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Yttrande: Vem har ansvaret? SOU 2017:42 

Kapitel 7: Utredningens slutsatser, överväganden och förslag 

 

• SmåKom tillstyrker förslaget (7.3) om att översiktsplanen ska innehålla kommunens syn 
på skaderisken från klimateffekter, genom en författningsändring i PBL. En förutsättning 
är att finansieringsprincipen gäller, såsom utredaren föreslagit.  
 

• Förslaget (7.4.3) om en ny myndighetsstruktur tillstyrks till viss del med tvekan. Vi 
instämmer i synen att den nuvarande splittringen av klimatansvaret på fyra myndigheter 
och 21 länsstyrelser är ineffektiv och otydlig, särskilt då länsstyrelserna gör olika 
överväganden. Dock tycker vi att föreslagna utökade uppdrag till Boverket att vara 
samordnande myndighet är vagt.  
En utökning av vägledningen till länsstyrelserna ”med bistånd från” övriga myndigheter 
är inte heller tydlig.  
 
Vi hade önskat ett större mod från utredaren att föreslå verkliga ändringar i 
myndighetsstrukturen, i stället för försäkringar (sid 346) om att ingen ska få minskade 
anslag eller indragna verksamheter. En förändrad struktur bör ha som mål att också 
effektiviseras, och bör kunna genomföras kostnadsneutralt.  
 
Av de involverade myndigheterna -  MSB, SMHI, SGI, Boverket och länsstyrelserna – 
anser vi att MSB kunde vara den myndighet som har helhetsansvaret för denna fråga som 
rör säkerhet och beredskap.  

• SmåKom avstyrker förslaget (7.4.3) i den del som avser länsstyrelsernas roll att  
”i samrådsförfarande medverka till att denna analys (i ÖPL enl p 7.3) blir tillräcklig och 
ändamålsenlig”.  Vi befarar att en sådan ordning, utöver inskränkningen av det 
kommunala självstyret, skulle resultera i en ökad arbetsbelastning för kommuner, och 
försena processen med översiktsplanen. Vi föreslår i stället tydliga råd direkt till 
kommunerna om analysen.  

• SmåKom tillstyrker förslaget (7.5) om att bygglov får avslås efter genomförandetiden om 
risken för klimatskador är uppenbar. Vi tolkar förslaget som en möjlighet. 
 

Kapitel 8: Dagvatten 

• Förslaget (8.4) om att i Vattentjänstlagen införa en reglering av fastighetsägares rätt att 
fritt lämna över dagvatten till den allmänna va-anläggningen kan bidra till att mildra 
effekterna av skyfall. Vi tolkar föreslagen lagtext så, att kommunen ges möjligheten att 
bedöma behovet och kräva detta ”om det ger väsentliga fördelar för ordnandet av 



 
vattentjänsten”.  Även en särskild vägledning till kommunerna (8.5.1) om hur 
dagvattenhanteringen till skyddande av bebyggelsen kan ordnas kan tjäna sitt syfte 

 

Övrigt 

• SmåKom förutsätter att statlig ersättning för tillkommande kostnader regleras genom  
de generella statsbidragen. 

• SmåKom ser fram emot en ny, tydlig nationell strategi för klimatanpassningen.  
 

På uppdrag av SmåKoms styrelse 
 
 

 

Peter Lindroth, ordförande   Hilkka Eskelinen, sekreterare 
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