  

De program och planer som finns behandlar klimatanpassningen är, Dialog PM från 

2008 om havsnivå och klimat, Klimatanpassningsplan för Malmö, som är under 

uppdatering, samt ett påbörjat tematiskt tillägg till översiktsplanen och Plan för 

Malmös vatten- och skyfallsplan, i vilken lösningar om hur områden i akut behov av 

klimatanpassningsåtgärd skall kunna skyddas. Hur skyddet av den befintliga 

bebyggelsen avser lösas, behandlas i dessa pågående planarbete. Tyke Tykesson anser 

att Länsstyrelsen bör ta större ansvar för samordningen och genom att förtydliga sin 

ansvarsroll också se till att samarbetet mellan kommun och myndigheter förbättras. 

 

 

 

 

 

                                                        
1 Tyke Tykesson, Arkitekt, Malmö stadsbyggnadskontor, e-post 14 april 2015 
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6.2 Trelleborgs Kommun 

 

Trelleborgs kommun är Sveriges sydligaste kommun med en areal på ca 342 km2 och 

med en befolkning på 42 973 vid årsskiftet 2014 (wikipedia). Kommunen består av en 

35 km lång kuststräcka som varieras med bebyggelse jordbruk, fiske, strandängar, 

naturvårdsområden, friluftsområde, kulturmiljö och hamnar. Hela denna kuststräcka 

omfattas av riksintresse för kustzonen, som sträcker sig 2-5 km in på land, samt 6 km 

ut i havet (Trelleborgs kommuns miljövårdsprogram 2013-2020). Dessutom består 

omfattande delar av kusten av strandskyddsområden. Strandskyddsområdet längs 

kusten är anpassat till kustvägens läge, dvs. det sträcker sig från strandlinjen till 

kustvägen. I övrigt gäller det generella strandskyddet om 100 meter. Inom kommunens 

kustområde är strandskyddet i huvudsak upphävt, automatiskt eller genom särskilt 

beslut, inom detaljplanelagda områden (Trelleborgs översiktsplan, ÖP 2010).  

Trelleborg är en växande stad och räknar med en ökad befolkning på ca 3000-4000 på 

en 20-årsperiod. Detta kräver lika många nya bostäder och som utvecklingen sett ut 

under de senaste decennierna i kommunen, så har bostadsbyggandet till stor del 

präglats av småhusbyggnation och i mindre grad flerbostadshus, vilket lett till en 

utglesning av staden, då småhusbebyggelse är markkrävande (ÖP, 2010). 

I Trelleborgs kommun har kusten under en lång tid haft stor betydelse, från början en 

viktig plats för fiskelägen och senare vid bilens antågande en populär plats för 

sommarbostäder, vilka många på senare tid omvandlats till permanentboende. Det kan 

konstateras att kusten har en stor betydelse utifrån ett kulturhistoriskt värde, samt att 

en stor del bebyggelse ligger här (ÖP, 2010). 
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Vad gäller hur stor havsnivåhöjning Trelleborg beräknas drabbas av, baserar 

kommunen på beräkningar inhämtade från SMHI. I Klimatanpassningsplanen (2013) 

räknar man med risk för havsnivåer vid extremväder på upp till 2,69 m ö h och då 

utgår dessa uppgifter från att havets medelnivå stigit med +1 meter 

(Klimatanpassningsplan, 2013). Längs kusten råder erosionsrisk och områden som är 

utpekade som särskilt utsatta är Skåre, Böste, Simremarken, Smygehamn och 

Beddingestrand. För den erosionsdrabbade kustlinjen, föreslås i 

Klimatanpassningsplanen (2013) att åtgärder i form av förstärkning av sanddyner och 

påfyllnad av sand ska ske inom en tidsperiod på 1-5 år (ÖP, 2010; 

Klimatanpassningsplan, 2013). 

