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ABSTRACT 

Viker, P. 2019. ”Ibland är det svårt att följa rekommendationerna”. Kulturgeografiska institutionen, Uppsatser, 

Uppsala universitet. 

 

Idag detaljplaneläggs och bebyggs alltmer i kustområden eftersom det är attraktivt att bo intill vatten. Dessa 

områden riskerar att drabbas hårt av framtida havsnivåhöjning och översvämningar. Skadekostnader för 

bebyggelse i klimatutsatta områden har ökat den senaste tiden. Denna studie fokuserar på hur kustkommunen 

Vaxholm klimatanpassar med hänsyn till översvämningsrisker vid ny detaljplaneläggning för ny 

bebyggelse respektive befintlig bebyggelse vid äldre detaljplaner. Likaså studeras kommunens hantering och 

förståelse av sitt juridiska ansvar gällande klimatanpassning vid nya respektive äldre detaljplaner. En aspekt av 

studien är att förstå om och hur kommunen påverkats av Länsförsäkringars beslut att inte längre teckna 

försäkringar vid nybyggnationer i klimatutsatta riskområden. Genom en fallstudie och kvalitativa intervjuer erhölls 

kunskap kring kommunens samt Länsförsäkringars klimatanpassningsarbete och vem som bär det juridiska 

ansvaret för översvämningsskador. En kvalitativ innehållsanalys kompletterade intervjumaterialet. Resultatet visar 

att kommunen enbart klimatanpassar och har ett juridiskt ansvar vid ny detaljplaneläggning eftersom det endast är 

nya detaljplaner som omfattas av lagstiftningen. Kommunens skadeståndsansvar påverkas av Länsförsäkringars 

beslut genom att det finns en risk att fastighetsägare börjar rikta skadeståndsanspråk mot kommunen vid 

översvämningsskador, då fastighetsägare inte längre kan få ut pengar via försäkringsbolaget. Sannolikt kommer 

Vaxholms kommun i framtiden bli mer mån om att klimatanpassa vid ny detaljplaneläggning.   

Nyckelord: kommunalplanering, detaljplaneläggning, havsnivåhöjning, klimatanpassningsarbete, 

försäkringsbolag 

Handledare: Hanna Zetterlund 
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1. INLEDNING 
 

Haven stiger i en alltmer ökad takt och utifrån FN:s klimatpanels, IPCC:s, beräkningar och 

prognoser kan havsnivån komma att stiga med en meter fram till år 2100 (SMHI, 2017). På 

många platser i världen har idag havsnivån stigit på grund av klimatförändringar. En stigande 

havsnivå medför olika klimatrisker såsom kustöversvämningar. Områden som tidigare inte har 

varit täckta av vatten riskerar i framtiden att bli översvämmade. (SOU, 2017, s. 55–56)  

En stor del av bebyggelse och infrastruktur är placerad längs kustområden i Sverige (SMHI, 

2017). Idag detaljplaneläggs, bebyggs och förtätas alltfler kustområden eftersom växande 

städer leder till en större efterfrågan på mark. Att bebygga områden nära kusten har blivit allt 

mer attraktivt, vilket kan ses i Vaxholms kommun där många kustnära områden bebyggs. Det 

är kusten och vattnet som gör Vaxholm till en attraktiv kommun (Vaxholms stad, 2018b). 

Många kustområden riskerar att drabbas hårt av översvämningar på grund av framtida 

havsnivåhöjning. De senaste åren har ett flertal översvämningar inträffat i södra Sverige. Under 

år 2017 drabbades Falsterbonäset av en översvämning, där havsnivån uppgick till 1,53 meter 

över det normala (Johnsson, 2018). (SMHI, 2017; Länsstyrelserna, 2006, s. 7; Strömberg, 2015; 

Sjödin & Säwe, 2017, s. 4) 

Kostnader för skador på bebyggelse i klimatutsatta områden har ökat den senaste tiden. 

Under år 2018 beslutade försäkringsbolaget Länsförsäkringar att inte försäkra nybyggnationer 

i klimatkänsliga områden, där kommunen gått emot länsstyrelsens beslut och detaljplanerat 

låglänta områden trots att länsstyrelsen avrått från detta. För att kunna planera inför ett framtida 

samhälle krävs att klimatrisker som stigande havsnivåer och översvämningar tas i beaktande 

och förebyggs samt att kommuner klimatanpassar (SMHI, 2017; Thörn et. al. 2017, s. 4). 

Genom kommunens fysiska planering och utformning av miljön kan samhället bli mer robust. 

Ett robust samhälle är motståndskraftigt mot klimatskador som översvämningar. 

Samhällsplanering kan ses som det främsta verktyget för att kunna möta samt hantera olika 

påfrestningar och hot. (Länsstyrelserna, 2006, s. 7; Lundgren, 2018; Maunula, 2018; 

Lagerstedt, 2018) 

Detta är relevant att studera eftersom klimatrisker och klimatanpassningar är ett aktuellt 

ämne. Länsförsäkringar utgår från de senast framtagna rekommendationerna och prognoserna 

som menar att åtgärder måste vidtas omedelbart för att minska framtida klimatrisker. Det räcker 

inte längre att diskutera klimatrisker och olika åtgärder i teori utan dessa måste nu omsättas till 

praktik. Försäkringsbolaget har tagit klimatriskfrågan i egna händer och sätter press på 

kommunerna genom att sluta försäkra riskutsatta områden. De vill se till att klimatrisker, främst 

översvämningar, tas på allvar. Detta kan medföra att radikala förändringar, inom 

samhällsplanering och lagstiftning, måste ske inom kort. 

1.1 Disposition 

I avsnitt ett presenteras syfte och frågeställningar. Avsnitt två behandlar bakgrund, vilket ger 

en ökad förståelse för studien gällande klimatrisker som havsnivåhöjning och försäkringar vid 

klimatskador som översvämningar. Vidare i avsnitt tre presenteras teori och tidigare forskning. 

Detta bidrar med förståelse kring hur klimatrisker hanteras samt förhindras, varför det robusta 

beslutsfattandet bör ersätta det traditionella paradigmet vid planering för översvämningsrisker 
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och varför försäkringsbolag kan ses ha en viktig roll i klimatanpassningsarbetet. Likaså 

presenteras hur teorierna och tidigare forskning appliceras på denna studie. I avsnitt fyra 

behandlas metoddelen, där studiens kvalitativa intervjuer, fallstudie och kvalitativ 

innehållsanalys redogörs. Likaså presenteras studiens källor och källdiskussion. Vidare i avsnitt 

fem behandlas studiens resultat. Därefter i avsnitt sex genomförs en analys av empirin, vilket 

prövas mot bland annat teorierna Risksamhället och Robust beslutsfattande samt tidigare 

forskning. I avsnitt sju presenteras slutligen studiens slutsatser och förslag på framtida 

forskning. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Denna studie har fokus på hur kustkommunen Vaxholm klimatanpassar med hänsyn 

till översvämningsrisker vid ny detaljplaneläggning för ny bebyggelse respektive befintlig 

bebyggelse vid äldre detaljplaner. Syftet är att studera Vaxholms kommuns hantering och 

förståelse av sitt juridiska ansvar gällande klimatanpassning vid nya respektive äldre 

detaljplaner. En aspekt av studien är att förstå om och hur kommunen påverkats av att 

Länsförsäkringar beslutat att inte längre teckna försäkringar vid nybyggnationer i klimatutsatta 

riskområden. 

Utifrån syftet har följande frågeställningar formulerats, 

-Vad baserar Länsstyrelsen Stockholm sina rekommendationer på och hur förhåller sig 

Vaxholms kommun till dessa gällande ny bebyggelse vid ny detaljplaneläggning respektive 

befintlig bebyggelse som omfattas av äldre detaljplaner? 

-Vem bär skadeståndsansvar för eventuella översvämningsskador gällande ny bebyggelse vid 

nya detaljplaner respektive befintlig bebyggelse vid äldre detaljplaner? 

-Hur påverkas Vaxholms kommuns skadeståndsansvar av att Länsförsäkringar har beslutat att 

inte teckna försäkringar i områden där kommunen inte klimatanpassar? 

1.3 Avgränsning 

Denna studie avgränsas till att gälla hur Vaxholms kommun förhåller sig till länsstyrelsens 

rekommendationer inom detaljplanerade områden, vilket inrymmer både nya- och äldre 

detaljplaner. Det hade likväl varit intressant att undersöka detta inom områden som inte är 

detaljplanerade eftersom de även riskerar att översvämmas i framtiden, men då 

Länsförsäkringar fokuserar på detaljplanelagda områden är det dessa som studeras i denna 

studie. Vidare avgränsas arbetet till att enbart gälla kustöversvämningar som orsakas av en 

stigande havsnivå och inte andra typer av översvämningar. Det hade även varit intressant att 

jämföra hur olika kustkommuner förhåller sig till länsstyrelsens rekommendationer gällande 

översvämningsrisker, dock i denna studie är fokus enbart på Vaxholms kommun. Vaxholms 

kommun valdes att studeras eftersom kommunen har kustnära bebyggelse. Det finns många 

olika myndigheter och aktörer som bidrar till klimatanpassningsarbetet, i denna studie ligger 

fokus på SMHI, länsstyrelsen och Vaxholms kommun. 
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2. BAKGRUND  
 

I följande avsnitt presenteras information om klimatrisker, Länsstyrelsens rekommendationer, 

försäkringar vid klimatskador och information kring Vaxholms kommun. 

2.1 En stigande havsnivå 

Det finns ett flertal faktorer och processer som påverkar att havet stiger längs kusterna. Dessa 

är bland annat vind, temperatur och lufttryck samt landhöjning. Den globala uppvärmningen 

kan medföra en ökad temperatur i havet och kan leda till en termisk expansion, vilket innebär 

att havet utvidgar sig. Vidare kan den globala uppvärmningen medföra att glaciärer och isar 

smälter allt snabbare, vilket resulterar i en global höjning av vattennivån. Takten gällande 

havsnivåhöjningen har ökat de senaste åren och inför framtiden förväntas den stiga i en allt 

snabbare takt. Under år 1901–2010 steg den globala havsnivån i genomsnitt 1,7 millimeter per 

år. Mellan år 1993–2010 steg havsnivån 3,2 millimeter per år. Landhöjning sker parallellt med 

den stigande havsnivån i Skandinavien och minskar effekten av havsnivåhöjningen. Det går 

därmed inte att urskilja havsnivåhöjning i Sverige lika tydligt som i andra delar av världen. 

Landhöjningen skiljer sig även åt inom Sverige, då områden i norra Sverige har en landhöjning 

på cirka 10 millimeter per år och områden i södra Sverige har en landhöjning på cirka 0 

millimeter per år. Detta medför att de svenska kusterna påverkas olika mycket av 

havsnivåhöjningen. Vidare kan kraftiga vindar medföra tillfällig havsnivåhöjning som kan leda 

till översvämningar utmed kusterna. (SMHI, 2017; SOU, 2017, s. 55–56)  

2.2 Aktörer och deras ansvarsförhållande i klimatanpassningsarbetet 

Många olika aktörer medverkar i klimatanpassningsarbetet. Det finns ingen nationell 

myndighet i Sverige som ansvarar för hela klimatarbetet utan det är uppdelat och utspritt mellan 

olika sektorer, där olika myndigheter har sitt ansvarsområde. Dessa är bland annat Sveriges 

meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) och länsstyrelsen samt kommunerna. (Svensk 

Försäkring, 2015, s. 23–27; SOU, 2017, s. 19–20; Linderson, 2017, s. 9) 

SMHI är en statlig myndighet som ska tillhandahålla underlag och prognoser gällande 

väder samt klimat och bidra med kunskap till samhället. SMHI har även till uppgift att driva ett 

nationellt kunskapscenter gällande klimatanpassningar och ska minska samhällets sårbarhet. 

(SMHI, 2018; SOU, 2017, s. 115–116) 

Länsstyrelsen har från år 2009 uppdrag att samordna klimatarbetet och tillhandahålla 

planeringsmaterial samt underlag för kommunerna. Länsstyrelsen ska likväl förmedla kunskap 

gällande klimatförändringarnas effekter och fatta beslut om kommunala rekommendationer. 

