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Regeringskansliet
Miljö- och energidepartementet
103 33 Stockholm

Klimatanpassning – vem har ansvaret? (SOU
2017:42)
Remissen till Statskontoret omfattar betänkandet Vem har ansvaret? (SOU
2017:42) från Klimatanpassningsutredningen. Statskontoret har i sitt
remissvar valt att peka på behovet av strategiska beslut rörande klimatanpassning och förslag i betänkandet som har förvaltningspolitisk betydelse.

Behov av strategiska beslut för fortsatt utredningsarbete
Utredaren bedömer att det behövs politiskt beslutade riktlinjer för att klargöra ansvarsförhållanden för en successiv klimatanpassning och i fråga om
finansiering av kostnaderna för åtgärder för klimatanpassning. Utredaren
föreslår att riktlinjer läggs fast i en nationell strategi.
Utredaren pekar ut följande tre områden där det i nuläget saknas politiska
riktlinjer:
•
•
•

beslut om tidsperspektivet för bebyggelse, det vill säga till vilken
tidpunkt anpassning bör ske
beslut om vilket klimatscenario som det är rimligt att utgå ifrån och hur
ofta detta scenario ska omprövas
beslut om vilka risker som kan och ska accepteras

Statskontoret instämmer i utredarens bedömning om behovet av politiska
strategiska beslut. Strategiska beslut behöver fattas för att tydliggöra ambitionsnivån i klimatanpassningsarbetet, vilka åtgärder som bör vidtas och i
vilken takt åtgärderna ska genomföras.
Likaså behövs strategiska beslut fattas om vilken ambitionsnivån för klimatanpassning som ska gälla. Sådana beslut blir en viktig utgångspunkt när
man ska utreda och bedöma vilka finansieringslösningar som är mest lämpliga. Valet av ambitionsnivån påverkar hur höga kostnaderna för klimatanpassning kommer att bli och kan även ha betydelse i en analys av vilka
finansieringslösningar som är de mest lämpliga. Som utredaren påpekar saknas det i nuläget också underlag för att beräkna kostnadernas fördelning
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bland olika kommuner, vilket också har betydelse för hur finansieringen ska
lösas.
Statskontoret instämmer också i utredarens slutsats om att det finns behov
av ett fortsatt kartläggningsarbete om ansvarsfördelningen inom de andra
fem huvudområdena som inte ingår i uppdraget till denna utredning.

Ny myndighetsstruktur – behov av ökad samordning
Statskontoret delar utredarens bedömning om att det finns ett behov av att
ge en statlig myndighet ett ansvar samordning för klimatanpassning i förhållande till bebyggelse. Utredaren föreslår att Boverket – med bistånd av
SMHI, SGI, MSB och länsstyrelserna – får ett utökat uppdrag att vara samordnande myndighet för klimatanpassning i förhållande till bebyggelse.
Förändringen ska enligt utredaren framgå av myndighetens instruktion.
Statskontoret anser att utredarens förslag till organisatorisk lösning för samordningen för klimatanpassning i förhållande till bebyggelse är lämplig.

Tillförordnad generaldirektör Tony Malmborg har beslutat i detta ärende.
Utredningschef Jessica Bylund och utredare Carl Holmberg, föredragande,
var närvarande vid den slutliga handläggningen.
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