Kusten i kommunen är relativt tätbebyggd och består som nämnts ovan, till största del 

av småhus och fritidshus. Dessa har innehar sockelhöjder som lägst på ca 2 meter, men 

de flesta är belägna på mellan 2.5-3 meter. Som det ser ut idag, så har Trelleborgs 

kommun i sin översiktsplan angivit att ny bebyggelse inte får uppföras med sockelhöjd 

under 3 m ö h, vilket även är rekommendationen från länsstyrelsen. I delar av 

Trelleborgs kuststräcka finns ett stort antal onyttjade byggrätter, som ligger i en 

riskzon för en havsvattennivåhöjning. Dessa tomter angränsar till befintlig bebyggelse 

med sockelhöjder under 3 m ö h. I dagens läge ligger prioriteten att ta så lite mark i 

anspråk som möjligt vid bostadsbyggande och skapa en varierad stadsbild. Därmed 

efterfrågar kommunen flerbostadshus i attraktiva lägen (ÖP, 2010). 

Kustnära lägen är fortsatt attraktiva och detta vill Trelleborgs kommun ta fasta på, då 

havets kvalitéer är stora utifrån både ett boende- som ett rekreationsperspektiv. Men 

med ambitioner om havsnära bostäder, så är det viktigt att ta den framtida 

havsnivåhöjningen i beaktande. Exempel på viktiga delar av staden som är belägna i 

riskzonen är bl. a banvallen, stora delar av E22 och centralstationen, som är under 

uppbyggnad med målsättning att tas i bruk i år (2015). Trelleborg har i sin 

översiktsplan 2010, angivit några utbyggnadsområden, bl. a sjöstaden, som har en låg 

marknivå på +2.5 m ö h. Det har även utpekats utvecklingsområden i kommunens yttre 

delar, exempelvis de kustnära orterna Smygehamn och Beddingestrand. Här är 

ambitionen om en måttlig tillväxt, som avsikten att kunna bibehålla en fortsatt god 
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service inom området, vilket står i konflikt med att de båda orterna har ett lågt 

topografiskt läge och stor erosionsrisk (PWC, Revisionsrapport, 2013; ÖP, 2010). 

Jag har ställt frågor till Rune Brandt och Kajsa Rue Hallén2 på stadsbyggnadskontoret i 

Trelleborg och min avsikt är att ta reda på hur kommunen angriper problematiken och 

de konflikter som uppkommer kring behovet av attraktiva bostäder i havsnära område, 

kontra havsnivåhöjningens effekter, samt hur den befintliga bebyggelsen avser att 

hanteras. 

Som det ser ut i dagsläget har Trelleborg ingen klar strategi utformad för hur 

havsnivåhöjningens konsekvenser på befintlig bebyggelse ska hanteras, utan detta 

ligger på den enskilde tomtägaren. De åtgärder gällande kusterosionen som tas upp i 

klimatanpassningsplanen har ännu inte tillämpats. Trelleborg har idag en grupp som 

arbetar med klimatrelaterade frågor, men inte särskilt aktivt. De strategier som 

Trelleborgs kommun tagit fram gällande havsnivåhöjningen är de som finns i 

Översiktsplanen 2010, Klimatanpassningsplan 2013 och i den fördjupade 

översiktsplanen (FÖP). Strategierna som gäller i dagsläget är att mark under 3 m ö h 

inte skall bebyggas, med undantag för redan bebyggd mark i centrum, som avser göra 

tillbyggnad (ÖP, 2010). I FÖP anger man att lämpliga skydd, med inspiration från 

andra länder med större och längre erfarenhet av översvämningsskydd, skall utformas, 

som t ex bevuxna jordvallar längs västra infarten, konstgjorda sandbankar ute till havs, 

förhöjda kajpromenader mot havet i den planerade sjöstaden, slussar i hamninloppet, 

översvämningståliga grunder och socklar för kustnära bebyggelse och tillfälligt 

översvämningsbara ytor (FÖP, 2014). 

Vid intervjuerna framkom att det i Trelleborg ännu inte finns någon lösning på 

finansieringsfrågan avseende skyddet mot havsnivåförändringarna. Några strategier 

över hur byggrätter i riskområden skall hanteras finns inte, men kommunen är väl 

medveten om problematiken kring detta. Denna fråga avser kommunen lyfta fram i en 

kommande översiktsplan för kust och hav, som planeras bli antagen 2016. Här skall 

även det mellankommunala samarbetet lyftas vilket idag anses vara något bristande. 

