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KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK 
Utredare 
Gustaf Lundgren 

KOMMUNSTYRELSEN 
2021-11-29 

Svar på remiss: Länsstyrelsens riskhanterings-
plan för översvämning i Stockholms län  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att översända yttrande daterat den 8 november 2021 
till Länsstyrelsen i Stockholms län som sitt svar på remiss avseende 
Länsstyrelsens riskhanteringsplan för översvämning i Stockholms län. 

Sammanfattning 

Länsstyrelsen i Stockholms län har upprättat ett förslag till riskhanteringsplan för 
arbetet med att hantera översvämningsrisker inom Stockholms tätort där Täby 
ingår. Planen innehåller mål och åtgärder för att minska risken för att 
människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet drabbas av 
skador till följd av översvämning. En remissversion av planen har skickats ut och 
Täby kommun har erbjudits att inkomma med synpunkter senast den 30 
november 2021. 

De platser som pekas ut i Täby där risk för översvämning föreligger är 
Bastuholmen, Viggbyholms båthamn, Viggbyskolan, Vallatorps centrum, 
Enhagsvägens industriområde samt Arninge verksamhetsområde och trafikplats. 
I samtliga fall innehåller planen rekommendationer kring information och 
fördjupade utredningar. 

Täbys synpunkter på planen kan sammanfattas med att de mål och föreslagna 
åtgärder som redovisas i planen är bra, men behöver bli tydligare och att analysen 
bakom prioriteringarna kan tydliggöras. I yttrandet redogörs även för Täby 
kommuns systematiska arbete med att förebygga översvämningar.  
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Ärendet 

Länsstyrelsen i Stockholms län har upprättat ett förslag till riskhanteringsplan för 
arbetet med att hantera översvämningsrisker inom Stockholms tätort. Planen 
innehåller mål och åtgärder för att minska risken för att människors hälsa, 
miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet drabbas av skador till följd av 
översvämning. 

De platser som pekas ut i Täby där risk för översvämning föreligger är 
Bastuholmen, Viggbyholms båthamn, Viggbyskolan, Vallatorps centrum, 
Enhagsvägens industriområde samt Arninge verksamhetsområde och trafikplats. 
I samtliga fall innehåller planen rekommendationer kring information och 
fördjupade utredningar. 

En remissversion av riskhanteringsplanen är nu ute på samråd i syfte att ge 
kommuner och allmänhet som berörs tillfälle att lämna synpunkter. Täby 
kommun har erbjudits att inkomma med synpunkter. Anstånd med svaret har 
beviljats till den 30 november 2021. 

Bakgrund 
Riskhanteringsplanen är framtagen som en del i arbetet enligt EU:s 
översvämningsdirektiv (2007/60/EG)1. Arbetet med EU:s översvämningsdirektiv 
genomförs i cykler på sex år där varje cykel består av tre steg: 

I det första steget identifierade Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(MSB) 25 tätorter i landet där översvämningsrisken bedöms som betydande. I 
Stockholms län pekades Stockholms tätort ut. Här omfattas 19 av länets 26 
kommuner, däribland Täby. Vattendrag som inkluderades var Mälaren, 
Östersjön, Tyresån och Oxundaån.   

I steg två utarbetade MSB och länsstyrelserna hot- och riskkartor. Dessa kartor 
visar vattnets utbredning och djup vid olika flödesscenarier respektive de objekt 
som kan påverkas av översvämning. 

Det tredje och avslutande steget innebär att riskhanteringsplaner tas fram för de 
utpekade orterna. Riskhanteringsplanerna ska antas senast den 22 december 
2021 och efter detta genomförs planens åtgärder under nästkommande cykel. 

 
1 https://www.msb.se/oversvamningsdirektivet  

https://www.msb.se/oversvamningsdirektivet
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Länsstyrelsen ansvarar för innehåll, rapportering och uppföljning av mål och 
åtgärder samt ska agera som stöd åt kommunerna i det fortsatta arbetet. 

Synpunkter från Täby kommun 
I riskhanteringsplanen föreslås flera kunskapshöjande utredningar samt 
informationsinsatser för specifika områden. Täby kommun anser att dessa förslag 
är relevanta.  
 
Täby kommun menar vidare att det finns en del oklarheter angående de mål som 
pekas ut i rikshanteringsplanen. Bland annat saknas en klar definition av de olika 
kategorierna av skyddsvärda objekt. Riskhanteringsplanen är även otydlig vad 
gäller åtgärder i förhållande till målen och den tidplan som föreslås. De förslag till 
åtgärder som presenteras är relevanta, men de är samtidigt generella och inga 
konkreta fysiska åtgärder föreslås.  
 
Slutligen ställer Länsstyrelsen frågan om Täby kommun genomför eller planerar 
åtgärder som kan bidra till uppfyllelse av resultatmålen eller på annat sätt kan 
minska översvämningsrisken. Svaret är att Täby kommun arbetar systematiskt 
med att dagvatten ska fördröjas innan avledning i hela det bebyggda Täby.  

Täby kommun tog, i samband med arbetet med en ny översiktsplan, fram en 
skyfallskartering (år 2019) som även tar hänsyn till dagvattenledningsnätets 
kapacitet. Inom kommunen finns därmed kunskap om vilka områden som 
behöver utredas ytterligare och där åtgärder behöver vidtas.  

I yttrandet redogörs även för den strukturplan för vatten som Täby kommun har 
tagit fram och som pekar ut områden där skyfall ska magasineras. Även i den 
befintliga miljön vidtar kommunen konkreta åtgärder i mån av möjlighet.  

Ekonomiska överväganden 

Det är svårt att bedöma kostnaden för åtgärderna med hänsyn till att 
riskhanteringsplanen behöver förtydligas. 

Katarina Kämpe 
Kommundirektör 
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Gregor Hackman 
Hållbarhetschef 

Bilagor 

1. Riskhanteringsplan för översvämning i Stockholms län, remissversion, 
daterad september 2021 

2. Yttrande från Täby kommun angående Länsstyrelsens riskhanteringsplan 
för översvämning i Stockholms län 

Expedieras 

Länsstyrelsen i Stockholms län 
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