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§ 243
Yttrande över remiss angående Samråd av riskhanteringsplan för Mälaren, Oxundaån och Tyresån (sbf/2015:222)
Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att översända samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-08-03, som kommunens svar på
remissen Samråd av rikshanteringsplan för Mälaren Oxundaån och Tyresån.
Sammanfattning

Arbetet med riskhanteringsplanen bygger vidare på det arbete och de resultat som framkommit i arbetet med hot och riskkartorna. Baserat på hot och
riskkartorna har Länsstyrelsen utarbetat övergripande resultatmål som ämnar peka ut prioriterade riskobjekt och riskområden. Om resultatmålen uppfylls skulle det minska en översvämnings negativa påverkan på miljö, kulturarv, ekonomisk verksamhet och människors säkerhet och hälsa. Målen är
preciserade för de återkomstider och flöden som är relevanta för respektive
objektstyp och verksamhetstyp.
Länsstyrelsen önskar synpunkter på alla delar i riskhanteringsplanen, men
framförallt ett besvarande av följande frågeställningar:
• Vill din organisation lägga till eller ändra något resultatmål?
• Är kunskapsmålen tydligt formulerade?
• Finns det ytterligare kunskapsmål eller åtgärder som bör läggas till för att
uppfyllnaden av resultatmålen ska underlättas?
• Genomför eller planerar din organisation åtgärder som kan bidra till
uppfyllnad av resultatmålen och som i så fall kan lyftas in
Ärendet

Länsstyrelsen Stockholm har på remiss översänt Samråd av riskhanteringsplan för Mälaren, Oxundaån och Tyresån. Länsstyrelsen har i samarbete
med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, (MSB), arbetat med
översvämningsdirektivet sedan 2009. I Sverige genomförs översvämningsdirektivet genom förordning om översvämningsrisker, (SFS 2009:956), och
föreskrifter om riskhanteringsplaner, (MSBFS 2013:1). Arbetet genomförs i
cykler på sex år där varje cykel består av tre steg. Detta dokument innehåller
steg 3 vilket är en riskhanteringsplan.
Underlaget till samråd innehåller resultatmål och åtgärder samt en innehållsmässig avgränsning för riskhanteringsplanen. Det finns även en behovsbedömning av miljökonsekvensbeskrivning. Eftersom Botkyrka kommun berörs av riskhanteringsplanen får vi denna på samråd och Länsstyrelsen önskar kommunens svar senast den 31 augusti 2015.
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Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-08-03, utgör
underlag för beslutet.
________
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