                                                        
2 Rune Brandt, chef stadsbyggnadsförvaltningen, Kajsa Rue Hallén, stadsplanerare, e-post 



 

32 
 

6.3 Vellinge kommun 

 

Vellinge är Sveriges sydvästligaste kommun, uppdelat på tre församlingar: Höllviken, 

Skanör-Falsterbo och Vellinge-Månstorp och med en total befolkning på 34 166 

(Wikipedia). Kommunen omfattar 143 km2 landområde och har en 35 km lång 

kustlinje (www.vellinge.se). 

I Översiktsplanen 2010-2050 anger Vellinge målet om och eftersträvan mot en hållbar, 

varierad, flexibel och blandad bebyggelse, med lokaler och bostäder av hög kvalitet och 

god estetik. En fortsatt hög efterfrågan på attraktiva boenden i Öresundsregionen 

kommer påverka Vellinge, som är en populär kommun då den erbjuder vackra 

omgivningar, exklusiva bostäder och flerkärnighet, med sina små pittoreska samhällen. 

Gällande bostadsutvecklingen, är ambitionen om en hållbar och måttfull 

befolkningstillväxt på max 1 procent, vilket motsvarar ca 20 000 personer fram till år 

2050 (Vellinge kommun, Översiktsplan 2010). 

Falsterbohalvön som innefattas av Skanör, Falsterbo och Höllviken, betraktas som ett 

särskilt attraktiv boendeområde med närhet till havet och rekreationsområden. Stora 

delar av kustområdet utgörs till stor del av natura 2000- skyddat område pga. ett rikt 

fågelliv av hotade arter. De övriga omgivningarna består av vita sandstränder, 

sanddyner, stenstränder, laguner, våtmarker, strandängar och gyttjebankar, vilket 

understryker områdets stora variationsrikedom. Härutöver tillkommer att kommunen 

har en av Sveriges bästa jordbruksmarker (ÖP, 2010). 
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I Översiktsplanen 2010, beskrivs att hanteringen av klimatförändringens konsekvenser, 

kommer bli en av kommunens största utmaningar. I samband med att klimatet 

förändras och havet stiger, så råder inom Vellinge kommun en påtaglig risk för 

översvämning i framtiden och det förekommer redan idag vid högvattenstånd. I den 

största riskzonen befinner sig Falsterbohalvön som är lågt beläget, mellan 1-3.5 m ö h. 

Här ligger drygt hälften av befintliga bostadshus under tre meter och i Skanör och 

Falsterbo är ca 95 procent av bebyggelsen beläget under 3 meter och ca 60 procent 

under 2 meter över havet. Taxeringsvärde inom område beläget 1-3 m ö h, är av ett 

värde på 13 380 mkr (Alström F, 2013). 

Vellinge planerar för ett fortsatt erbjudande av nya utbyggnadsområden i Höllviken, 

Skanör och Falsterbo, med anledning av att bibehålla serviceutvecklingen och undvika 

oönskad förtätning och prisutveckling på befintliga bostäder och mark. Men då trycket 

på marken i kommunens västra delar är så stort, uppmuntras även en förskjutning av 

nyexploatering till kommunens mellersta och östra delar. Parallellt med målet om en 

fortsatt byggnation, begränsas lägsta tillåtna byggnivå, till +3.5-4 m ö h på 

Falsterbonäset (ÖP, 2010). 

Vellinge kommun gav 2009, i uppdrag till SWECO att ta fram en handlingsplan för 

skydd mot framtida havsnivåer. Handlingsplanen är framtagen 2009 och senaste 

uppdatering blev godkänd i kommunfullmäktige 2013. I handlingsplanen betraktas inte 

de förväntade havsnivåhöjningarna vara det största bekymret, utan de tillfällena med 

extremt högvatten. De 100- åriga högvattennivåerna för år 2100, beräknas kunna nå 

mellan +2.14–2.79 m ö h och detta grundar sig på en höjning av medelhavsnivån på +1 

meter. Som en lösning för att undvika kommunens problem med översvämning i 

framtiden, har handlingsplanen arbetat fram ett system av skyddsvallar. 