Likaså ska de utöva tillsyn över byggande av fastigheter. Vidare kan länsstyrelsen upphäva 

kommunens beslut gällande att anta en detaljplan om kommunens beslut medför att 

bebyggelsen blir olämplig utifrån översvämningsrisker enligt 11 kapitlet 10–11§ i Plan- och 

bygglagen (Länsstyrelsen Stockholm, 2015, s. 1). (SOU, 2017, s. 101–102; Länsstyrelserna, 

2006, s. 8; Westlin et. al. 2012, s. 39) 

Kommunen har genom det kommunala självstyret och planmonopolet ansvar för att minska 

klimatförändringarnas påverkan på bebyggelse. Kommunens planmonopol regleras i 1 kapitlet 

2§ Plan- och bygglagen som innebär att det är en kommunal angelägenhet att planlägga 
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användningen av mark och vatten. Det är kommunens ansvar att göra avvägningar kring om 

marken är lämplig och det kommunala självstyret ger kommunerna stor handlingsfrihet i lokala 

frågor. Kommunen kan genom detta påverka klimatanpassningsarbetet och bygga ett 

motståndskraftigt samhälle. (Westlin et. al. 2012, s. 10; Länsstyrelserna, 2006, s. 7; Svensk 

Försäkring, 2015, s. 23–27; Ljungström, 2015, s. 7; SOU, 2017; Sveriges Kommuner och 

Landsting, 2018) 

2.3 Försäkringsbolagens roll i klimatanpassningsarbetet 

Försäkringsbolagen har inget formellt ansvar gällande klimatanpassningsarbetet men har en 

betydande roll eftersom de arbetar med klimatskador och ersätter drabbade kunder. Vidare 

arbetar försäkringsbolagen och kunderna gemensamt för att förebygga skador. Svensk 

Försäkring är delaktig i olika arbeten för att få en större lärdom kring klimatanpassningar. 

Försäkringsbolagen förser samhället med kunskapsunderlag för att skador ska kunna förstås 

och förebyggas. (Svensk Försäkring, 2015, s. 5–8, 18–21) 

2.4 Om försäkringar och försäkringspremier 

Försäkringars uppgift är att skydda människor mot oförutsägbara händelser som olika typer av 

skador. Försäkringar går ut på att sprida risker mellan en grupp individer (Linderson, 2017, s. 

8). Försäkringsbolagen har till uppgift att urskilja och prissätta risker. Det är försäkringstagarna 

tillsammans som bidrar kollektivt till att täcka upp för den försäkringstagare som har blivit 

drabbad. Den riskpremie som försäkringstagaren betalar måste täcka de risker som 

försäkringstagaren tillför det kollektiva. (Svensk Försäkring, 2015, s. 5–8, 18–21; Linderson, 

2017, s. 8–9; Svensk Försäkring, u.å.) 

Enligt försäkringsavtalslagen får försäkringsbolag enbart neka en kund att teckna 

försäkringar om det föreligger speciella skäl som till exempel att det finns en hög risk för 

skador. Försäkringsbolagen strävar efter att erbjuda försäkringar till så många som möjligt. 

Grundprincipen för att försäkringar ska falla ut är att skadan eller händelsen är plötslig och 

oförutsägbar. Vidare ska skadans omfattning och kostnad kunna beräknas. Försäkringstagare 

ska genom självrisk kunna minimera risken för skadan och dess omfattning. Likaså ska globala 

återförsäkringsbolag vid betydande risker kunna återförsäkra direktförsäkringsbolagen. 

(Svensk Försäkring, 2015, s. 18–21; Linderson, 2017, s. 8–9; Svensk Försäkring, u.å.) 

2.5 Försäkringar vid klimatskador 

Försäkringsbolagen har tidigare genom villa- och hemförsäkringar försäkrat och täckt skador 

på den enskilda fastighetsägarens egendom som orsakats av klimatförändringar samt 

klimatskador (Svenska försäkringar, 2015, s. 18–19). Dessa försäkringar omfattade olika typer 

av översvämningar som har orsakats av stigande hav (Linderson, 2017, s. 9). Detta var möjligt 

eftersom försäkringsbolagen klarade av att bära klimatsskadornas kostnader. Platser som har 

varit särskilt utsatta för återkommande översvämningar har för den enskilda fastighetsägaren 

inneburit höga självriskkostnader och höga premier. Kostnader för översvämningsskador på 

bebyggelse i klimatutsatta områden har ökat den senaste tiden och försäkringsbolagen säger sig 

inte längre ha råd att försäkra skadehändelser som återkommande översvämningar (Intervju 3, 

2018-11-29; Lagerstedt, 2018). Platser som ständigt drabbas av översvämningar kan 

grundprincipen, att skadan eller händelsen ska vara plötslig och oväntad, inte längre uppfyllas 
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och försäkringar kan därmed inte erbjudas. (Svenska Försäkringar, 2015, s. 18–19; SOU, 2017, 

s. 17–18; Linderson, 2017) 

Om en försäkrad kund ständigt utgör en stor risk, genom att kundens fastighet konstant 

drabbas av översvämning och att risken för översvämning är hundra procent, leder detta till att 

kundens riskpremie måste motsvara kostnaden som för hela skadan. Detta resulterar i att 

försäkringen inte längre uppfyller sitt syfte och att försäkringsbolagen inte kommer att kunna 

teckna försäkringar för dessa skador. Det uppstår försäkringsnöd, vilket innebär att det inte 

längre går att försäkra sig mot dessa risker. (Svensk Försäkring, 2015, s. 18–19)  

Försäkringsbolag kan tillämpa och åberopa force majeure. Detta innebär att parter inte 

behöver uppfylla sina krav i ett avtal vid oförutsägbara händelser som till exempel vissa 

klimatrelaterade skador som översvämningar. Försäkringsbolag kan i vissa fall inte bli 

ersättningsskyldiga om de har skrivit in att undantag ska gälla för skador som har vållats av 

force majeure. (Insplanet, u.å.; Trygg-Hansa, u.å.)  

Under år 2018 beslutade försäkringsbolaget Länsförsäkringar att inte försäkra 

nybyggnationer i klimatkänsliga områden och Länsförsäkringar i Kristianstad var först med att 

fatta detta beslut (Lagerstedt, 2018). Länsförsäkringar rekommenderar sina lokala bolag att inte 

teckna försäkringar gällande nybyggnationer vid nya detaljplaner, där kommunen har gått emot 

länsstyrelsens beslut och detaljplanelagt låglänta områden trots att länsstyrelsen har avrått från 

detta (Lundgren, 2018; Maunula, 2018). Det är de lokala länsförsäkringsbolagen som avgör 

utifrån sin kunskap om de lokala förutsättningarna huruvida försäkringar ska tecknas eller inte. 

Länsförsäkringar utgår ifrån SMHI:s länsvisa klimatanalyser, vilka vanligtvis sammanfaller 

med länsstyrelsens beslut, då de båda utgår ifrån SMHI. Vidare måste kommuner klimatanpassa 

för att försäkringsbolagen ska vara villiga att erbjuda försäkringar gällande klimatrelaterade 

skador som översvämningar (Thörn et. al. 2017, s. 4). (Intervju 2, 2018-11-13) 

2.6 Vaxholms kommun 

Vaxholms kommun ligger tre mil utanför Stockholm och kallas för skärgårdens huvudstad. 

Vaxholms stad består av en blandning av vatten, natur och stadsmiljö. Kommunen inrymmer 

70 öar där 57 är befolkade samt även en stor halvö, Bogesundslandet. Vaxholm har en 

kuststräcka och sjökust på totalt 214 kilometer. Det bor cirka 11 200 personer i Vaxholms 

kommun och under året besöker cirka en miljon turister staden, vilket vanligtvis sker via båt. 

(Vaxholms stad, 2018a; Vaxholms stad, 2018b)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Karta över Vaxholms placering i Stockholms län. 

Källa: Googlemaps Vaxholms kommun, u.å. 



9 
 

2.7 Länsstyrelsens rekommendationer för Stockholms län 

 

2.7.1 Ny bebyggelse vid ny detaljplaneläggning  

Länsstyrelsen har tagit fram rekommendationer för Stockholms län hur bebyggelse ska 

lokaliseras längs länets kust utifrån översvämningsrisker. Bebyggelse måste placeras och 

konstrueras att den är lämplig utifrån klimatskador som översvämningar. Enligt Plan- och 

bygglagen är dessa rekommendationer tillämpbara vid planläggning. (Länsstyrelsen 

Stockholm, 2015, s.1 & 3) 

Vaxholms kommun ingår i Stockholms län och utgår därmed från länsstyrelsens 

rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå längs Östersjökusten i Stockholms län. 

Länsstyrelsens rekommendationer innebär att ny bebyggelse och samhällsfunktioner av 

betydande vikt längs länets Östersjökust behöver placeras ovanför nivån 2,70 meter, räknat i 

höjdsystem RH2000, denna nivå är dock inte en absolut undre gräns (Länsstyrelsen Stockholm, 

2015, s. 1). I Stockholms län kan man se att stigande hav kompenseras av en landhöjning. Det 

finns skillnader i vattenstånd och landhöjning mellan olika kustområden. Den lägsta 

grundläggningsnivån skiljer sig åt mellan områden inom Stockholms län och ligger inom 

intervallet 2,55–2,85 meter (Internt utbildningsdokument, Vaxholms kommun, 2018). 

Vaxholms kommun tillhör Stockholm vars beräknade lägsta nivå är 2,65 meter. (Länsstyrelsen 

Stockholm, 2015) 

Vidare har länsstyrelsen valt att avrunda nivån för områdena Haninge, Stockholm och 

Norrtälje till 2,7 meter för att få en rekommenderad nivå som gäller för hela Stockholms län 

(Länsstyrelsen Stockholm, 2015, s. 7). Om bebyggelse lokaliseras under 2,7 meter måste 

kommunen visa på att denna exploatering inte är olämplig. Detta gäller främst villor och 

fritidshus, då dessa har höga värden medan till exempel uthus och garage som representerar 

lägre värden kan placeras under nivån 2,7 meter. Denna nivå inrymmer 100-års vattenstånd och 

tar utgångspunkt i den globala havsnivåhöjningen på en meter för år 2100, där landhöjning och 

en säkerhetsmarginal på 0,9 meter har räknats in. Då det råder osäkerheter kring den framtida 

globala havsnivåhöjningen ska försiktighetsprincipen tillämpas vid ny planerad bebyggelse. 

Därmed ingår säkerhetsmarginalen som även inrymmer havsnivåhöjning efter år 2100. 

(Länsstyrelsen Stockholm, 2015) 

Avsteg från länsstyrelsens rekommendationer kan ske om det finns skäl som till exempel 

vissa lokala aspekter eller att ny forskning visar på att det är rimligt att avvika från 

rekommendationerna. Riskbedömningar och utredningar måste göras för att motivera dessa 

avsteg. (Länsstyrelsen Stockholm, 2015, s. 1 & 3) 

 

2.7.2 Nybyggnationer och ändringar i befintlig bebyggelse 

Delar av befintlig bebyggelse utmed länets kust är utformad och placerad så att den riskerar att 

bli översvämmad i framtiden. När ändringar görs i befintlig bebyggelse bör den fysiska 

planeringen sträva efter att minska sårbarheten för översvämningar (Länsstyrelsen Stockholm, 

2015, s. 3). I vissa fall är det dock inte genomförbart att lokalisera nya byggnader i befintliga 

områden så att rekommendationerna uppnås och avsteg kan därmed tillåtas. Insatser för att 

förhindra översvämningar för befintlig bebyggelse kommer att bli allt viktigare i framtiden. 

(Länsstyrelsen Stockholm, 2015) 
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2.8 Osäkerheter i prognoser gällande framtida havsnivåhöjning 

Det är komplicerat att anpassa samhällen efter klimatförändringar, då det är osäkert hur klimatet 

kommer att förändras och vad effekterna kommer att bli (Carlsson Kanyama et. al. 2016, s. 5). 

Att göra beräkningar kring den framtida globala havsnivåhöjningen är svårt. Det råder 

osäkerheter kring hur fort och hur mycket haven kommer att stiga i framtiden, då det inte går 

att förutse hur inlandsisarna på Grönland och Antarktis påverkas av klimatförändringarna. 

Under den senaste tiden har inlandsisarna påverkats mer och snabbare än vad som tidigare har 

beräknats. Likaså finns det osäkerheter i bedömningen av hur mycket växthusgaser som 

kommer att släppas ut i atmosfären i framtiden och det är osäkert hur klimatet samt havsnivån 

kommer att påverkas av dessa förändringar. (von Oelreich et. al. 2012, s. 5–6, 14–19) 

2.9 Brister i kommuners planering gällande framtida havsnivåhöjning 

Enligt Jacob von Oelreich med flera finns det brister i svenska kommuners planering gällande 

översvämningar. Många kommuner saknar kunskap och beräkningar kring framtida 

havsnivåhöjning och de som har uppskattningar saknar källor till dessa. De flesta kommuner 

använder SMHI som källa för sina beräkningar men kommunernas uppskattningar skiljer sig 

åt. Detta beror på osäkerheten kring vilken beräkning som är lämplig att utgå ifrån. Det råder 

brist på tydliga riktlinjer gällande vilken havsnivåhöjning som kommunen ska planera för. 

