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Vad är Boverket?

• Boverket är myndigheten för samhällsplanering, byggande 
och boende. 

• Boverket är förvaltningsmyndighet för frågor om byggd miljö, 
hushållning med mark- och vattenområden, fysisk planering, 
byggande och förvaltning av bebyggelse, boende och 
bostadsfinansiering.

• Boverket tillhör Finansdepartementet

Foto: Franz Feldmanis



Regeringsuppdrag - Samordna det nationella 
klimatanpassningsarbetet för den byggda miljön

• Stödja kommunerna i deras klimatanpassningsarbete

• Identifiera behov av underlag och vägledning för klimatanpassning av ny och 
befintlig bebyggelse

• Bedriva kompetenshöjande insatser på området

• Samordna underlag som expertmyndigheter och forskning tillhandahåller om 
klimateffekter och klimatanpassning av bebyggelse och presentera underlaget på 
ett användarvänligt sätt

• Bedriva främjande och vägledande arbete om de verktyg och processer som är 
relevanta för klimatanpassning av den byggda miljön

• Följa utvecklingen inom området klimatanpassning och analysera vad det innebär 
för ny och befintlig bebyggelse.

https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/uppdrag/klimatanpassningsarbete-for-den-byggda-miljon/

Foto: Mostphotos/Frugan

https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/uppdrag/klimatanpassningsarbete-for-den-byggda-miljon/


Regeringsuppdrag - Samordna det nationella 
klimatanpassningsarbetet för den byggda miljön

• Kopplar till andra arbeten inom Boverket såsom 
ekosystemtjänster, god inomhusmiljö, 
mellankommunal samverkan samt ”arkitektur och 
gestaltad livsmiljö”.

• Har inget utpekat slut men målåret vi arbetar för är 
2022



Den byggda miljön

• En helhet som omfattar bebyggelse, anläggningar 
samt vegetation, parker och andra grönområden såväl 
i detaljplanelagt område som utanför dvs. inom hela 
översiktplanområdet. 

• Både befintlig och nytillkommande bebyggelse 
omfattas.

Foto: Peter Lydén/Scandinav



Vad har gjorts i år?

• Aktiv myndighetssamverkan

• Kommunkonferens – Översvämning

• Konsultuppdrag – Sammanställning av myndigheters 
arbete med och forskning inom klimatanpassning sen 
2007

• Programförklaring

• Konsultuppdrag – Hinder och möjligheter vid 
klimatanpassning för den byggda miljön



Vad jobbar vi med nu och inom den 
närmsta framtiden?
• Internationell utblick – Andra länders nationella 

vägledning om klimatanpassning

• Uppdatering av webbutbildning (PBL akademin) –
Klimatanpassning i planeringen

• Vägledning på PBL-kunskapsbanken
• Grundläggande – Gemensam bas

• Kommunkonferens juni



PBL kap. 3 Översiktsplan

5§ Av översiktsplanen ska framgå
1. … 
7. kommunens syn på risken för skador på        

den byggda miljön som kan följa av 
översvämning, ras, skred och erosion 
som är klimatrelaterade samt på hur 
sådana risker kan minska eller upphöra, 
och

8. …

Lars Owesson/Scandinav



PBL kap. 3 Översiktsplan
Utdrag ur prop. 2017/18:163

• ”Syftet med kravet är i första hand att kommunerna 
ska börja arbeta med att bedöma riskerna, utarbeta 
strategier och inleda dialog med kommuninvånarna”

• ”Bedömningen ska avse risken för att skador kan 
uppstå på den byggda miljön både i närtid och i ett 
längre perspektiv.”

• ”Kommunens redovisning av sin syn på riskerna ska 
vara övergripande.” 



PBL kap. 3 Översiktsplan
Utdrag ur prop. 2017/18:163

• ”Bedömningen ska göras utifrån befintliga relevanta 
underlag, till exempel geologiskt, geotekniskt och 
topografiskt underlag samt de havsnivåhöjnings-, 
översvämnings-, ras- och skredkarteringar som finns 
hos länsstyrelser och andra myndigheter.” 



För inspel eller frågor kontakta

Nilla Thomson 
nilla.thomson@boverket.se
projektledare för regeringsuppdraget
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