Åtgärdsprogram har utformats för kort(5-10 år), medellång(20-40 år) resp. lång sikt 

(40-80 år). Planen är att för stora delar av Falsterbonäset, Ljunghusen och Höllviken, 

låta bygga skyddsvallar i två etapper, en inre och en yttre vall. Den inre är avsedd för 

kort och medellång sikt (2050), medan den yttre skall bestå längre (2100). Då 

framtiden är osäker gällande hur mycket havet kommer att höjas. Beräkningar är 

endast gjorda fram till 2100, men havsnivåns höjning inte lär sluta då, så möjligheten 
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bör finnas för att kunna höja skyddsvallarna. Detta bör tas i beaktande vid planering då 

vallarna kommer ta en stor del mark i anspråk. För varje meter som vallarna höjs 

tillkommer en breddning i basen på 4-6 meter. Den inre skyddsvallen tar 

utgångspunkt i befintliga delar av landskapet såsom vägbankar, den befintliga 

banvallen, samt sanddyner. Påfyllning av sand ska ske genom strandmuddring. I de fall 

där området är helt flackt, ska nya vallar anläggas, av naturligt material. Flera av dessa 

föreslagna åtgärder, kommer kräva utredningsinsatser och beslut i olika instanser. 

Delar av de platser som skyddsanordningar är tänkta att byggas, ligger inom områden 

för riksintresse, ex Natura 2000. Därför måste Mark- och miljödomstolen ge sitt 

godkännande. Länsstyrelsen har avslagit denna typ av åtgärd, då det inte anses 

förenligt med riksintresset. Som respons på Länsstyrelsens uttalande, har kommunen 

tydligt förmedlat att reträtt från området inte kommer bli aktuellt och Vellinge avser 

skydda sin bebyggelse från översvämning (Handlingsplan för skydd mot stigande 

havsnivåer 2009-2013). 

I Vellinge kommuns yttrande av Regionplanen (2014), framgår att kommunen inte 

anser det vara meningsfullt att begränsa lägsta tillåten bygghöjd till 3 m ö h, med 

anledning till att det redan finns stor andel bebyggelse i behov av skyddsåtgärder. 

Samtidigt är riktlinjen i Översiktsplanen att ingen bebyggelse på Falsterbonäset får ske 

under 3.5-4 m ö h. Idag bor ca 2/3 av kommunens befolkning på näset och härav anser 

Vellinge kommun att blir det svårt att undvika fortsatt utbyggnad där. Inom området 

ligger även en del onyttjade byggrätter med genomförandetid som är har utgått. 

Länsstyrelsen anser att dessa skall upphävas, men kommun delar inte denna synpunkt 

och anser att en byggrätt är en legitim markanvändningsmöjlighet oavsett 

genomförandetid (ÖP, 2010;Vellinge kommun yttrande, regionplan 2014). 

Efter samtal med Anna Möller3 på Vellinge kommun framkom att det i dagsläget, 

tillsammans med tekniska konsulter på SWECO, projekteras för åtgärder och 

framarbetas en miljökonsekvensbeskrivning inför ansökan till mark- och 

                                                        
3 Anna Möller chef, Vellinge samhällsbyggnadskontor, via telefon 11 maj 2015 
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miljödomstolen vid Växjö tingsrätt. Utformningen av denna ansökan planeras pågå till 

2016 och åtgärderna avses påbörjas tidigast 2018. 

Befintliga områden kommer som nämnts ovan skyddas av barriärer, men i enstaka fall 

är fastigheter och byggnader belägna utanför barriärerna. I dessa fall kommer det bli 

aktuellt med speciella lokala lösningar och det kommer ske en dialog med 

fastighetsägare (handlingsplan 2009) Enligt Anna Möller råder idag inga 

intressekonflikter gällande klimatanpassningen inom kommunen, men menar att i 

framtiden kan diskussioner komma att uppstå, då vallar till viss del kommer behöva ta 

privat mark i anspråk. I intervjun framkom dock en oro angående kommunernas 10 år 

långa skadeståndsansvar vid bygglovsgivning, som är uppe till förslag om att höjas till 

20 år. 