Många kommuner har under det senaste året börjat förhålla sig till SMHI:s beräkning kring en 

meter stigande hav fram till år 2100. Dessa prognoser utgår ifrån ett globalt medelvärde, det 

vill säga en global havsnivåhöjning och inte en lokal höjning trots att det finns lokala skillnader 

gällande havsnivåhöjningen. (von Oelreich et. al. 2013, s. 462, 470–471; von Oelreich et. al. 

2012, s. 5, 14–19)  

Vidare planerar få kommuner för havsnivåhöjning över en meter trots att det finns studier 

som pekar på högre havsnivåhöjning och likaså planerar de inte för en havsnivåhöjning efter år 

2100. von Oelreich med flera menar att detta tyder på brister i kommunernas långsiktiga 

planering gällande stigande hav. Likväl saknas beredskap om det sker en större havsnivåhöjning 

än vad som har beräknats i prognoserna vilka kommunerna utgår från. Det är endast 

myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) som tar med värsta scenarier i sitt 

arbete. (von Oelreich et. al. 2013, s. 462, 470–471; von Oelreich et. al. 2012 s. 5, 14–19) 

 

 

3. TEORI OCH TIDIGARE FORSKNING  
 

I detta avsnitt behandlas teori samt tidigare forskning och hur dessa kan appliceras på denna 

studie.  

3.1 Hållbara klimatanpassningar 

Anna Hurlimanna med flera har använt sig av hållbara klimatanpassningar i sin analys av 

klimatanpassningsarbetet i kustområdet Lakes Entrance i Australien. Deras forskning visade på 

att dessa hållbara klimatanpassningar inte har blivit uppnådda. Flera olika 

översvämningsanpassningar har införts i området, dock har stadsplaneringen samt åtgärderna 

blivit ifrågasatta av invånarna (Hurlimanna et. al. 2013, s. 84 & 91).  Hurlimanna med flera 
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anser att detta bland annat beror på att ett lokalt ägarskap och deltagande inte varit möjligt i 

Lakes Entrance. Klimatanpassningsåtgärder har initierats av institutioner på en högre nivå och 

en statlig policy har applicerats direkt på det lokala samhället. (Hurlimanna et. al. 2013, s. 90) 

Enligt Hurlimanna med flera finns det även brister gällande planeringsverktygen i Lakes 

Entrance, då dessa är splittrade (Hurlimanna et. al. 2013, s. 91). Det är enbart planerade 

nybyggnationer i vissa områden under vissa omständigheter som täcks av policies och som inte 

får bebyggas på grund av översvämningsrisker. Det finns även en stor del planerade 

byggnationer som inte faller in under dessa och som kan bebyggas trots att de riskerar att 

utsättas för översvämningar. Hurlimanna med flera menar att regler skiljer sig åt beroende på 

vilken lagstiftning och policy som platsen omfattas av (Hurlimanna et. al. 2013, s. 84, 91–92). 

Vidare har fokus endast varit på att begränsa framtida utvecklingar snarare än att hantera 

befintliga byggnader, vilka även är i riskzon för översvämningar. Det finns inte heller någon 

planeringskontroll som hanterar eller beaktar havsnivåhöjningen i Lakes Entrance. 

(Hurlimanna et. al. 2013) 

3.2 Försäkringsbolag och dess roll i klimatanpassningsarbetet 

David Crichton menar att klimatförändringar kommer att bidra till att fler översvämningar 

inträffar. Crichton anser att samhällsplanerare och arkitekter har till uppgift att planera och 

skapa ett motståndskraftigt samhälle men att även försäkringsbolag kan ses ha en viktig roll i 

klimatanpassningsarbetet (Crichton, 2008, s. 117). Efter att fler översvämningar har inträffat i 

världen har många försäkringsbolag blivit alltmer delaktiga i klimatarbetet och 

byggnadskonstruktionslösningar är inte längre tillräckliga för att hantera dagens och framtidens 

klimatrisker. Enligt Crichton kan försäkringsbolag hjälpa till att anpassa och göra samhället 

mer motståndskraftigt mot klimatförändringar. De kan identifiera utsatta områden som riskerar 

att översvämmas och de kan bidra med katastrofmodellering samt ekonomiska incitament för 

att motverka byggande i låglänta riskområden. Vidare kan de samla in relevant data kring 

kostnader för översvämningsskador och göra olika kostnadsberäkningar. (Crichton, 2008) 

Klimatförändringar kan ses som globala problem, dock kommer det att ta tid innan globala 

avtal kan komma till stånd. Crichton menar att varje enskilt land bör ta sitt ansvar och minska 

sin klimatpåverkan genom olika anpassningsåtgärder. Han anser att försäkringsbolag har stora 

möjligheter att hjälpa och bidra till detta klimatanpassningsarbete. (Crichton, 2008) 

3.3 Risksamhället 

Ulrich Beck menar att en ny samhällsform håller på att växa fram där moderniseringen ersätts 

av en reflexiv modernisering. Det moderna samhället lämnar det klassiska industrisamhället 

och stiger in ett risksamhälle (Beck, 2000, s. 19 & 22). I industrisamhället producerades 

rikedomar och denna produktion var överordnad produktionen av risker. 

Rikedomsproduktionen möjliggjordes av ökade produktivkrafter, en ökad tilltro till 

vetenskapen och en ekonomisk- samt teknisk utveckling under moderniseringen. I 

risksamhället är förhållandet det omvända och riskproduktionen är det centrala där risker och 

globala hot produceras som drabbar hela mänskligheten (Beck, 2000, s. 29–31). Beck menar att 

rikedomar besitter man medan risker drabbas man av (Beck, 2000, s. 34). I risksamhället 

handlar det om att hantera, förhindra och i vissa fall dölja risker samt uppnå säkerhet. Beck 

menar att risksamhället kan liknas ett katastrofsamhälle. (Beck, 2000, s. 35, 48–49)  
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Enligt Beck har risker alltid funnits men dåtidens risker skiljer sig gentemot nutidens risker. 

Dåtidens risker sågs som personliga medan dagens risker är globala och oförutsägbara (Beck 

2000, s. 32–33). Dagens risker är osynliga och kan ses som hot, vilka kommer att drabba 

framtida generationer. Detta går att se eftersom samhället fokuserar alltmer på framtida 

osynliga risker som till exempel klimatförändringar som den globala uppvärmningen. De risker 

som finns idag beror inte på bristande teknik utan snarare på en industriell överproduktion, 

vilket får globala effekter. Riskerna kan inte reduceras till vissa områden, regioner eller grupper, 

då de är globala och överskrider nationens gränser (Beck 2000, s. 32–33, 40). Detta begränsar 

nationalstatens möjlighet att lösa dessa hot. Vidare kan vissa risker både ses som osynliga och 

synliga enligt Beck, då en del förstörelse redan har skett i världen medan en stor del risker är 

framtida hot. (Beck 2000, s. 22, 48–49) 

Eftersom riskerna är osynliga och inte kan uppfattas av människans sinnen kräver dessa 

kunskap och bedömning av experter. I risksamhället är man beroende av andra aktörers 

kunskaper. Risker och hot blir synliga och existerar först genom att vetenskapen och experterna 

definierar dessa, vilket sker genom vetenskapliga teorier och mätningar. Vi förlitar oss alltmer 

på experter och på deras kunskap, då det är där riskerna kan hittas. (Beck, 2000, s. 39–40, 99, 

270) 

Tidigare har vetenskapen och teknologiska framsteg setts och använts som lösningar för 

att uppnå ett bättre samhälle. Beck menar att dessa lösningar inte längre fungerar eftersom 

vetenskapen och teknologin har blivit alltmer ifrågasatt (Beck 2000, s. 64). Vetenskapen kan 

ses vara i en kris, då den har förlorat sitt rykte att vara rationell och sann (Beck 2000, s. 42–44, 

275–276). Idag finns en stor mängd vetenskap som varken motsäger eller kompletterar 

varandra. Det är den som tillämpar de vetenskapliga resultaten som är den som fattar beslut och 

avgör vad som är sanning. I och med den reflexiva moderniseringen har människor blivit 

individualiserade och reflexiva, vilket innebär att fler individer, främst lekmän, reflekterar och 

ifrågasätter vetenskapen samt teknologin alltmer (Beck 2000, s. 264–266). Detta har medfört 

att vetenskapen förlorat sin makt och sitt monopol över kunskapen. Dock ses vetenskapen som 

alltmer viktig och nödvändig i risksamhället, då dagens risker kräver experternas kunskaper 

samt verktyg för att riskerna ska kunna definieras, synliggöras och tolkas som hot. Vetenskapen 

används för att identifiera problemen men även för att hantera och komma på lösningar på de 

självförvållade hoten, dock har vetenskapen brister och räcker därmed inte till. (Beck 2000, s. 

42–45, 75–78, 80–83, 97–100, 270) 

3.4 Robust beslutsfattande 

Det diskuteras alltmer hur de rådande osäkerheterna i prognoser kring framtidens 

havsnivåhöjning ska hanteras (von Oelreich et. al. 2013, s. 470). Carlsson Kanyama med flera  

menar att det är svårt att anpassa och planera samhället efter klimatförändringar samt 

klimatrisker, då det finns tvetydigheter kring hur klimatet i framtiden kommer att förändras och 

vilka följder detta kommer att få. (Carlsson Kanyama et. al. 2016, s. 5) 

Marjolein J.P. Mens med flera menar att det robusta tillvägagångssättet har ökat den 

senaste tiden gällande klimatfrågan. Enligt Mens med flera inrymmer detta tillvägagångsätt ett 

långsiktigt perspektiv, där flera osäkerhetsaspekter inkluderas (Mens et. al. 2011, s. 1129). Ett 

robust beslutsfattande tillämpas för att hantera de osäkerheter som finns gällande framtidens 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1462901111001365#!
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klimatförändringar som väder och klimat (Carlsson Kanyama et. al. 2016, s. 5, 11–13). Att 

planera för ett robust samhälle kräver att alla möjliga negativa effekter förebyggs för att ett 

beslut ska tas (SMHI, 2017). Förr tillämpades det traditionella paradigmet “predict-then-act”, 

vilket planerar för ett möjligt utfall och en given situation (von Oelreich et. al. 2013, s. 470–

471). Vid detta tillvägagångssätt tas olika vetenskapliga prognoser fram och därefter används 

den bästa prognosen som underlag för beslutsfattandet. von Oelreich med flera anser att det 

traditionella paradigmet ”predict-then-act” bör överges och ersättas helt av ett robust 

beslutsfattande (von Oelreich et. al. 2013, s. 470). von Oelreich med flera menar att rådande 

osäkerheter i bedömning av framtida havsnivåhöjning är mer problematisk inom det 

traditionella paradigmet gentemot det robusta tillvägagångssättet. För att kunna planera för 

stigande hav krävs en långsiktig planering samt en hantering av stora osäkerheter kring hur 

snabbt och hur mycket havsnivån stiger. Det robusta beslutsfattandet är relevant vid 

havsnivåhöjning. Har man inte tagit höjd för havsnivåhöjningen finns risk för oåterkalleliga 

skador. (von Oelreich et. al. 2013; Mens et. al. 2011) 

von Oelreich med flera anser att det traditionella paradigmet skapar olika problem och 

ställer krav på vetenskapen att den ska ange en exakt nivå gällande framtida havsnivåhöjning. 

Likaså beaktar inte det traditionella paradigmet de osäkerheter och överraskningar som kan 

finnas i modellerna. von Oelreich med flera förespråkar det robusta tillvägagångssättet som kan 

hantera tvetydigheter och en mängd olika utfall samt kan hitta lösningar som leder till goda 

resultat även under en stor osäkerhet. Det innebär att ett flertal möjliga scenarier kan planeras 

gentemot det traditionella paradigmet. Det finns många olika typer av robusta tillvägagångssätt, 

där scenarioplanering är ett exempel. von Oelreich med flera menar att detta tillvägagångssätt 

ställer nya krav på experterna, då en mängd olika scenerier efterfrågas. Det robusta 

tillvägagångssättet förespråkar även dialoger och samarbeten mellan olika aktörer eftersom det 

kan medföra ett bättre och säkrare resultat. Fördelen med deltagande är att flera olika perspektiv 

kan tas med i planeringen. von Oelreich med flera anser att kommuner samt planerare bör 

använda det robusta tillvägagångssättet eftersom bättre beslut kan fattas där osäkerheter både 

kan hanteras och minskas. Likaså kan detta förbättra och främja den lokala planeringen för 

framtida havsnivåhöjning. (von Oelreich et. al. 2013, s. 470–471)  

3.5 Studiens användning av nämnda teorier och tidigare forskning 

Teorin om Risksamhället kan appliceras på denna studie genom att dagens samhälle kan anses, 

i enlighet med Becks risksamhälle, inrymma stora risker på grund av klimatförändringar och 

klimatrisker samt klimatskador som översvämningar. Fokus är idag på att hantera, förhindra 

och planera för framtida osäkerheter och osynliga risker. För att kunna synliggöra dessa risker 

krävs expertkunskaper och det är främst myndigheter som SMHI och länsstyrelsen som anses 

besitta dessa kunskaper. I enlighet med Beck går det att se att samhället idag är beroende av 

expertkunskaper kring klimatförändringar samt klimatskador trots att vetenskapen har blivit 

alltmer ifrågasatt och har brister. Vidare menar Beck att risksamhället i vissa fall försöker dölja 

risker, vilket den här studien inte fokuserar på.  

