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Undersökningssamråd om betydande miljöpåverkan för 

MSBs handlingsplan för klimatanpassning 

Enligt förordningen om myndigheters klimatanpassningsarbete (2018:1428) ska MSB ta 

fram en handlingsplan som ska baseras på den klimat- och sårbarhetsanalys som 

myndigheten gjort inom sitt ansvarsområde. I handlingsplanen beskrivs åtgärder som ska 

stärka MSBs arbete med klimatanpassning och anpassa sin egen verksamhet samt stödet 

inom ansvarsområdet till ett förändrat klimat.  

Enligt 6 kap. 3 § miljöbalken ska en myndighet som upprättar eller ändrar en plan eller ett 

program som krävs i lag eller annan författning göra en strategisk miljöbedömning, om 

genomförandet av planen, programmet eller ändringen kan antas medföra en betydande 

miljöpåverkan. Den handlingsplan som tas fram i enlighet med förordningen 2018:1428 

ska således miljöbedömas om planens genomförande bedöms leda till en betydande 

miljöpåverkan. 

Första steget i bedömningen av planens miljöpåverkan sker genom den undersökning som 

görs av planens genomförande. Denna bedömning samråds med relevanta parter via detta 

undersökningssamråd. MSB har valt att samråda med alla de myndigheter som berörs av 

förordningen om myndigheters klimatanpassningsarbete. 

Vid undersökningen om planen har en betydande miljöpåverkan ska MSB identifiera och 

redovisa vad som talar för en betydande miljöpåverkan och vad som talar mot med 

beaktande av de uppräknade kriterierna i 5 §miljöbedömningsförordningen. 

MSBs tidigare handlingsplan 

MSB redovisade sin första handlingsplan enligt förordningen i januari 2020. Denna plan 

bedömdes leda till en betydande miljöpåverkan och en strategisk miljöbedömning gjordes 

av planen. Vid uppföljning av planens miljöpåverkan bedömer MSB att åtgärderna som 

genomfördes inte ledde till någon betydande miljöpåverkan. De åtgärder som 

genomfördes var mestadels av kunskapshöjande karaktär och inget som bedömds leda till 

någon betydande miljöpåverkan. Den bedömning som kan göras av planens indirekta eller 

kumulativa effekter kan inte heller ses leda till någon betydande miljöpåverkan. MSBs 

nuvarande handlingsplan med tillhörande miljöbedömning kan ses här: 

https://www.msb.se/contentassets/a247fc9b33934282ae7bb3e934615364/handlingsplan-

msb-2020.pdf 
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Planens syfte 

Syftet med handlingsplanen är att anpassa MSBs arbete inom vårt ansvarsområde 

samhällsskydd och beredskap till ett förändrat klimat. MSB avser att genomföra ett flertal 

åtgärder för att anpassa och utveckla vårt stöd till aktörerna inom samhällsskydd och 

beredskap. Det kommer även att finnas åtgärder i handlingsplanen som behöver 

genomföras för att anpassa vår egen verksamhet till ett förändrat klimat. 

MSBs handlingsplan för klimatanpassning är en övergripande plan som ska samla hela 

myndighetens samlade arbete med klimatanpassning. Handlingsplanen för 

klimatanpassning är ett sätt att få en samlad bild över både åtgärder som MSB redan gör 

inom området och åtgärder som planeras för att stärka klimatanpassningsarbetet. 

Planens tänkbara konsekvenser 

De åtgärder som föreslås i planen består till största delen av kunskapshöjande insatser 

såsom studier, projekt eller framtagande av vägledningar och stöd. En del består även i 

utbildningsinstanser av olika slag. Dessa åtgärder bedöms inte leda till någon betydande 

miljöpåverkan. Om någon aktör utför en fysisk åtgärd med stöd av MSBs kunskapsstöd 

kommer detta att omhändertas i en annan process och där åtgärden miljöbedöms vid 

behov. MSB är ålagda enligt 10 § förordningen om myndigheters klimatanpassningsarbete 

att ta fram en handlingsplan. Planen har ingen inverkan på verksamheters möjligheter att 

följa miljölagstiftningen (5 § första stycket punkten 1 d miljöbedömningsförordningen). 

Enligt förordningen ska den statliga egendom som förvaltas eller underhålls av 

myndigheten anpassas till ett förändrat klimat. MSB äger en del av egendomen vid 

skolorna i Revinge respektive Sandö, men kommer även att se över MSBs centrallager i 

Kristinehamn (byggnaderna hyrs av MSB). De åtgärder som föreslås i planen för dessa 

områden innehåller inga fysiska åtgärder utan består av kunskapsinsamling och 

utredningar. När fysiska åtgärdsförslag finns framme kommer dessa att omhändertas via 

relevant tillståndsprocess och där hanteras då även åtgärdernas eventuella miljöpåverkan. 

Uppströms MSBs övningsområde i Revinge finns ett Natura 2000-område utpekat enligt 

art-och habitatdirektivet; Revingefältet. Sandö gränsar till Världsarvet från Unesco lista; 

Höga kusten området. Detta kommer att beaktas vid en eventuell åtgärd för något av 

dessa områden, men bedömningen görs att dessa inte kommer att påverkas. 

Slutsats och ställningstagande 

MSB anser inte att handlingsplanens genomförande kan antas medföra en betydande 

miljöpåverkan. 
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Samråd  

MSB önskar synpunkter på vårt ställningstagande genom detta samråd. Denna 

samrådshandling remitteras till samtliga myndigheter som är utpekade i förordning 

(2018:1428) om myndigheters klimatanpassningsarbete. Remisstiden är tre veckor men har 

förlängts något med tanke på julhelgerna. Svar ska ha inkommit till MSB senast den 13:e 

januari 2022. Synpunkter på vårt ställningstagande lämnas till: 

sara.nordmark@msb.se 

Mvh Sara Nordmark, klimatanpassningssamordnare MSB 
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