Angående finansieringen av dessa skyddsåtgärder, som förväntas bli oerhört 

kostsamma, finns idag ingen planerad lösning. Anna Möller menar att staten bör ta 

upp detta till diskussion och eventuellt gå in med stöd. Som det ser ut i dagsläget är 

det upp till varje enskild kommun att finansiera sina åtgärder. 

Vad gäller kommunen och länsstyrelsen så har meningsskiljaktigheter uppstått 

gällande hur hänsyn ska tas till riksintresse. Kommunen menar att om inga åtgärder 

vidtas, så kommer inga skyddsområde finnas kvar i behov att skyddas och länsstyrelsen 

resonerar som så att ”naturen ska ha sin gång”. Vellinge kommun står dock tydligt fast 

vid att de inte avser lämna/retirera från platsen och kommer därför vidta åtgärder för 

att skydda sin ort från havsnivåhöjningens konsekvenser (Remissredogörelse, 

Handlingsplan 2013). 
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7 Diskussion  

 

Havsnivåhöjningen är något som kommer att ske, oavsett att förebyggande 

klimatarbete pågår, men osäkerheterna kring hur mycket, hur snabbt och när är stora. 

Denna osäkerhet måste kommunerna förhålla sig till under sitt planeringsarbete, vilket 

skapar svårigheter för vilka beslut som ska fattas gällande den befintliga bebyggelsen 

och vid kustnära nybyggnation samt vilka prioriteringar som ska göras. En av de mest 

betydelsefulla och identitetsskapande egenskaperna för de kustnära kommunerna, är 

just deras närhet till havet. Det säger sig själv att ett beslut att börja leda sin kommun 

från kusten som den präglas så mycket på är något som inte sker i första taget. 

Då jag skrivit denna uppsats är det följande frågeställningar som jag tagit 

utgångspunkt ifrån och vill nu se hur väl jag lyckats besvara dem och med hänsyn till 

mitt syfte och mål med uppsatsen: 

•Hur ser kommunernas strategier ut för ny bebyggelse i riskområden? 

•Vilka svårigheter/konflikter förekommer vid klimatanpassning till följd av 

havsnivåhöjningen i kommunerna?  

•Finns någon strategi för att skydda den befintliga bebyggelsen? 

Efter att ha granskat kommunernas översiktsplaner och lokala rapporter som berör 

klimatanpassning och havsnivåhöjning, samt intervjuat stadsplanerare inom respektive 

kommun och kommit fram till följande: 

Gällande ny bebyggelse, så använder Trelleborg sig av ordet förnuftig angående den 

framtida bebyggelsens lokalisering. I sin översiktsplan skriver kommunen att 

bebyggelse inte får ske under 3 meter över havet, med undantag för de tätbebyggda 

centrala delarna, men samtidigt så är det kommande utbyggnadsområdet, sjöstaden 

2025, beläget på endast + 2.5 m ö h. Även centralstationen som är under uppbyggnad 

och förväntas komma i bruk 2015, ligger under rekommenderad byggnadshöjd och vid 
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kommunens mindre orter utmed kusten, utpekas exempelvis Beddingestrand och 

Smygehamn som utvecklingsområde, vilka båda är belägna inom riskområde. Längs 

kusten i Beddingestrand ligger ett 50-tal byggrätter med detaljplaner från 40-talet och 

målet är att dessa skall upphävas, men hur vet inte Trelleborgs kommun i dagsläget 

(ÖP, 2010). Jag upplever en motsägelsefullhet i kommunens sätt att hantera fortsatt 

utbyggnad, kontra sina egna riktlinjer. Dessa frångås utan att förslag på alternativa 

lösningar finns. I ÖP, kan man tydligt läsa att nybyggnation under + 3 meter, endast 

tillåts i den centrala tätbebyggelsen (ÖP, 2010). 