Studien använder sig av Robust beslutsfattande för att undersöka huruvida 

försäkringsbolagets samt myndigheternas prognoser, rekommendationer och arbete gällande 

översvämningsrisker tar höjd för osäkerheter samt planerar långsiktigt enligt mallen för robust 
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beslutsfattande eller om det baseras på det traditionella paradigmet “predict-then-act” som 

planerar för en given situation. 

Vidare bidrar den vetenskapliga artikeln Urban planning and sustainable adaptation to 

sea-level rise med förståelse till varför det kan vara svårt att uppnå hållbara anpassningar 

gällande översvämningsrisker. Det går att dra paralleller mellan Lakes Entrance i Australien 

och Vaxholms kommun, då det finns brister i planeringsverktygen samt att regler skiljer sig åt 

beroende på vilken lagstiftning och policy som platsen omfattas av. Å andra sidan skiljer sig 

det australienska planeringssystemet gentemot det svenska systemet och därmed kan endast 

vissa delar av den vetenskapliga artikeln appliceras på studien. Likaså förespråkar författarna 

till artikeln att sociala värden ska inkluderas i den strategiska planeringen och i 

klimatanpassningsarbetet gällande översvämningar för att kunna ses som lyckade och hållbara, 

vilket min studie inte ämnar studera. Därmed har ett urval av information gjorts från denna 

artikel. 

Den vetenskapliga artikeln Role of Insurance in Reducing Flood Risk bidrar med förståelse 

varför privata aktörer, det vill säga försäkringsbolag, även kan ses ha en viktig roll i 

klimatanpassningsarbetet när myndigheter inte tar sitt klimatansvar och klimatsäkrar. Vidare 

lyfter artikeln att klimatförändringar kan ses som globala problem och att det kommer att ta tid 

innan ett globalt avtal kan komma till stånd, vilket min studie inte ämnar studera. Fokus i denna 

studie är på den kommunala- samt nationella nivån och inte på den globala nivån.   

 

4. METOD 
 

I följande avsnitt behandlas metoddelen, där studiens kvalitativa intervjuer, fallstudie och 

kvalitativ innehållsanalys redogörs. Likaså presenteras studiens källor och källdiskussion. 

4.1 Kvalitativ metod 

För denna studie användes kvalitativ metod. Denna metod bidrog till att jag som forskare fick 

en större insikt och djupare förståelse kring Vaxholms kommuns och Länsförsäkringars tankar 

och synsätt. Den kvalitativa metoden är inriktad på processer. För att besvara frågeställningarna 

gjordes en fallstudie kring Vaxholm och likaså användes kvalitativa intervjuer. Fallstudie 

innebär att man studerar ett specifikt fall på djupet, vilket till exempel kan vara en kommun. 

Nackdelen med fallstudie som metod är att ett specifikt fall inte kan ses vara representativt och 

kan inte tillämpas generellt på alla fall. (Bryman, 2008, s. 73–78, 371–372) 

Enligt John Eyles kännetecknas intervjuer av en konversation med ett syfte. Intervjuer kan 

skapa en dialog där respondenten får bestämma riktning och kan beskriva en företeelse med 

egna ord. Intervjuer möjliggör en diskussion jämfört med andra metoder. Målet med kvalitativa 

metoder är inte att vara representativa för en grupp eller ett fenomen, syftet är att få förståelse 

för hur olika processer fungerar i en särskild social kontext. (Valentine, 2005, s. 110–113) 

Kvalitativa intervjuer och en fallstudie gav en fördjupad och kontextuell förståelse kring 

vad Länsstyrelsen Stockholm baserar sina rekommendationer på och hur Vaxholms kommun 

förhåller sig till dessa gällande ny bebyggelse vid ny detaljplaneläggning respektive befintlig 

bebyggelse som omfattas av äldre detaljplaner. Genom intervjuerna och fallstudien erhölls 
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kunskap kring vem som bär det juridiska ansvaret för eventuella översvämningsskador gällande 

ny bebyggelse vid nya detaljplaner respektive befintlig bebyggelse vid äldre detaljplaner. 

Likaså fick jag kunskap kring hur Vaxholms kommuns skadeståndsansvar påverkas av att 

Länsförsäkringar har beslutat att inte teckna försäkringar i områden där kommunen inte 

klimatanpassar. (Valentine, 2005, s. 110–113) 

Vidare genom kvalitativa intervjuer kunde olika åsikter lyftas fram. Intervjuer som metod 

inrymmer en flexibilitet och kan med tiden ge nya infallsvinklar. Detta medförde att nya 

perspektiv kunde inrymmas i studien, vilka jag som intervjuare hade missat att reflektera över 

som bland annat försäkringsbolagens synsätt. Likaså kan intervjuer bidra med en stor mängd 

material och kunskap, vilket var användbart i denna studie, då det i nuläget finns en begränsad 

information inom detta ämne. Detta beror bland annat på att Länsförsäkringar nyligen gick ut 

med att inte längre försäkra nybyggnationer i klimatkänsliga områden. Det var svårt att hitta 

information och få har kunskap i dagsläget kring vad försäkringsbolagets beslut kommer att få 

för effekter i framtiden. (Bryman, 2008, s. 371–372, 413–415, 439–445; Bryman, 2016, s. 468–

469) 

Ämnet som studerades var brett och inrymde många olika perspektiv. De aspekter som 

respondenterna vid intervjuerna valde att lyfta fram fick bestämma studiens inriktning och på 

så sätt kunde studien avgränsas. En fördel med intervjuer som metodform var att jag som 

intervjuare kunde ställa liknande frågor fast på olika sätt, vilket medförde att en mängd olika 

perspektiv kunde tas med. Detta ämne studerades därmed på djupet och detaljer fångades in. 

(Valentine, 2005, s. 110–113)  

I denna studie användes semistrukturerade intervjuer. Ett antal frågor strukturerades upp i 

två separata intervjuguider som ställdes till Vaxholms kommun och Länsförsäkringar (se bilaga 

1 & 2). Ordningen på frågorna var inte förutbestämd utan varierade i de båda intervjuguiderna. 

Majoriteten av frågorna var semistrukturerade, då dessa hade uppföljningsfrågor. Dock var 

vissa intervjufrågor specifikt utformade samt saknade följdfrågor och kan därmed ses som 

strukturerade. Fördelen med en semistrukturerad intervjuform är att följdfrågor kan ställas. 

Dessa var viktiga för att kunna förtydliga vid oklarheter eller om jag ville fördjupa mig i något 

som ansågs vara extra viktigt. (Bryman, 2008, s. 206; Bryman, 2016, s. 468–469) 

Intervjumaterialet kompletterades med en kvalitativ innehållsanalys. Detta på grund av en 

begränsad information från intervjumaterialet. En kvalitativ innehållsanalys inbegriper att olika 

relevanta dokument studeras och att man söker efter betydande information samt kategorier i 

materialet (Bryman, 2008, s. 505–506, 528–530). Enligt Deborah Sporton är det lämpligt att 

använda flera olika metoder och källor för att motverka intervjuernas brister och begränsningar 

(Valentine, 2005, s. 110–113). Relevanta kategorier var SMHI, klimatanpassningsarbete, 

klimatsskador, nya respektive äldre detaljplaner, Plan och bygglagen, skadeståndsansvar och 

försäkringar samt fastighetsägare. Intervjuerna uppmärksammade Vaxholms kommuns och 

Länsförsäkringars klimatanpassningsarbete och deras synsätt. Utifrån dokument från bland 

annat länsstyrelsen och försäkringsbolagen erhölls kunskap och fakta kring ämnet.  

Vidare gjordes en deduktiv undersökning i denna studie, där empirin prövades mot bland 

annat teorierna Risksamhället och Robust beslutfattande. Teorierna och tidigare forskning samt 

frågeställningarna fick styra datainsamlingen, utformningen av intervjuguiderna och 
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bearbetningen av materialet samt vilka aspekter som skulle tas med i studiens analys. (Bryman, 

2008, s. 26–27) 

4.2 Studiens genomförande  

Första steget i studien var att undersöka tillgången på material och för att sedan kunna välja ett 

relevant och aktuellt ämne. Vidare formulerades syfte samt frågeställningar och därefter 

kontaktades Länsförsäkringar och Vaxholms kommun för bokning av intervjuer.  

Valet av intervjupersoner i denna studie kan ses som ett målinriktat urval som kännetecknas 

av att vara ett icke-sannolikhetsurval och som ett strategiskt val. Målinriktat urval tillämpades 

för att hitta relevanta respondenter med rätt kunskap och kompetens för att frågeställningarna 

enklare skulle kunna besvaras. Likaså gjordes ett snöbollsurval, då planchefen på Vaxholms 

kommun rekommenderade andra respondenter med relevanta kunskaper som även medverkade 

under intervjun (Bryman, 2008, s. 196–197). Länsförsäkringar valdes att intervjuas eftersom de 

var först bland verksamma försäkringsbolag i Sverige att fatta beslutet att inte teckna 

försäkringar i klimatutsatta områden. Planenheten på Vaxholms kommun valdes, då de har 

kunskap om detaljplaner och detaljplaneläggning i Vaxholm. (Bryman, 2008, s. 392 & 434) 

Först var tanken att genomföra tre kvalitativa intervjuer vid olika tillfällen med tre olika 

personer på planenheten i Vaxholms kommun men planchefen föreslog istället ett möte där alla 

tre kunde medverka och komplettera varandra med sina kunskaper. Därmed genomfördes en 

gemensam intervju med planchef Kristina Henchen, planhandläggare Maria Grahm och trainee 

Karl Engström (Intervju 1, 2018-11-28). Henchen och Grahm kontaktades, då de har en lämplig 

utbildning, kompetens och arbetar med planer samt detaljplaneläggning i Vaxholms kommun. 

Engström valdes av planchefen, då han har kunskaper om havsnivåhöjning och 

dagvattenhantering. När intervjun hade bokats med kommunen var det dags att utforma 

intervjuguiden. Denna skickades till planenheten några dagar innan intervjuns genomförande 

för att ge respondenterna möjlighet att ta del av intervjufrågorna och hinna förbereda sig. 

För att korrekt kunna återge den information som framkom under intervjun valde jag att 

spela in denna. Jag valde att transkribera de delar av intervjun som var relevanta för min studie. 

Länsförsäkringar hade inte tid för ett möte och därmed genomfördes istället en telefonintervju 

med Johan Litsmark på Länsförsäkringar som är naturskadespecialist med expertis inom 

klimatrelaterade frågor för jord- och skogsbruk (Intervju 2, 2018-11-13). På grund av oklarheter 

och tekniska problem vid telefonintervjun hade ett möte varit lämpligare men eftersom detta 

inte var möjligt kompletterades Länsförsäkringars information med en mejlkontakt med en 

anställd på ett annat försäkringsbolag, Håkan Franzén på Trygg-Hansa (se bilaga 3). Franzén 

är försäkringsexpert på hemmets försäkringar (Intervju 3, 2018-11-29). För att kunna reda ut 

vissa oklarheter gällande länsstyrelsens rekommendationer kontaktades även 

klimatanpassningssamordnaren Greta Hebel på Länsstyrelsen Stockholm via mejl (se bilaga 4 

& Intervju 4, 2018-12-04).  

4.3 Källdiskussion  

Det går att diskutera huruvida intervjumaterialet är tendentiöst och har brister. Bland annat ville 

kanske de anställda på Vaxholms kommun inte kritisera sitt, sina kollegor eller kommunens 

arbete. Detta har jag tagit hänsyn till genom att frågorna i intervjuguiden har utformats för att 

undvika att kommunen hamnar i försvarsställning. Likaså kan Vaxholms kommun ha valt att 
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inte lyfta upp aspekter under intervjun som kan vara känsliga för kommunen. Kommunen ville 

kanske undvika att lyfta upp sina brister som att de i vissa fall inte har förhållit sig till 

länsstyrelsens rekommendationer vid ny planläggning eller att de har blivit skadeståndsskyldiga 

gentemot fastighetsägare på grund av att de har missat eller inte har utrett markens lämplighet 

för bebyggelse på ett ordentligt sätt. För att bidra till en nyansering av hur kommunen förhåller 

sig till rekommendationerna genomfördes en mejlintervju med klimatanpassningssamordnaren 

Hebel på Länsstyrelsen i Stockholms län.  

