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Bra vatten både idag och i morgon  

 Rent vatten ingen självklarhet  

 

 Säkert vatten viktigt för alla  

 

 Kommunen ett komplext ansvar  

 

 Måste upp på politiska dagordningen  

 

 Nya ledningar eller bra barriärer?  

 



De viktigaste åtgärderna  

 SKL identifierar sex punkter i skriften ”Skydda vattnet”  

 

 Centrala frågor för kommunledningen   

 

 Stöd för politikens arbete  

 

…vad behövs?  

…varför det?  

…hur göra?  



Centrala frågor för kommunledning 

 

1.Strategisk vattenplanering  

 

2.Mellankommunal samverkan  

 

3.Tillräckligt skydd för dricksvattentäkterna  

 

4.Uppföljning av vattenskyddet 

 

5.Tillräckliga barriärer i vattenverken  

 

6.Krisberedskap 

Kommun- 
ledningens 
ansvar  



Förbättrat stöd från staten  

 

SKL anser att staten måste förbättra:  

 

1. Anpassa skyddskraven lokalt  

2. Korta länsstyrelsernas handläggningstider  

3. Ge planeringsunderlag för vattenfrågorna  

4. Statens röster säger olika  

5. Klargöra acceptabel risk  



1. Vilken myndighet vägleder 
kommunerna om klimatanpassning? 

 Boverket? 

 SMHI? 

 Naturvårdsverket? 

 SGI? 

 SGU? 

 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap? 

 

 Vem samordnar underlag till kommunerna? 

 

 

 



2. Vi behöver arbeta förebyggande, 
skapa ett klimatanpassningsanslag  

 Skapa ett klimatanpassningsanslag: Minska 

sårbarheten för extrema väderhändelser, förebygg 

översvämningar, ras och skred 

 

 Kostnaderna hamnar hos kommunerna och medborgarna/ 

fastighetsägarna 

 De anslag som kan sökas från MSB är mindre nu än före 2007 

 

 Det är kostnadseffektivt att förebygga 



3. Kommunerna behöver samordnat 
planeringsunderlag för 
klimatanpassning  

 Länsstyrelserna behöver bli ännu bättre på att samordna 

statens kunskap och prioritera det förberedande arbetet 

som är mest akut. 

 Länsstyrelserna måste också ha ett likvärdigt uppdrag – 

idag ser vi stora skillnader i deras stöd!  

 Många risker är regionala och kan inte åtgärdas av 

enskilda kommuner , tex Vänern och Mälaren.  

 



Nytt om buller

 Samordnat regelverk

 Tänk rätt från början

 Inga ytterligare krav senare

 Riktvärden för trafik- och flygbuller 

i förordningstext

 Samma möjlighet till avsteg 

 Regler om flygbuller samordnas



Vad gör SKL? 

 Tidigare expert i Bullersamordningsutredningen

 Seminarium i Almedalen 2013 och skrift ”Bygg bort bullret”

 Prioriterad fråga i ”Klimatsmart planering” 2013

 Seminarier ”Att bygga i bullerutsatta miljöer” hösten 2013

 Nationella samordningen av buller - referensgrupp

 Möte med riksdagsutskott, 2014

 Konferenser om buller december 2014 / januari 2015?
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 Seminarier ”Att bygga i bullerutsatta miljöer” hösten 2013
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Buller förordning trafik – buller 
utkast industribuller

 Utomhus vid 

fasad 60 

dBA 

ekvivalent 

ljudnivå

 Ljuddämpad 

sida 55 dBA 

ekvivalent 

ljudnivå

 Utomhus alt B vid fasad 

(dag) 51-60 dBA (kväll, 

helg, natt) 50 dBA om 

det finns en 

ljuddämpad sida

 Samtliga ljudkällor 

industri- och vägtrafik 

ekvivalent ljudnivå 

dygn 50 dBA,  natt 45 

dBA = ljuddämpad sida
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Service och 
rådgivning 

Verksamhets
utveckling 

Intresse-
bevakning 



Politiker i 
samhällsbyggnadsberedningen 

Ordförande 

Gunnar Hedberg (M), 

Uppsala kommun 

Vice ordförande 

Åsa Ögren (S), 

Umeå kommun 

Jonas Karlsson (S), 

Örebro läns landsting 

Pär Jönsson (M), 

Östersunds kommun 

Carina Zachau (M), 

Örkelljunga kommun 

Eva Andersson (S) 

Norrköpings kommun 

Lennart Kalderén (M) 

Salems kommun 

Claes Jägevall (FP), 

Tibro kommun 

Elin Lagerqvist (S) 

Jönköpings kommun 

Aphram Melki (C) 

Järfälla kommun  

Lars Thunberg (KD) 

Helsingborgs stad 

 
Nanna Wikholm (S) 
Stockholms läns  
landsting 

http://www.uppsala.se/
http://www.umea.se/
http://www.orebroll.se/
http://www.ostersund.se/
http://www.orkelljunga.se/
http://www.norrkoping.se/
http://www.salem.se/
http://www.tibro.se/
http://www.jonkoping.se/
http://www.jarfalla.se/
http://www.helsingborg.se/
http://www.sll.se/
http://www.sll.se/
http://www.sll.se/


Kommunikation med er medlemmar 

 Nyhetsbrev till Miljöchefer och Samhällsbyggnadschefer 

 Webben  www.skl.se/plan 

www.skl./miljo 

 Prenumeration på webbnyheter  www.skl.se/prenumerera 

 

 Cirkulär i aktuella frågor 

 Många konferenser men viktigast för politiken: presidiedagar 

 

http://www.skl.se/plan
http://www.skl./miljo
http://www.skl.se/prenumerera


Miljö 

 Viktigast 2014 

 

- Effektiv myndighetsutövning 

- Kommunerna ska kunna bygga klimatsmart 

- Att kommunera inte får nya kostnader för EU:s 

luftdirektiv 

- Utveckla kommunernas upphandlingar inom 

avfallsområdet 
 



Effektiv myndighetsutövning 

 

 Underlag för kommunala taxor 

 Kommunalt ansvar för miljö- och livsmedelskontroll 

men tydlig statlig vägledning 

 Underlag för olika samverkansformer för att kunna ha 

rätt kompetens i kommunerna 

 Utvecklingsfrågor för uppdraget i små kommuner 