I Malmö stad har lägsta bygghöjd på + 3 m ö h blivit satt som riktlinje för ny 

bebyggelse, vilket tidigare var + 2.5 m ö h. Denna ändring har inneburit att större delen 

av de viktigaste utbyggnadsområdena hamnat under lägsta rekommenderade nivå, 

men prioriteringen riktas mot en fortsatt förtätning och kustnära byggnation (ÖP, 

2014) I intervjun av Tyke Tykesson, framgick att han ansåg det vara svårt att applicera 

denna riktlinje i område där redan befintlig, lägre belägen bebyggelse finns. Jag ställer 

mig frågande till vilken funktion denna typ av riktlinje har och får, då den både frångås 

i planeringen och enligt stadsplanerarna är svår att förhålla sig till. 

Vellinge ställer sig något annorlunda till frågan om rekommendationen för lägsta 

byggnadshöjd vid nybyggnation än Trelleborg och Malmö. I översiktsplanen (2010) 

framhåller Vellinge målet om en måttfull tillväxt och vidare byggnation inom 

tätbebyggt område i både Falsterbo, Skanör och Höllviken, vilket anses vara en lämplig 

strategi för att undvika oönskad prisstegring på befintlig bebyggelse och ge fortsatt 

underlag för service. I översiktsplanen anges att den lägsta rekommenderade 

byggnadsnivån på Falsterbonäset är + 3.5-4 m ö h (ÖP, 2010), vilket tillsammans med 

vad Vellinge kommun skriver i yttrandet av den Regionala handlingsplanen (2014), 

enligt min mening, gör att Vellinges totala resonemang ter sig något motsägelsefullt. I 

yttrandet står följande: ”Att i en befintlig bebyggelse som i övrigt är belägen på 

markhöjder mellan +1,5 m till +2,5 m förlägga ett nytt område på minst 3 meters höjd är 

inte bara märkligt ur stadsbyggnadssynpunkt, utan är förenad med en mängd tekniska 

svårigheter, där alternativa lösningar kan vara mer ändamålsenliga”(Yttrande, 

Regionplan, 2014, sid 5).  
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På min fråga till kommunerna angående hur de avser hantera den befintliga 

bebyggelsen, så fick jag följande svar i de intervjuer och utifrån vad jag kunde avläsa ur 

aktuella rapporter och översiktsplaner. Kustbebyggelsen i kommunens mindre orter är 

i riskzon för översvämning och erosion. I Trelleborgs Klimatanpassningsplan (2013) 

föreslås skyddsåtgärder mot erosion längs kusten i form av att förstärka sanddyner och 

påfyllning av sand, detta inom ett tidsperspektiv på mellan 1-5 år, vilket är graderat 

som måttligt angeläget på den skala som anges i klimatanpassningsplanen och det 

återstår idag 2 år till dess att åtgärderna är menade att bli utförda. I Trelleborgs stad 

tas förslag på barriärer upp som skydd mot den framtida havsnivån och i deras 

markanvändningskarta tillåts bebyggelse av översvämningsskydd vid stadens mest 

utsatta delar, men än så länge är detta endast på idéplanet och kommunen nämner i 

den fördjupade översiktsplanen, att de förlitar sig på att framtidens 

översvämningsskydd fortsätter utvecklas och att Trelleborg fortlöpande kommer 

använda sig av den senaste tekniken och forskningen framöver (FÖP, 2014). I 

klimatanpassningsplanen (2013) är en av de föreslagna åtgärderna att Trelleborg vidare 

skall inventera sin kustnära bebyggelse som hotas av översvämning och att utveckla 

strategier för hur den befintliga bebyggelsen ska hanteras samt vilka restriktioner som 

ska gälla vid nybyggnation (Klimatanpassningsplan, 2013).  

I Dialog PM tar Malmö upp hur staden kan skyddas med hjälp av olika typer av 

skyddsbarriärer som skydd motsamhällsviktiga anläggningar och bostäder, men 

förslaget ligger endast på idéplanet (Dialog-PM, 2008). Enligt Handlingsplanen för 

klimatanpassning (2012) ska dessa åtgärder delvis kunna finansieras inom 

förvaltningarnas ordinarie budgetramar (Handlingsplan, 2012), men i intervjun med 

Tyke Tykesson framgår att finansiella lösningar ännu inte finns. I Dialog- PM står att 

om dessa åtgärder skulle bli alldeles för kostsamma, så riskeras bostäderna att överges 

och viktiga anläggningar flyttas (Dialog PM, 2008). Här upplever jag att uppgifterna 

går något isär. 

