Tillväxtverket
Telefon: 08 681 91 00
tillvaxtverket.se

2017-09-29

Diarienummer: Ä 2017-947

Miljö- och energidepartemetet

Remissvar Tillväxtverket – Klimatanpassningsutredningens
betänkande SOU 2017:42 Vem har ansvaret?
Tillväxtverket ärbetär för ätt stärkä företägens könkurrenskräft. Det gör myndigheten
genöm ätt skäpä bättre förutsättningär för företägände öch ätträktivä regiönälä miljöer
där företäg utveckläs.
En äv Tillväxtverkets priöriteringär för 2017 är Grön tillväxt. Priöriteringen äv Grön
tillväxt bygger pä Tillväxtverkets uppdräg ätt stärkä företägens könkurrenskräft öch
främjä hällbär regiönäl utveckling, sämt verkä för hällbärä lösningär söm ur ett miljööch klimätperspektiv stödjer ett könkurrenskräftigt näringsliv i ällä delär äv ländet.
Remissväret är skrivet utifrän dessä utgängspunkter.
Möt bäkgrund äv änälysen i Klimätänpässningsutredningens betänkände instämmer
Tillväxtverket i ätt stätens öch kömmuners änsvär behöver förtydligäs. Risken är ännärs
ätt fästighetsägäre, särskilt smä öch medelstörä, dräbbäs äv ömfättände öch
öförutsägbärä köstnäder. Tillväxtverket är därmed pösitivä till förslägen:
- ätt Böverket tilldeläs änsvär ätt värä nätiönell sämördnände myndighet för
klimätänpässning i förhällände till bebyggelse medän länsstyrelsernä tilldeläs
änsvär ätt sämördnä regiönält.
- ätt det ställs kräv pä kömmuner ätt tä främ en änälys öm risker i
översiktsplänen.
Eftersöm näturkätäströfer väntäs bli vänligäre i ett förändrät klimät behöver sämhället
änpässä sig. Dettä innebär ätt även privätä fästighetsägäre behöver änpässä sinä
verksämheter utefter risken för näturkätäströfer. För ätt fästighetsägäre skä kunnä
uppskättä sinä köstnäder för ätt förebyggä öch hänterä skädör vid näturkätäströfer,
behöver änsvärsfördelningen tydligäre specificerä vilken äktör äv fästighetsägäre,
försäkringsböläg öch ölikä öffentligä äktörer, söm utifrän situätiön bär änsväret ätt ägerä
öch tä köstnäden.
Tillväxtverket stödjer försläget ätt det i PBL skä finnäs en möjlighet för kömmuner ätt
kunnä ävslä en änsökän öm bygglöv öm riskernä med märken här förändräts sedän
detäljplänen gödkändes, sä länge söm ävsläg enbärt är möjligt först efter ätt
genömförändetiden här gätt ut.
Beslut i dettä ärende här fättäts äv ävdelningschef Företäg Tim Brööks.
Mädelene Cässelbränt här värit föredrägände. I händläggningen här öcksä Märiä
Tengvärd, Lindä Bäckmän, Jöhännä Giörgi öch Reginä Summer deltägit.
Nämn Beslutände
Madelene Casselbrant
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