VÄLKOMMEN TILL SKLs
KONFERENS OM

Klimatanpassning
och nybyggnation
Kommunerna har enligt PBL ett ansvar att ta hänsyn till klimatförändringarna vid
planering av ny bebyggelse. Genom medveten planering kan kommunen säkra att nya
klimatrisker inte byggs in.
Under denna endagskonferens fördjupar vi oss i frågor om kommunens ansvar för
klimatanpassningsfrågor vid exploatering och nybyggnation. Vi lyssna bl.a. till centrala
myndigheter inom klimat och samhällsplanering, SKLs förbundsjurist och goda exempel
från utvalda kommuner. Sveriges Kommuner och Landstings nya skrift om
klimatanpassning och nybyggnation lanseras under konferensen och alla deltagare får ett
exemplar av skriften!
Välkommen till en inspirerande dag om klimatanpassning i planering och byggande!
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Klimatanpassning och nybyggnation
9.00–10.00

Fika och registrering

10.00–10.10

Välkomna till SKL
Introduktion till dagens program och lansering av SKL:s nya skrift
Emma Bonnevier, SKL

10.10–10.30

Vad innebär klimatförändringarna för kommunerna?
Hur förändras klimatet och vad innebär det för samhället? SMHI ger oss senaste rönen om
klimatförändringarna i Sverige.
Åsa Sjöström, SMHI

10.30–11.00

Klimatet och juridiken
Vad är kommunens ansvar för klimatanpassning i den fysiska planeringen? Kan kommunen
bli skadeståndsskyldig för att ha planerat ”fel”?
Olof Moberg, förbundsjurist, SKL

11.00–11.10

Bensträckare

11.10–11.45

Skyfallsplanering i Malmö
2014 drabbades Malmö av kraftfulla regnväder som resulterade i stora översvämningar.
Kristina berättar vilka konsekvenser detta fick och hur man kan arbeta med planering när
det gäller skyfallsfrågor.
Kristina Hall, utredningsingenjör, VA SYD.

11.45–12.45

Lunch

12.45–13.15

Så säkrar vi dricksvattnet i ett förändrat klimat
Hur påverkar klimatförändringar dricksvattenförsörjningen och hur ska man ta ställning till
riskerna vid nybyggnation och exploatering?
Tove Göthner, SKL

13.15–13.30

Bikupa

13.30–13.45

SKL:s programberedning för klimatfrågor
Beredningens vice ordförande berättar om uppdraget och det arbete som påbörjats.
Gunnar Hedberg, programberedningen för klimat

13.45–14.20

Hur ser Boverket på klimatanpassning i den fysiska planeringen?
Boverket, som är central myndighet för samhällsplanering, byggande och boende, berättar
om deras arbete med klimatanpassningsfrågor och ger exempel på hur kommuner kan
hantera klimatanpassning i planeringsprocessen. I samtalet deltar Ann Sofie Eriksson,
sektionschef på SKL.
Anders Rimne, Boverket

14.20–14.50

Fika

14.50–15.20

Hur kan vi försäkra oss mot översvämningar i framtiden?
Naturrelaterade skador kostar idag försäkringsbolagen miljardbelopp. Detta är dock bara en
bråkdel av vad det kommer att kosta om vi inte förbereder samhället på en ökad
nederbördsmängd och extremare väder.
Kristina Ström Olsson, Svensk försäkring

15.20–15.50

Norrköping planerar strategiskt med checklistor och riktlinjer
I Norrköpings kommun har man förstått vad klimatförändringarna kan komma att innebära
för just deras kommun. Merja berättar om det strategiska arbete och Magnus om hur
klimatanpassningsarbetet går till i praktiken.
Magnus Gullstrand, Norrköpings kommun

15.50–16.00
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Summering av dagen
Emma Bonnevier, SKL

