
Kommuner struntar i klimatvarningar 

Två av tre kommuner i Västra Götaland struntar i risken för översvämningar när de bygger 

nya bostäder. Men nästa år kan lagen tvinga dem att ta klimathänsyn i stadsplaneringen. 
 
KOMMUNERNA FÖRVÄNTAR sig att staten löser ansvaret men de borde 
ta ett större ansvar själva, säger Björn Sjöberg, chef för 
vattenvårdsenheten på länsstyrelsen i Västra Götaland.  
 
En ny inventering avslöjar stora brister i planeringen av vattenområden 
och hur närheten till sjöar och vattendrag påverkar byggandet.  
 
Bara var tredje av de 49 kommunerna i länet gör det på ett bra sätt, 
säger Björn Sjöberg. 
En av de kommuner som länsstyrelsen är kritisk mot är Mariestad, som 
planerar nya bostäder för 800 personer på en pir i hamnen. 
 
Vi lanserar kommunen med att vi kan erbjuda sjönära boende, säger 
kommunstyrelsens ordförande Ulla Göthager (s). 
 
Hon är medveten om riskerna för översvämning men betonar att 
kommunen är beroende av att få nya invånare och då är det nödvändigt 
att kunna locka med bra boende. 
 
STATEN MÅSTE snarast se till att vattennivån i Vänern kan regleras på 
ett bättre sätt än i dag. Det handlar om infrastruktur och då är det i 
första hand ett statligt ansvar. 
 
Men hon får mothugg av Barbro Näslund-Landenmark, expert på 
Räddningsverket, som understryker att kommunerna har ett ansvar för 
att invånarna bor säkert.  
 
Kommunerna lyssnar inte. De fortsätter att planera för att bygga under 
den lägsta nivå som Klimat- och sårbarhetskommittén tills vidare har 
rekommenderat, säger Barbro Näslund-Landenmark. 
 
Området kring Vänern är det område i Sverige som kommer att påverkas 
mest av klimatförändringar, eftersom risken för översvämningar ökar 
avsevärt. En framtida översvämning skulle leda till katastrofala följder 
och skulle kosta samhället över 22 miljarder kronor, enligt Klimat- och 
sårbarhetskommittén. Kommittén har därför bett kommunerna runt 
Vänern att stoppa all nybyggnation inom utsatta områden. 
 
Regeringen vill ändra plan- och bygglagen och tvinga kommunerna att ta 
hänsyn till riskerna för översvämningar och erosion i sina översikts- och 
detaljplaner från första januari 2008.  
 



Det blir en press på kommunerna att ta större hänsyn till riskerna, säger 
Tom Hedlund, huvudsekreterare för Klimat- och sårbarhetskommittén. 
 
ÄVEN BOVERKET har börjat arbeta med allmänna råd för hur 
kommunerna ska hantera hotet från klimatförändringar. Förslagen 
välkomnas av professor Sten Bergström på SMHI. 
 
Det borde finnas en central vägledning för hur man ska hantera detta. Vi 
vet redan i dag vilka områden som är speciellt utsatta, problemet är att 
det inte finns regler för hur bebyggelsen ska se ut, säger Sten Bergström. 
 
 

 
Toni kommentar: 
Borde man inte fundera på att sätta Sverige under tvångsförvaltning för att få fram en 
vettig miljö plan? En plan som tar hänsyn till verkligheten och en färdplan från dagens 
fossila bränsle samhälle till ett samhälle utan Co2 utsläpp? Och stoppa alla dessa Klimat 
dårar som nästlad in sig överallt i samhället? 
 