Vidare är det viktigt att beakta att försäkringsbolagen även kan vara tendentiösa, då de kan 

välja att lyfta en del information och undanhålla en annan. Likaså är de vinstdrivande och har 

ekonomiska intressen. Länsförsäkringar och Trygg-Hansa lyfter upp sig själva och menar att 

de tar sitt ansvar gällande klimatanpassningsarbetet mot översvämningar men kritiserar 

kommuner för att de inte tar ansvar (Intervju 3, 2018-11-29). 

I denna studie har flera olika typer av källor använts och det är viktigt att beakta att alla 

källor som använts har skrivits för ett syfte och att urval har gjorts kring information. Likaså 

kan vissa källor ses som andrahandskällor, vilket kan medföra begränsningar. Detta på grund 

av att min studie och dessa källor inte har samma syfte eller frågeställningar, vilket gör att 

metoden och utfallet skiljer sig åt. Information som har använts från andrahandskällor har 

granskats så att den överensstämmer med andra källor. Likaså har denna information fått 

fungera som komplement till andra källor och som inspiration till studien.  

Vidare har rapporter från bland annat Svenska Försäkringar använts och information från 

olika försäkringsbolags hemsidor, då det var svårt att hitta specifik information kring 

försäkringar gällande klimatskador och försäkringspremier hos Länsförsäkringar. Likaså har 

material från intervjuer med försäkringsbolagen använts i bakgrundsavsnittet. Detta på grund 

av begränsad information i nuläget kring Länsförsäkringars beslut, vilket kan påverka dess 

nyansering. Denna information har kompletterats med nyhetsartiklar och övriga källor. 

Länsstyrelsens faktablad, SMHI:s prognoser och länsstyrelsens samt KTH:s rapporter har även 

använts, vilka baseras på internationell forskning bland annat FN:s klimatpanel. Likaså har 

olika nyhetsartiklar från Expressen och Svenska dagbladet använts i studien, dessa har fått bidra 

med olika synsätt på ämnet och fått fungera som inspiration till varför detta är ett aktuellt ämne 

att studera. Lagar som Plan- och bygglagen, Miljöbalken och Skadeståndslagen samt ett 

betänkande ”Vem har ansvaret?”, Statens offentliga utredningar (SOU), har använts som 

underlag för studien.  

Vidare kan man se att vissa författare ständigt återkommer i rapporterna, teorierna och i 

forskningen, vilket både har fördelar och nackdelar. Fördelen är att dessa är etablerade och 

kända forskare. Nackdelen är att det är samma kunskap och synsätt som lyfts upp, vilket kan 

medföra att frågan endast studeras utifrån ett perspektiv. Det går även att diskutera teoriernas 

tillämpbarhet. Ett flertal olika teorier har använts och vid tillämpning av dessa har jag gjort egna 

tolkningar. I en teori har enbart en del av teorin använts, vilket kan ha påverkat dess 

tillämpbarhet och andra teorier kan därmed ha fungerat bättre i denna studie.  

Det är viktigt att jag som forskare reflekterar kring hur mina erfarenheter och värderingar 

kan ha påverkat studiens innehåll och resultat. Eftersom det i dagsläget finns en begränsad 

mängd information inom detta ämne baseras mina intervjuguider på bland annat nyhetsartiklar, 

vilket har medfört att intervjuguiderna främst utgår ifrån medias synsätt. Likaså gjordes ett urval 
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av frågor i intervjuguiderna utifrån de som jag ansåg var de viktigaste och som kunde bidra till 

min studie. Detta kan ha påverkat studiens resultat och innehåll. Vidare kan en del av 

intervjufrågorna anses vara ledande frågor, vilket kan ha påverkat respondenternas svar under 

intervjun. Det är viktigt att vara reflexiv och självreflekterande kring hur jag kan ha påverkat 

intervjumaterialet, studien och dess resultat. (Valentine, 2005, s. 110–113; Bryman, 2008, s. 

43–45, 405–406, 639)  

 

5. RESULTAT  

 

Nedan presenteras studiens resultat gällande Vaxholms kommuns klimatanpassningsarbete, 

juridiska ansvar och hur Länsförsäkringars beslut påverkar kommunens skadeståndsansvar. 

5.1 Vaxholms kommuns klimatanpassningsarbete vid nya respektive äldre 

detaljplaner  

Enligt 2 kapitlet 5§, 3 kapitlet 5§ i Plan- och bygglagen och 3 kapitlet 1§ Miljöbalken ska 

kommunen vid ny planläggning se till att bebyggelse lokaliseras till mark som är lämplig för 

sitt ändamål och hänsyn måste tas till klimatrisker och klimathot. Kommunen har vid 

upprättandet av detaljplaner en skyldighet att studera översvämningsrisker och ta in underlag 

för att utreda dessa risker. Kommunen har ansvar att ta med klimatanpassningar i planprocessen 

och Plan- och bygglagen kan ses som verktyget för detta klimatanpassningsarbete. (Svensk 

Försäkring, 2015, s. 24–27; Ljungström, 2015, s. 7–8; SOU, 2017, s. 16; Länsstyrelsen 

Stockholm, 2015, s. 1 & 4)         

Planenheten på Vaxholms kommun menar att vid ny detaljplaneläggning ska kommunen 

alltid följa länsstyrelsens rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå för Stockholms län. 

Länsstyrelsens rekommendationer baseras på SMHI:s regionala klimatsammanställning. SMHI 

tog år 2011 fram en regional klimatsammanställning och detta på uppdrag från Länsstyrelsen i 

Stockholm. Denna klimatsammanställning baseras på internationell forskning som bland annat 

FN:s klimatpanels, IPCCs, utvärderingsrapport gällande havsnivåhöjning (Länsstyrelsen 

Stockholm, 2015, s. 2–3, 6; SMHI, 2017). FN:s utvärderingsrapport visar på att havsnivån kan 

komma att stiga mellan 52–98 centimeter, vilket avrundas till en meter fram till år 2100 (SMHI, 

2017; SMHI, 2013–2014). Detta ses som en övre gräns och som ett globalt medelvärde. SMHI 

har utifrån det globala medelvärdet tagit fram nivåer kring vattenståndet för områden i 

Stockholms län (Länsstyrelsen Stockholm, 2015, s. 6). (Intervju 1, 2018-11-28; Länsstyrelsen 

Stockholm, 2015) 

Vidare går det att se att de intervjuade på planenheten inte är överens om vilken nivå som 

de ska utgå ifrån, då länsstyrelsen har tagit fram en lägsta grundläggningsnivå för Stockholm 

på 2,65 meter och en avrundad rekommenderad nivå för hela Stockholms län på 2,7 meter. 

Planchef Kristina Henchen menar att planenheten ska förhålla sig till nivån 2,7 meter vid 

planläggning eftersom kommunen har fått kommentarer av länsstyrelsen när de har gått under 

denna nivå. 
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Jag skulle säga att på planenheten följer vi nivån 2,7 meter vid detaljplaneläggning, då detta står i 

Länsstyrelsens faktablad men bygglovenheten utgår ifrån 2,65 meter. Det kan inte vara 2,65 meter som vi 

ska utgå ifrån eftersom vi hade ett fall vid Storäng ute på Resarö i Vaxholm, där vi på samrådet hade satt 

en lägre gräns på 2,65 meter och då fick vi direkt synpunkter och kommentarer från länsstyrelsen att detta 

var för lågt. Jag tror att detta var på grund av vi inte hade följt nivån 2,7 meter, men jag måste kolla upp 

vilken nivå som gäller och som vi ska utgå ifrån (Intervju 1, 2018-11-28). 

 

Trainee Karl Engström anser att det är nivån 2,65 meter som gäller i Vaxholms kommun. Han 

menar att nivån på 2,7 meter endast är en förenklad och en avrundad nivå. Planhandläggare 

Maria Grahm är osäker på vilken lägsta grundläggningsnivå som gäller för kommunen. Vi ger 

ingen byggrätt för bostäder över nivån 2,65 eller det kanske är 2,75 meter eller nej, jag menar 

självklart under (Intervju 1, 2018-11-28). Greta Hebel på Länsstyrelsen Stockholm menar att 

länsstyrelsen inte har som krav att bebyggelse behöver placeras ovanför nivån 2,65 meter 

utifrån översvämningsrisker. 

 

Vi rekommenderar inte att bebyggelse behöver planeras ovan 2,65 meter för ett område inom Stockholms 

län med hänsyn till översvämningsrisker. Vid uppskattningen av nivån för ett 100-årsvattenstånd år 2100 

inklusive våg och vindpåstuvning blev det regionala skillnader i länet, främst på grund av landhöjningen 

som är högre i norra delarna av länet. För att vi skulle få en och samma nivå i länet som underlag till våra 

rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå längs Östersjökusten avrundades nivån till 2,7 meter för 

hela länet (Intervju 4, 2018-12-04). 

 

Vidare anser planenheten att det i vissa fall vid ny planläggning i Vaxholm kan vara komplicerat 

att förhålla sig till länsstyrelsens rekommendationer och att göra en rimlig bedömning.  

 

Det finns en plan i Vaxholm där vi ska planera bostadsbebyggelse på en tomt som har dåliga 

grundförhållanden och den är även på gränsen till att vara för låglänt, vilket medför att tomten måste skjutas 

upp. Detta är en svårighet men vi tänker inte gå under 2,7 meter eller så kommer vi anse att denna plats inte 

är lämplig att planlägga överhuvudtaget. Ibland är det svårt att följa rekommendationerna (Intervju 1, 2018-

11-28). 

 

Enligt planenheten har det i vissa fall uppstått komplicerade situationer, då kommunen måste 

förhålla sig länsstyrelsens rekommendationer, men att fastighetsägarna är villiga att ta risken 

för framtida översvämningar för att få ett attraktivt boende.  
 

Det har hänt att fastighetsägare blivit upprörda, då vi måste förhålla oss till länsstyrelsens lägsta 

grundläggsnivå. Detta medför att vissa delar på deras fastigheter inte uppnår denna nivå, då dessa fastigheter 

är för låglänta. Vissa fastigheter har i detaljplanekartan markerats med punktprickar, vilket innebär att dessa 

inte får bebyggas. Likaså kan det vara så att fastighetsägarna har räknat med att stycka av sina tomter och 

många fastighetsägare har överklagat när de inte fått genomföra detta (Intervju 1, 2018-11-28). 

 

Vidare anser planenheten att det är besvärligt att en del fastigheter i Vaxholm ligger på gränsen 

att vara för låglänta och om dessa skulle planläggas skulle man behöva gå under länsstyrelsens 

rekommendationer med några centimeter. Planhandläggaren menar att länsstyrelsen 
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uppmärksammar kommunen direkt om de har gått under den lägsta grundläggningsnivån, även 

om det bara gäller fem centimeter. Enligt planchefen har länsstyrelsen aldrig har gått in och 

stoppat någon detaljplaneläggning i Vaxholm på grund av översvämningsrisker, dock har 

länsstyrelsen haft synpunkter när kommunen gjort mindre avsteg från rekommendationerna, 

vilket kommunen då direkt har behövt åtgärda. (Intervju 1, 2018-11-28) 

Planhandläggaren, planchefen och traineen är överens om att kommunen inte behöver följa 

länsstyrelsens rekommendationer vid äldre detaljplaner. De menar att det enbart är vid ny 

planläggning som de måste förhålla sig till dessa. Vi behöver inte bygga om hus för att kunna 

rätta oss efter länsstyrelsens rekommendationer. Det är enbart vid ny planläggning, det vill 

säga vid nya detaljplaner, som vi behöver förhålla oss till dessa rekommendationer (Intervju 1, 

2018-11-28). Kommunen har inget ansvar att klimatanpassa befintlig bebyggelse i äldre 

detaljplaner utan det är endast vid ny detaljplaneläggning som kommunen ska göra en 

bedömning kring markens lämplighet för bebyggelse och undanröja risker för översvämningar. 

Det finns inga krav i Plan- och bygglagen att existerande bebyggelse inom äldre planer ska 

skyddas. Vidare har kommuner inget ansvar att upphäva eller ändra äldre detaljplaner. Det kan 

vara svårt att komma åt existerande bebyggelse som riskerar att bli utsatt för översvämningar 

(Svensk Försäkring, 2015, s. 26). (SOU, 2017, s. 16, 139–140) 

Planenheten menar att det skulle vara klokt att även förhålla sig till länsstyrelsens 

rekommendationer för ny bebyggelse som omfattas av äldre detaljplaner. Det handlar då snarare 

om att ändra eller upphäva äldre detaljplaner i klimatutsatta områden, vilka inte uppnår 

länsstyrelsens rekommendationer. Planhandläggaren anser att det är viktigt att klimatanpassa 

äldre detaljplaner men att kommunen i dagsläget både saknar ekonomiska resurser och tid för 

att kunna genomföra detta. Traineen och planchefen instämmer, sannolikheten att det sker en 

havsnivåhöjning är cirka 63 procent enligt prognoser inom en 100 års period och därmed finns 

en stor risk för översvämningar. 