Vellinge har långt framskridna planer om skyddet längs kusten och om förslaget, som 

framkom under intervjun med Anna Möller, godkänns i mark- och 
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miljööverdomstolen 2016, så beräknas byggnation av åtgärder påbörjas redan 2018. 

Enstaka fastigheter kan komma att hamna utanför området för skyddsbarriärerna, 

varje fall fram till sista utbyggnadsetappen 2050. Dessa fastigheter får fram till dess 

ansvara för sitt eget skydd (Handlingsplan, 2009). 

Samtliga kommuner har i olika hög grad planer om framtida skyddsbarriärer längs sina 

kuster och dessa åtgärder kan förväntas medföra stora kostnader för kommunerna. I 

intervjuerna fick jag inget svar på hur dessa skall finansieras och någon kostnadsplan 

har heller inte framtagits. I både Malmö och Vellinge kommun, ser man fram emot att 

staten tar upp frågan gällande finansiering och förhoppningen finns om statligt stöd i 

framtiden. Kommunerna i fallstudien har samtliga gemensamma synpunkter gällande 

att kommunikationen med myndigheter såsom länsstyrelsen borde förbättras. De 

anser att länsstyrelsen borde ta större ansvar som samordnare och bättre tydliggöra 

ansvarsfördelning. 

Den problematik som kommunerna står inför i klimatplanearbetet är att 

osäkerheterna kring hur framtiden kommer se ut gällande havets nivåer är stor och 

detta gör det svårt att fatta beslut kring det. Kommunerna har stor efterfrågan på 

boende i kustnära område vilket sätter press på kommunerna att kunna erbjuda det 

som befolkningen vill ha. Under genomgången av kommunernas, särskilt Malmö och 

Trelleborgs material angående klimatanpassningen och hur de resonerar kring 

planeringen av åtgärder, kunde jag uppleva att i det finns en tveksamhet kring att fatta 

beslut gällande kustskydd. Dels med anledning av att forskarna kommer fram till nya 

klimatprognoser och dels att nya innovationer och bättre tekniska lösningar lär 

erbjudas i framtiden. 

 Ett annat problem som kommunerna riskerar att hamna i, är om det efter 

bygglovsgivningen skulle inträffa skador på byggnader inom en 10 års-period från det 

att bygglovet givits. Det är då kommunens ansvar enligt skadeståndslagen att bekosta 

dessa om kommunen vid bygglovsgivningen var medvetna om skaderisken. Detta 10 år 

långa skadeståndsansvar är uppe till diskussion om att höjas till 20 år och då samtliga 

kommunerna i fallstudien planerar och bygger inom område där känd risk föreligger, 

så ställer jag mig frågande till hur det kan komma att påverka kommunerna vad gäller 
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ansvar för eventuella skador i framtiden. En annan svårighet som jag funnit i ibland 

annat Vellinge kommun, är att det uppstått en problematik kring hur länsstyrelsen 

ställer sig till riksintressen kontra hur kommunen gör det. Hänsynstagande av ett 

riksintresse kan lämna möjligheter till olika tolkningar och detta har hänt i Vellinge 

kommun. Här menar länsstyrelsen att Vellinges planerade kustskydd inte är förenliga 

med riksintresset för Natura 2000. Medan kommunen menar att inget riksintresse 

kommer finnas kvar om inte Vellinge tillåts anlägga vallar, som genom dessa skulle 

skydda både den befintliga, nya bebyggelsen samt riksintressena i den mån det är 

möjligt. 