 

Det är en jätteviktig fråga. Klimatanpassningar bör även tas med i äldre detaljplaner, då det är sannolikt i 

framtiden att en stor del av Vaxholms befintliga bebyggelse kommer att ligga under vatten. Likaså kan man 

se att den befintliga bebyggelsen i kommunen utgör merparten av bebyggelsen (Intervju 1, 2018-11-28). 

 

5.2 Vaxholms kommuns skadeståndsansvar för detaljplaner  

Kommuner bär det juridiska ansvaret för ny bebyggelse vid ny planläggning enligt Plan- och 

bygglagen. Kommuner får inte tillåta nybyggnationer på olämplig mark. Om Vaxholms 

kommun inte förhåller sig till länsstyrelsens rekommendationer vid ny detaljplaneläggning utan 

planlägger under den lägsta grundläggningsnivån och att översvämningsskador sedan inträffar 

riskerar kommunen att bli skadeståndsskyldig. Fastighetsägare har då rätt att rikta 

skadeståndsanspråk mot kommunen. Detta regleras i 3 kapitlet 2§ Skadeståndslagen som 

innebär att kommunen ska ersätta sakskada eller personskada som har vållats genom fel eller 

försummelse vid myndighetsutövning. Planläggning kan ses som myndighetsutövning. 

Vaxholms kommuns planenhet är inte medveten om vem som bär det juridiska ansvaret för 

eventuella översvämningsskador gällande nybyggnationer vid ny detaljplanläggning. Likaså 

vet de inte vad som kan hända om kommunen inte följer länsstyrelsens rekommendationer vid 
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planläggning. Traineen är osäker på vad följderna blir av att inte förhålla sig till 

rekommendationerna. Konsekvenserna att gå under länsstyrelsens rekommendationer har jag 

inte heller förstått, men vi ska ju bebygga där det är lämpligt (Intervju 1, 2018-11-28). 

Planchefen misstänker att de nog kan bli skadeståndsskyldiga om de inte har följt 

rekommendationerna, men hon vet inte säkert och vill därmed inte kommentera detta. 

Planhandläggaren är inte medveten om vem som bär det juridiska ansvaret vid nya detaljplaner. 

Angående skadeståndsansvaret vid nya detaljplaner vet jag faktiskt inte, det vill man nog inte 

få reda på (Intervju 1, 2018-11-28). Planenheten menar att så länge rekommendationerna följs 

bör inga problem uppstå. (SOU, 2017, s. 16–18, 134–135, 138; Intervju 1, 2018-11-28) 

Vidare har planchefen ingen vetskap om något fall där kommunen blivit 

skadeståndsskyldig gentemot fastighetsägare på grund av att kommunen inte har förhållit sig 

till länsstyrelsens rekommendationer vid ny planläggning. Jag känner inte till att Vaxholms 

kommun har blivit skadeståndsskyldig, men ingen av oss på planenheten har arbetat så länge 

på kommunen (Intervju 1, 2018-11-28). 

5.3 Hur Länsförsäkringars beslut påverkar kommunens skadeståndsansvar 

för nya detaljplaner   

Tidigare har översvämningsskador som drabbat fastighetsägare täckts av försäkringar (Svenska 

försäkringar, 2015, s. 18–19). Fastighetsägare har i många fall inte riktat skadeståndsanspråk 

mot kommunerna, trots att det har varit möjligt, eftersom fastighetsägarna istället fått ut pengar 

från försäkringsbolagen. När Länsförsäkringar har gått ut med att inte längre teckna 

försäkringar i områden där kommunen inte klimatanpassar vid ny planläggning och när skador 

sedan inträffar kan fastighetsägarna inte längre få ut pengar via försäkringsbolaget. 

Fastighetsägarna kan därför rikta skadeståndsanspråk mot kommunen i en allt större 

utsträckning jämfört med tidigare. (Intervju 3, 2018-11-29)  

Försäkringsbolagen måste inte försäkra klimatutsatta riskområden utan tecknar endast 

försäkringar, där kommunen klimatanpassar. Försäkringsbolagen har inte något ansvar eller 

skyldighet att försäkra i riskområden. Vi kan endast teckna försäkring om kommuner, landsting 

och staten tar sitt ansvar och klimatsäkrar (Intervju 3, 2018-11-29). Områden som berörs av 

äldre detaljplaner, det vill säga allt som tidigare är detaljplanelagt, är idag försäkrat och täcker 

skador som drabbar fastighetsägare (Intervju 2, 2018-11-13). 

Planenheten anser att det till viss del har en avskräckande effekt att försäkringsbolaget inte 

längre kommer att teckna försäkringar i vissa områden. Dock menar planhandläggaren att 

länsstyrelsen har en starkare roll och ett större inflytande gentemot försäkringsbolaget, då det 

är länsstyrelsen som granskar planprocessen och fungerar som en remissinstans. Vidare finns 

det många olika försäkringsbolag som har olika syn på att teckna försäkringar gällande ny 

bebyggelse i klimatutsatta områden.  

 

Det kommer alltid finnas försäkringsbolag som kommer att försäkra högriskområden men de kommer då 

att ta ut en högre avgift. Länsförsäkringar har gått ut med att inte försäkra men de är inte det enda 

försäkringsbolaget på marknaden. Länsförsäkringar gör främst detta för att de har en miljöprofil, vill skapa 

en image och vill göra en grej med att de inte längre försäkrar (Intervju 1, 2018-11-28). 
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Planenheten är överens om att de inte kan bli skadeståndsskyldiga för nybyggnationer vid äldre 

detaljplaner. Vid äldre detaljplaner är vi säkra på att vi inte kan bli skadeståndsskyldiga. Det 

är rimligt att vi inte blir skadeståndsskyldiga vid dessa planer eftersom det svårt att flytta på 

befintlig bebyggelse (Intervju 1, 2018-11-28). Kommuner har inget juridiskt ansvar vid äldre 

detaljplaner eftersom skadeståndsansvaret för planen är preskriberad efter 10 år (SOU, 2017, s. 

16–17). Detta innebär att fastighetsägaren inte kan rikta skadeståndsanspråk mot kommunen 

efter denna tid. Trygg-Hansa anser att 10 år är en för kort tid utifrån klimatförändringar och 

menar att preskriptionstiden istället bör vara 30 år, vilket medför att kommunens juridiska 

ansvar blir förlängt. Idag har kommunerna ansvar för bygglov och planer i 10 år. Detta är, mot 

bakgrund av klimatförändringarna, en alldeles för kort tidsperiod. Från försäkringsbranschens 

sida har vi lagt som förslag att det istället ska vara 30 år (Intervju 3, 2018-11-29). 

 

6. ANALYS  
 

I följande avsnitt genomförs en analys av empirin, vilket prövas mot teorierna Risksamhället 

och Robust beslutsfattande samt tidigare forskning. 

6.1 SMHI:s prognos baseras på osäkerheter 

Det går att diskutera hur lämpligt det är att länsstyrelsens rekommendationer och 

Länsförsäkringars policy baseras på SMHI:s prognos som inrymmer osäkerheter, då ingen i 

nuläget vet vilka effekter klimatförändringarna kommer att få i framtiden (von Oelreich et. al. 

2012, s. 5–6, 14–19; Carlsson Kanyama et. al. 2016, s. 5). Länsstyrelsens rekommendationer 

används i sin tur av Vaxholms kommun som underlag för att avgöra vid den fysiska planeringen 

huruvida marken är lämplig att bebygga och detaljplanelägga utifrån översvämningsrisker 

(SOU, 2017, s. 16–17; Länsstyrelsen Stockholm, 2015). Det går därmed att se att 

kunskapsosäkerheter ligger till grund för hela den fysiska planeringen. Å andra sidan, i enlighet 

med Beck, har vi i princip inget val eftersom vi idag är beroende av expertkunskaper kring 

klimatförändringar samt klimatskador som översvämningar, då det är vetenskapen som 

identifierar problemen och sedan kommer på lösningar till dessa. Det är problematiskt att 

experterna har bristande kunskaper eftersom deras prognoser kan komma att skapa ytterligare 

risker för samhället. (Beck, 2000, s. 39–40, 99, 270) 

Vidare är samhället enligt Beck beroende av vetenskapen eftersom klimatförändringar och 

dess effekter inrymmer osäkerheter och är osynliga risker (Beck, 2000, s. 39–40, 99, 270). 

Översvämningar är idag dock synliga även för det relativt förskonade Sverige, då dessa har 

inträffat på ett flertal platser i södra Sverige (Johnsson, 2018). Detta kan medföra att det blir 

lättare att planera för dessa risker och att samhället inte längre bör ses vara lika beroende av 

expertkunskapen. I enlighet med Beck kan man se att vetenskapen kring klimatrisker har brister, 

då det är den som tillämpar vetenskapen, i detta fall SMHI, som tolkar internationell forskning 

och sedan är det SMHI som fattar beslut och avgör vad som är sanning (Beck, 2000, s. 42–45, 

75–78, 80–83, 97–100, 270). Det kan därmed ses som problematiskt att SMHI:s prognos med 

osäkerheter ligger till grund för flera myndigheters rekommendationer och fungerar som 

underlag för kommunernas beslut gällande den fysiska planeringen. Å andra sidan kan det ses 
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som en fördel att alla myndigheter utgår ifrån en och samma prognos, då de blir mer 

samordnade.  

Enligt SMHI:s prognos kommer havet att stiga en meter fram till år 2100. Genom att 

applicera teorin kring robust beslutsfattande kan man se att denna prognos snarare baseras på 

det traditionella paradigmet och inte på det robusta beslutsfattandet. Detta på grund av att 

prognosen utgår från en given situation, en meter stigande hav, tar inte höjd för osäkerheter och 

planerar inte för flera möjliga scenarier som att havsnivån kan komma att stiga mer än en meter. 

Å andra sidan enligt FN:s utvärderingsrapport, som SMHI:s prognos baseras på, kan havet 

komma att stiga mellan 52–98 centimeter, vilket har avrundats till en meter fram till år 2100. 

En meter ska ses som en övre gräns och utifrån detta perspektiv kan man se att SMHI:s prognos 

baseras på ett robust beslutsfattande, då flera möjliga scenarier i intervallet 52–98 centimeter 

stigande hav planeras för. Dock har kritik riktats mot planering av en havsnivåhöjning på en 

meter, då det finns studier som pekar på att en högre havsnivåhöjning kan ske. Likaså är 

prognosen, en meter stigande hav, ett globalt medelvärde, det vill säga en global 

havsnivåhöjning och inte en lokal höjning. Det finns lokala skillnader gällande 

havsnivåhöjningen. Därmed kan man inte anse att SMHI:s prognos är baserad på ett robust 

beslutsfattande. Detta trots att ett robust beslutsfattande enligt Mens med flera har blivit allt 

vanligare och att von Oelreich med flera anser att det traditionella paradigmet bör ersättas av 

det robusta beslutsfattandet. (von Oelreich et. al. 2013, s. 462, 470–471; Mens et. al. 2011, s. 

1129; SMHI, 2017; SMHI, 2013–2014; Länsstyrelsen Stockholm, 2015, s. 6; von Oelreich et. 

al. 2012, s. 5, 14–19) 

6.2 Kommunens klimatarbete vid nya respektive äldre detaljplaner 

Det är svårt att avgöra hur Vaxholms kommun ska förhålla sig till länsstyrelsens 

rekommendationer, då det är oklart vilken nivå som länsstyrelsen anser att kommunen ska följa, 

antingen den rekommenderade samt avrundade nivån för hela Stockholms län på 2,7 meter eller 

nivån på 2,65 meter som enbart gäller för Stockholm. Det går därmed att se i enlighet med von 

Oelreich med flera att det är en brist på tydliga riktlinjer som kommuner ska följa vid sin 

planering gällande framtida havsnivåhöjning (von Oelreich et. al. 2013, s. 462, 470–471; von 

Oelreich et. al. 2012, s. 5, 14–19). Länsstyrelsens faktablad menar att betydande 

samhällsfunktioner behöver placeras ovan nivån 2,7 meter men att denna nivå inte är en absolut 

undre gräns (Länsstyrelsen Stockholm, 2015, s.1). Hebel på Länsstyrelsen Stockholm å andra 

sidan menar att bebyggelse inte behöver placeras ovan 2,65 meter (Intervju 4, 2018-12-04). 

Länsstyrelsen i Stockholms län har dock gått in och kommenterat när Vaxholms kommun har 

planlagt under nivån 2,7 meter, vilket kommunen då har behövt åtgärda (Intervju 1, 2018-11-

28). Det går därmed att ifrågasätta Hebels uttalande och likaså tyder detta på en bristande 

samordning inom Länsstyrelsen i Stockholms län. Likaså kan man även ifrågasätta hur en sådan 

marginell skillnad på endast fem centimeter skulle kunna utgöra en betydande påverkan. 