Gemensamt för de undersökta kommunerna i fallstudien är att samtliga efterfrågar 

tydligare riktlinjer från stat och myndigheter. Främst efterfrågas en lösning vad gäller 

finansiering för eventuella kustskydd och de anser att staten borde gå in och stötta 

ekonomiskt, till skillnad mot idag, då ansvaret ligger på kommunerna. Ett 

återkommande önskemål från kommunerna till länsstyrelserna är att dessa ska bistå 

med tydligare riktlinjer för hur havsnivåhöjningen skall hanteras. Enligt min 

uppfattning anser en del kommunerna att de riktlinjer som länsstyrelsen har idag, inte 

är möjliga att applicera i verkligheten och därmed så hamnar man i ett läge där det är 

svårt att komma vidare till handling. Exempelvis så kan kommun och länsstyrelsens 

åsikter om vad som är hänsynstagande av riksintresse, se olika ut, vilket försvårar 

planeringsprocessen. 

 

7.1 Slutord 

Samtliga kommunerna har som mål att bygga attraktiva och hållbara stader. En 

gemensam nämnare för kommunerna är att samtliga strävar efter ett hållbart samhälle. 

Detta är en god ambition, men samtidigt är hållbarhet ett svårdefinierat begrepp som 

lämnar utrymme för fria tolkningar och är en produkt av personligt omdöme, vilket 

gör att målet om en långsiktig ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar stad kan 

visa sig problematisk att uppnå. Enligt min uppfattning är det just långsiktigheten som 

är svår för beslutsfattare och andra aktörer inom kommunen att förhålla sig till. 
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Osäkerheten vad gäller hur havsnivån och klimatet kommer utveckla sig finns och 

högst troligt existerar även en och annan skeptiker angående allvaret kring 

klimatutvecklingen. Pressen är stor på att tillgodose de aktuella behoven, exempelvis 

som att skapa fler efterfrågade havsnära bostäder. Riktlinjer frångås, motsägelsefulla 

rekommendationer uppstår och beslutsfattare och planerare förlitar sig istället på 

framtida tekniska lösningar. Det kan kortfattat uttryckas som så, att svårigheterna är 

stora att stå emot en hög marknadsefterfrågan, vilken om den tillgodoses kan gynna 

kommunerna kortsiktigt. Hur det däremot fungerar på lång sikt får framtiden utvisa. 

 

Förslag till fortsatt forskning 

Hur borde en framtida utveckling mellan kommun och länsstyrelse se ut för att 

samarbetet ska fungera tillfullo?  

Om finansieringsfrågan gällande kustskydd, fortsatt kommer åligga kommunernas 

ansvar, hur riskerar då den framtida kustbebyggelsen att utveckla sig? 
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Bilaga 

 

Intervjufrågor 

 

1 Vilka strategier/planer/program finns för klimatanpassning i kommunen? 

 

2 Varifrån och hur insamlar ni ert planeringsunderlag? 

 

3 Har en strategigrupp/samordnare i kommunen tillsatts? 

 

4 Hur ser planeringen ut för befintlig bebyggelse i riskområde?  

 

5 Hur ser planeringen ut för ännu onyttjade byggrätter i riskområden? 

 

6 Hur ställer ni er till lägsta bygghöjd på +3 meter, i områden som redan är 
exploaterade? Vad händer med infrastruktur? Ska denna anpassas till den nya 
bebyggelsen?  

 

7 Har ni någon plan på hur byggrätter med inaktuella detaljplaner ska hanteras? 

 

8 Finns det i dagsläget några planerade åtgärder för skydd av ett specifikt område, som 
är i akut behov av klimatanpassningsåtgärd?  

 

9 Vilka myndigheter samarbetar ni med och hur anser ni att detta samarbete fungerar? 

 



 

49 
 

10 Hur ser samarbetet ut mellan grannkommunerna?  

 

11 Vad anser ni om ansvarsfördelningen mellan stat, region, kommun och enskilda? 

 

12 Har kommunen någon strategi över hur klimatanpassningsåtgärder skall 
finansieras? Såsom EU-bidrag, Gröna obligationer m fl. 

 

13 Kan det förekomma mål-och intressekonflikter mellan olika aktörer/sektorer inom 
kommunen, som leder till att klimatanpassningsarbetet försvåras. Vilka är i så fall 
vanligast förekommande?  

 

14 Vilka intressekonflikter uppstår vanligast mellan kommun och länsstyrelse, såsom t 
ex att riksintressen inte är i enlighet med uppförande av vallar eller liknande? 
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