Det går även att diskutera varför länsstyrelsen har tagit fram flera lägsta 

grundläggningsnivåer, då detta skapar oklarheter för kommunen. Planenheten på Vaxholms 

kommun har bristande kunskap och är inte överens om vilken nivå som de ska utgå ifrån 

(Intervju 1, 2018-11-28). Eftersom kommunen inte besitter dessa kunskaper är de i enlighet 

med Beck beroende av andra experters kunskaper, i detta fall länsstyrelsens rekommendationer, 
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vilket blir problematiskt eftersom dessa är otydliga och osäkra (Beck, 2000, s. 39–40, 99, 270). 

Å andra sidan kan det ses som problematiskt att kommunen inte besitter dessa kunskaper och 

inte kan ses som en expert gentemot medborgare och fastighetsägare, då kommunen har det 

övergripande ansvaret för samhällets utformning gällande översvämningsrisker.  

Vidare kan man diskutera hur robusta länsstyrelsens två olika nivåer är. Nivån på 2,65 

meter kan inte ses som robust eftersom den enbart planerar för havsnivåhöjning fram till år 

2100 och utgår därmed från en given situation och en exakt siffra. Den avrundade samt 

rekommenderade nivån för hela Stockholms län på 2,7 meter inkluderar en säkerhetsmarginal 

på 0,9 meter, vilket inrymmer havsnivåhöjning efter år 2100. Därmed kan denna nivå anses 

baseras på ett robust beslutsfattande som tar höjd för osäkerheter och planerar långsiktigt. Å 

andra sidan är detta en avrundad nivå för hela Stockholms län där den lägsta grundläggsnivån 

skiljer sig inom intervallet 2,55–2,85 meter mellan de olika områdena inom länet. För att vara 

mer robust bör den lägsta grundläggsnivån snarare vara inom ett intervall än en specifik siffra 

(Intervju 1, 2018-11-28; Internt utbildningsdokument, Vaxholms kommun, 2018). Därmed kan 

nivån på 2,7 meter inte ses som en robust nivå. Likaså är det oklart varför länsstyrelsen har tagit 

fram nivån 2,7 meter, som inrymmer ett mer långsiktigt perspektiv gentemot nivån 2,65 meter, 

men som länsstyrelsen sedan menar att kommunen inte måste följa (Intervju 4, 2018-12-04). 

Det framstår som att det är upp till kommunen vilken nivå som de ska följa. Eftersom Vaxholms 

kommun menar att det ibland kan vara besvärligt att följa länsstyrelsens rekommendationer, 

främst på grund av upprörda fastighetsägare, kommer de troligtvis välja nivån 2,65 meter 

framför nivån på 2,7 meter (Intervju 1, 2018-11-28). Detta trots att den senare kan ses som en 

mer robust nivå. (Länsstyrelsen Stockholm, 2015) 

Planenheten menar att de alltid förhåller sig till länsstyrelsens rekommendationer gällande 

ny bebyggelse vid planläggning och att dessa rekommendationer måste följas. Dock framgår 

det att kommunen har frångått rekommendationen vid minst ett tillfälle eftersom länsstyrelsen 

har gått in och påpekat detta. Att Vaxholms kommun inte förhåller sig till länsstyrelsens 

rekommendationer medför ytterligare risk för översvämningar. Detta på grund av att 

länsstyrelsens rekommendationer redan i sig är riskfyllda eftersom dessa baseras osäkerheter 

och utgår samt planerar utifrån en given situation. (Intervju 1, 2018-11-28; Länsstyrelsen 

Stockholm, 2015; von Oelreich et. al. 2012, s. 5–6, 14–19; Carlsson Kanyama et. al. 2016, s. 5) 

Vidare går det att dra paralleller mellan Lakes Entrance i Australien och Vaxholms 

kommun, då olika regler gäller beroende på om området omfattas av nya detaljplaner eller av 

äldre detaljplaner. Vaxholms kommun förhåller sig inte till länsstyrelsens rekommendationer 

vid äldre detaljplaner eftersom detta inte är ett krav enligt lagstiftningen. Det här kan ses som 

problematiskt eftersom länsstyrelsens rekommendationer menar att när ändringar sker i 

befintlig bebyggelse som omfattas av äldre detaljplaner bör den fysiska planeringen sträva efter 

att minska sårbarheten för eventuella översvämningar (Länsstyrelsen Stockholm, 2015, s. 3). 

Därmed kan man se att fokus i Lakes Entrance och i Vaxholm är på att begränsa framtida 

utvecklingar snarare än att hantera befintliga byggnader utifrån översvämningsrisker, vilket kan 

medföra problem eftersom den största delen av Vaxholms bebyggelse utgörs av befintlig 

bebyggelse som i framtiden riskerar att bli översvämmad. Å andra sidan kan Vaxholms 

kommun inte komma åt befintlig bebyggelse inom äldre detaljplaneområden eftersom dessa 
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inte omfattas av Plan- och bygglagen (Svensk Försäkring, 2015, s. 26). (Hurlimanna et. al. 

2013; Intervju 1, 2018-11-28) 

Det går att ifrågasätta det klimatarbete som tas med i ny detaljplaneläggning, då dessa 

klimatanpassningar utgår ifrån SMHI:s prognos som inrymmer osäkerheter och baseras på det 

traditionella paradigmet (von Oelreich et. al. 2012, s. 5–6, 14–19; Carlsson Kanyama et. al. 

2016, s. 5). Därmed kan inte Vaxholms kommuns klimatarbete ses som robust eftersom det inte 

tar höjd för osäkerheter och planerar inte långsiktigt (von Oelreich et. al. 2013, s. 470–471). Å 

andra sidan är ett klimatarbete som baseras på osäkerheter bättre än att inget klimatarbete 

genomförs alls. Likaså är det lagstiftat att ett klimatarbete måste genomföras vid ny 

detaljplaneläggning och huruvida klimatarbetet baseras på osäkerheter och på det traditionella 

paradigmet kan därmed ha en mindre betydelse i sammanhanget.  

6.3 Kommunens juridiska ansvar för nya respektive äldre detaljplaner 

Vaxholms kommun innehar det juridiska ansvaret för eventuella översvämningsskador för 

bebyggelse inom nya detaljplaner och inte inom äldre detaljplaner. Därmed behöver kommunen 

endast klimatanpassa vid ny detaljplaneläggning. Detta kan anses bero på en ”lucka i 

lagstiftningen” och eftersom Vaxholms kommun inte kan bli skadeståndsskyldig för befintlig 

bebyggelse inom äldre detaljplaneområden är det inte fokus på att genomföra 

klimatanpassningar för dessa. Å andra sidan är det svårt för kommunen att utföra ett 

klimatarbete i äldre detaljplaner, då dessa är preskriberade. Trygg-Hansa anser att 

preskriptionstiden för äldre detaljplaner bör förlängas till 30 år (Intervju 3, 2018-11-29). Denna 

förlängning kan medföra att kommunen blir mer mån om att klimatanpassa gentemot tidigare, 

eftersom kommunen kommer att ha det juridiska ansvaret under en längre tid. Frågan 

uppkommer dock huruvida kommunen ser på detta förslag. Troligtvis ställer sig kommunen 

inte positiv till detta, då de inte vill riskera att bli skadeståndsskyldig under en längre tid. Å 

andra sidan menar Vaxholms kommun att klimatanpassningsarbetet även bör tas med i äldre 

detaljplaner. Utifrån intervjumaterialet verkar det dock saknas en medvetenhet hos kommunen 

att detta skulle innebära en lagändring i Plan- och bygglagen, vilket medför att kommunen även 

kommer att inneha det juridiska ansvaret för äldre planer. Vaxholms kommuns uttalande, 

gällande att klimatanpassningar även bör tas med i äldre detaljplaner, kan ses som 

motsägelsefullt eftersom kommunen även menar att det är rimligt att de inte har det juridiska 

ansvaret för äldre planer. (Intervju 1, 2018-11-28; SOU, 2017, s. 16, 134–135, 138) 

Vidare har Vaxholms kommun inte möjlighet att komma åt befintlig bebyggelse som 

riskerar att bli utsatt för översvämningar (Svensk Försäkring, 2015, s. 26). Däremot kan 

kommunen få med klimatanpassningsarbetet i äldre detaljplaner genom att upphäva eller göra 

ändringar i dessa detaljplaner och på så sätt möjliggöra att nybyggnationer inom äldre 

detaljplaner klimatanpassas (Intervju 1, 2018-11-28). Kommunen har dock inget ansvar att 

genomföra detta, enligt nuvarande lagstiftning (SOU, 2017, s. 16, 139–140). Likaså har 

kommunen begränsad tid och resurser för att utföra ett klimatarbete vid äldre detaljplaner 

(Intervju 1, 2018-11-28). 

Att intervjumaterialet visar på att Vaxholms kommun uppvisar brister i kunskap kring 

konsekvenserna av att inte följa länsstyrelsens rekommendationer och inte är medvetna om att 

de kan bli skadeståndsskyldiga vid ny planläggning kan ses som problematiskt. Det finns en 
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risk att kommunen inte klimatanpassar i någon större utsträckning eftersom de inte tror att detta 

kommer att få några negativa konsekvenser. Å andra sidan menar planenheten att så länge de 

förhåller sig till länsstyrelsens rekommendationer uppstår inga problem. Planenheten är dock 

inte överens om och har inte koll på vilken nivå som de ska förhålla sig till, vilket ökar risken 

för kommunen att bli skadeståndsskyldig. (Intervju 1, 2018-11-28)  

Vidare är det problematiskt att kommunen helt förlitar sig på länsstyrelsens 

rekommendationer och menar att dessa är experter gällande klimatarbetet medan länsstyrelsen 

vänder sig till SMHI och ser dessa som experter, vilka i sin tur förlitar sig på internationella 

forskare. Frågan uppkommer vem som egentligen är experten som kan identifiera samt tolka 

översvämningsriskerna, vilka samhället enligt Beck är så beroende av, då ingen av 

myndigheterna ser sig själva som experter (Beck, 2000, s. 39–40, 99, 270). Å andra sidan är 

tanken med den svenska myndighetsstrukturen att ingen myndighet ska bära hela ansvaret för 

klimatarbetet utan det är uppdelat mellan olika sektorer, där olika myndigheter har sitt 

ansvarsområde (Svensk Försäkring, 2015, s. 23–26; SOU, 2017, s. 19–20; Linderson, 2017, s. 

9).  

6.4 Länsförsäkringars beslut att inte teckna försäkringar i klimatutsatta 

områden  

Försäkringar har tidigare täckt översvämningsskador på fastighetsägarens fastigheter oavsett 

om kommunen inte har följt länsstyrelsens rekommendationer och inte har utrett markens 

lämplighet för ny bebyggelse enligt Plan- och bygglagen. Trots att skadeståndsanspråk har 

kunnat riktats mot kommunen har få fastighetsägare gjort detta, vilket även kan vara en orsak 

till att kommunen har bristande kunskap avseende sitt skadeståndsansvar vid ny planläggning. 

(Intervju 3, 2018-11-29) Om Vaxholms kommun blir mer medveten om sin 

skadeståndsskyldighet vid planläggning kan detta medföra ett noggrannare framtida 

klimatanpassningsarbete. Likaså är det sannolikt att kommunen blir mer insatt i 

klimatanpassningsarbetet och mer mån om att klimatanpassa nu när Länsförsäkringar gått ut 

med att inte försäkra klimatutsatta områden. Detta då det finns en större risk att fastighetsägare 

kommer att börja rikta skadeståndsanspråk mot kommunen. Detta i enlighet med Crichton som 

menar att försäkringsbolag har en viktig roll i klimatanpassningsarbetet eftersom dessa fungerar 

som ekonomiska incitament för att motverka bebyggelse i klimatutsatta områden. Å andra sidan 

går det att diskutera hur lämpligt det är att försäkringsbolag går in och tar en 

klimatanpassningsroll, då dessa inte har något formellt ansvar vid klimatanpassningsarbetet. 

Likaså kan försäkringsbolag ha andra ekonomiska intressen än allmänhetens bästa och är inte 

heller experter på klimatarbete. Dock huruvida de är experter spelar en mindre roll eftersom 

dessa tar ett ansvar och fungerar som ett påtryckningsmedel genom att de sätter press på 

kommunen att klimatanpassa. Försäkringsbolagets beslut och arbete kan därmed ses som 

robust, då det tar höjd för osäkerheter och fattar ett långsiktigt beslut (von Oelreich et. al. 2013, 

s. 462, 470–471). (Svensk Försäkring, 2015, s. 5–8, 18–21; Crichton, 2008) 

Vaxholms kommun anser dock att länsstyrelsen har en starkare roll och ett större inflytande 

gentemot Länsförsäkringar. Likaså menar kommunen att det alltid kommer att finnas 

försäkringsbolag som är villiga att försäkra och att Länsförsäkringar endast gör detta på grund 

av sin miljöprofil samt för att skapa en image. Oavsett anledning till varför Länsförsäkringar 
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väljer att sluta teckna försäkringar, huruvida det är till deras egen fördel eller inte, är detta dock 

ett tecken på att det råder problem i samhället kring hur översvämningsrisker hanteras och att 

det finns brister i dagens samhälles klimatanpassningsarbete. (Intervju 1, 2018-11-28) 

Utifrån denna studie är det även intressant att diskutera huruvida Länsförsäkringar i 

framtiden kan ta ytterligare ett steg och sätta press på kommunen genom att även klimatanpassa 

bebyggelse som omfattas av äldre detaljplaner. Detta kan ske genom att försäkringsbolaget även 

slutar att försäkra klimatutsatt befintlig bebyggelse inom äldre detaljplaner, då denna 

bebyggelse i framtiden riskerar att bli översvämmad i Vaxholm. Å andra sidan kan detta bli 

svårt eftersom kommuner inte har något ansvar enligt Plan- och bygglagen att skydda 

bebyggelse inom äldre detaljplaner (SOU, 2017, s. 16, 139–140). 

Länsförsäkringar kunde fatta beslutet, att inte längre försäkra nybyggnationer vid 

detaljplaneläggning i klimatutsatta områden, då detta går i enlighet med nuvarande lagstiftning. 

Om befintlig bebyggelse i äldre detaljplaneområden inte heller kommer att försäkras finns 

risken att fastighetsägare kommer att drabbas. Detta på grund av att de inte kan rikta 

skadeståndsanspråk mot kommunen eftersom dessa planer är preskriberade. Å andra sidan kan 

detta beslut sätta press på samhället i stort, då förändringar måste ske i hela samhällsstrukturen 

och i den nuvarande lagstiftningen kring klimatanpassningsarbetet. Vidare om detaljplanernas 

preskriptionstid förlängs, som Trygg-Hansa föreslår, kan fastighetsägare även rikta 

skadeståndsanspråket mot kommunen under en längre tid. Fastighetsägare behöver då inte stå 

för skadekostnaden själv om försäkringsbolaget i framtiden inte längre tecknar försäkringar 

gällande befintlig bebyggelse som omfattas av äldre detaljplaner. (Intervju 3, 2018-11-29)   

Anledningen till varför Länsförsäkringar har gått ut med att inte längre försäkra 

klimatutsatta områden gällande ny bebyggelse inom nya detaljplaner beror på att de inte klarar 

av att bära dessa klimatskadors kostnader. Likaså beror detta på att grundprincipen för att 

försäkringar ska falla ut inte kan uppfyllas när ständiga översvämningar sker. Det går dock att 

ifrågasätta varför Länsförsäkringars beslut enbart gäller ny bebyggelse inom nya detaljplaner, 

då ovannämnda kriterier inte heller kan uppfyllas vid klimatutsatt befintlig bebyggelse som 

omfattas av äldre detaljplaner. I framtiden finns risken att försäkringsbolaget inte har råd att 

försäkra befintlig bebyggelse som ständigt utsätts för översvämningar. Fastighetsägare till 

denna bebyggelse riskerar därmed att behöva stå för skadekostnaderna själv, då 

fastighetsägarens riskpremie måste motsvara kostnaden som för hela översvämningsskadan och 

försäkringsnöd uppstår. (Svensk Försäkring, 2015, s. 18–19; Intervju 3, 2018-11-29; SOU, 

2017, s. 17–18; Lagerstedt, 2018) 

 

7. SLUTSATS  

 

I följande avsnitt presenteras studiens slutsatser och förslag på framtida forskning. 

Utifrån denna studie kan man se att Vaxholms kommun enbart klimatanpassar och förhåller 

sig till länsstyrelsens rekommendationer gällande ny bebyggelse vid nya detaljplaner, då det 

endast är nya detaljplaner som omfattas av lagstiftningen. Det går dock att ifrågasätta detta 

klimatarbete eftersom det baseras på länsstyrelsens rekommendationer, vilka utgår ifrån 

SMHI:s prognos som inrymmer osäkerheter och baseras på det traditionella paradigmet. 
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Vaxholms kommuns klimatarbete vid ny planläggning kan därmed inte ses som robust eftersom 

det inte tar höjd för osäkerheter och planerar inte långsiktigt. Vidare är det svårt att avgöra hur 

Vaxholms kommun ska förhålla sig till länsstyrelsens rekommendationer, då det är oklart vilken 

lägsta grundläggningsnivå som länsstyrelsen anser att kommunen ska följa. Likaså har 

planenheten på Vaxholms kommun bristande kunskap gällande vilken lägsta grundläggsnivå 

som de ska utgå ifrån och är i enlighet med Beck beroende av andra experters kunskaper, i detta 

fall länsstyrelsens rekommendationer, vilket blir problematiskt eftersom dessa är otydliga och 

osäkra.  

Vaxholms kommun har endast juridiskt ansvar för eventuella översvämningsskador vid ny 

detaljplaneläggning. Kommunen är dock inte medveten om sitt skadeståndsansvar. Det finns 

därmed en risk att Vaxholms kommun inte klimatanpassar vid planläggning eftersom de inte 

tror att detta kommer att få några negativa konsekvenser.    

Kommunens skadeståndsansvar vid ny detaljplaneläggning påverkas av Länsförsäkringars 

beslut att inte längre teckna försäkringar i områden, där kommunen inte klimatanpassar. Det 

finns en större risk att fastighetsägare börjar rikta skadeståndsanspråk mot kommunen vid 

översvämningsskador, då de inte längre kan få ut pengar via försäkringsbolaget. Det är därmed 

sannolikt att Vaxholms kommun i framtiden kommer att bli mer insatt i detta arbete och mer 

mån om att klimatanpassa vid ny detaljplaneläggning. I enlighet med Crichton kan man se att 

försäkringsbolag har en viktig roll i klimatanpassningsarbetet, då de fungerar som ekonomiska 

incitament och sätter press på kommunen.  

Inför framtida forskning är det intressant att undersöka huruvida klimatanpassningsarbetet 

även kan omfatta befintlig bebyggelse inom äldre detaljplaner som i framtiden riskerar att 

utsättas för översvämningar. Detta kan ske genom en lagändring i Plan- och bygglagen och att 

försäkringsbolaget även slutar försäkra klimatutsatt befintlig bebyggelse samt att detaljplaners 

preskriptionstid förlängs. Vidare är det även intressant för framtida forskning att studera hur de 

klimatanpassningar och det klimatarbete som tas med i nya detaljplaner kan förbättras. Detta 

kan ske genom att osäkerheterna i myndigheters prognoser åtgärdas, att ett robust 

beslutsfattande tillämpas och att expertkunskaper kring klimatförändringar samt klimatskador 

såsom havsnivåhöjning och översvämningar förbättras. För att översvämningar ska kunna 

hanteras samt förhindras i framtiden måste radikala förändringar, inom samhällsplanering och 

lagstiftning, ske inom kort.  
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BILAGOR 
 

Bilaga 1 Intervjuguide Vaxholms kommun  
 

Länsstyrelsens rekommendationer 

- Hur förhåller ni er till länsstyrelsens rekommendationer vid ny detaljplaneläggning och vid 

äldre detaljplaner? 

- Finns det någon plats i Vaxholm där ni inte har följt rekommendationerna? Har detta fått 

några följder?  

- Har ni någon gång missat att förhålla er till rekommendationerna vid ny 

detaljplaneläggning? Varför? 

- Har ni i någon situation ansett att det varit besvärligt att följa rekommendationerna vid ny 

planläggning? Varför? 

- Har det hänt att ni har missat eller inte tillräckligt utrett markens lämplighet inför ny 

detaljplaneläggning som sedan har visat sig vara olämplig utifrån översvämningsrisker? 

- Vilka blir konsekvenserna av att inte följa rekommendationerna? Är det någon som 

kontrollerar att dessa följs?  

- Har Länsstyrelsen gått in och stoppat någon detaljplan i Vaxholm på grund av 

översvämningsrisker? Varför? 

- Finns det planer på att ändra eller upphäva äldre detaljplaner för klimatutsatta områden? 

- Hur ställer ni er till att ni endast vid detaljplaneläggning behöver följa rekommendationerna? 

- Anser ni att rekommendationerna även bör följas vid äldre detaljplaner även om det inte 

finns krav på detta i Plan- och bygglagen? Varför? 

- Anser ni att det bör göras en ändring i lagen så att man även vid äldre detaljplaner följer 

dessa rekommendationer? I sådant fall, varför? 

- Hur ställer ni er till att klimatanpassningsarbetet endast tas med i nya- och inte äldre 

detaljplaner?  

 

Länsförsäkringars beslut 

- Vet ni var försäkringsbolaget inte kommer att teckna försäkringar i framtiden? 

- Vet ni att försäkringsbolagen försäkrar områden som berörs av äldre detaljplaner? 

- Skulle ni påstå att det har en avskräckande effekt att försäkringsbolaget inte längre tecknar 

försäkringar i klimatutsatta områden? I sådant fall, varför? 

- Hur ställer ni er till att försäkringsbolaget inte längre försäkrar nybyggnationer vid nya 

detaljplaner i klimatutsatta områden? Hur ser ni på att detta inte gäller nybyggnationer vid 

äldre detaljplaner?  

- Hur ställer ni er till att Länsförsäkringar fattade detta beslut för att sätta press på kommuner?  

- Kommer beslutet att påverka ert arbete och att ett större ansvar läggs på er? Hur? 

- Vilka kan följderna bli av att försäkringsbolaget inte försäkrar?  

- Tror ni att kommunen kommer att följa rekommendationerna noggrannare i framtiden 

gentemot tidigare efter försäkringsbolagets beslut? Varför? 
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Vaxholms kommuns juridiska ansvar 

- Är ni medvetna om vem som bär det juridiska ansvaret för översvämningsskador vid nya 

respektive äldre detaljplaner?  

- Hur ställer ni er till att det endast är vid nya detaljplaner som skadeståndsansvar kan riktas 

mot er och inte vid äldre detaljplaner?  

- Har ni blivit skadeståndsskyldiga tidigare gentemot fastighetsägare på grund av att ni vid ny 

planläggning inte har förhållit er till länsstyrelsens rekommendationer och att skador har skett 

på grund av översvämningar? 
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Bilaga 2 Intervjuguide Länsförsäkringar  

- Vad har ni för försäkringar gällande kustöversvämningsskador?  

- Vad utgår ni ifrån när ni tecknar försäkringar?  

- Är det endast ny bebyggelse vid nya detaljplaner som ni inte kommer att försäkra i 

framtiden? Varför? 

- Försäkrar ni områden som berörs av äldre detaljplaner? Varför? 

- Varför är det främst nybyggnationer i nya detaljplaner som ni väljer att inte försäkra och inte 

nybyggnationer i äldre detaljplaner? 

- Vad vill ni uppnå med att inte försäkra klimatutsatta områden? 

- Vilka följder kan uppstå med att ni inte längre försäkrar nybyggnationer i klimatutsatta 

områden?  

- Vem drabbas och bär det juridiska ansvaret av att ni inte längre försäkrar vissa områden?  

- Är ni det första försäkringsbolag som fattar detta beslut?  

- Vad fick er att bestämma att sluta försäkra?  
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Bilaga 3 Mejlkontakt Trygg-Hansa 

- Hur ställer ni er till att kommuner detaljplanelägger trots att länsstyrelsen har avrått från 

detta? 

- Nu när klimatutsatt ny bebyggelse vid nya detaljplaner inte blir försäkrade innebär det att 

kommunen kan bli skadeståndsskyldig gentemot fastighetsägare? 

- Tidigare har inte fastighetsägare behövt rikta skadeståndsanspråket mot kommunen eftersom 

dessa skador har täckts av försäkringar? Har jag uppfattat detta rätt? 

- Varför väljer Länsförsäkringar att sluta teckna försäkringar gällande nybyggnationer vid nya 

detaljplaner och inte vid äldre detaljplaner? 

- Tror du att försäkringsbolag i framtiden även kommer att sluta teckna försäkringar i 

klimatutsatta områden som omfattas av äldre detaljplaner? Varför? 
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Bilaga 4 Mejlkontakt Länsstyrelsen Stockholm  
- Länsstyrelsen har en rekommenderad nivå för Stockholm på 2,65 meter och en avrundad 

rekommenderad nivå på 2,7 meter, vilken nivå ska Vaxholms kommun utgå ifrån vid 

planläggning? Varför? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


