
 

MISSIV 1(1) 

2014-05-15 LJ 2014/410 

  

      

Förvaltningsnamn  

 

 

Landstingsstyrelsen  

Yttrande över remiss av Åtgärdsprogram 
Anpassning till ett förändrat klimat 2015-
2019 Jönköpings län 

Bakgrund 
Landstinget i Jönköpings län har beretts möjlighet att lämna synpunkter på ovan 

rubricerad åtgärdsprogram. Syftet med åtgärdsprogrammet är att vara en 

vägledning för länets aktörer för att aktivt möta klimatförändringarna och skapa 

ett långsiktigt robust samhälle och en hållbar utveckling.  

Synpunkter på förslaget 
Synpunkter lämnas i det formulär som följde med remissen. 

Förslag till beslut 
Landstingsstyrelsen föreslås besluta 

 

att till Länsstyrelsen avge bilagda synpunkter på ovan rubricerade remiss.  
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Agneta Jansmyr  Mikael Süld 

Landstingsdirektör  Miljöchef 
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Förvaltningsnamn  

 

 

Länsstyrelsen i Jönköpings län 

 

551 86 Jönköping  

Yttrande över remiss av Åtgärdsprogram 
Anpassning till ett förändrat klimat 2015-
2019 Jönköpings län – 424-2037-2014 

Bakgrund 
Landstinget i Jönköpings län har beretts möjlighet att lämna synpunkter på ovan 

rubricerad åtgärdsprogram. Syftet med åtgärdsprogrammet är att vara en 

vägledning för länets aktörer för att aktivt möta klimatförändringarna och skapa 

ett långsiktigt robust samhälle och en hållbar utveckling.  

Synpunkter på förslaget 
Synpunkter lämnas i det formulär som följde med remissen. 

 

LANDSTINGSSTYRELSEN  

 

 

Håkan Jansson   Agneta Jansmyr 

Landstingsstyrelsens ordförande Landstingsdirektör  

 

 



Bilaga 2 Organisation Landstinget i Jönköpings län Datum 2014-03-18 Beteckning 424-2037-2014

Sammanställning av åtgärdsförslag i Åtgärdsprogram för klimatanpassning 2015-2019

Nr Åtgärdsnamn Tidsplan Ansvarig för genomförande

Avser er organisation att 

genomföra åtgärden 

(Ja/Nej/Delvis)

Om Ja eller Delvis: När 

avser ni att genomföra 

åtgärden (Startår - 

Slutår)

Remissynpunkt / Övrig kommentar (Om Ni avser att 

genomföra åtgärden Delvis eller Inte alls: Beskriv gärna 

vilken del samt varför)

1

Trafikverket och kommunerna bedömer, vid 

dimensionering och höjdsättning av gator, 

vägar, broar, viadukter, cyklistundergångar och 

vägtrummor, konsekvenserna för ett 100-

årsregn alternativt för framtida förväntade 

regnmängder inom den förväntade livslängden 

på konstruktionen. Trafikverket och 

kommunerna tillser även att vägvallar byggs 

för att klara klimatförändringarna i stabilitet 

och bärighet.

2018 Trafikverket och kommunerna Ej relevant för Landstinget

2

Länsstyrelsen och kommunerna lyfter 

klimatanpassningsaspekter i vägsamråden och 

granskar vägplaner och detaljplaner med 

tillhörande miljökonsekvensbeskrivningar 

(MKB) utifrån klimatanpassningsaspekter.

2018 Länsstyrelsen och kommunerna Ej relevant för Landstinget

3

Trafikverket informerar om 

klimatförändringarnas förutsättningar för 

vägtrummor till vägföreningar som har 

statsbidrag för vägtrummor.

2016 Trafikverket Ej relevant för Landstinget

4

Trafikverket och kommunerna bedömer, vid 

dimensionering och höjdsättning av järnvägar 

och järnvägsbroar, konsekvenserna för ett 100-

årsregn alternativt för framtida förväntade 

regnmängder inom den förväntade livslängden 

på konstruktionen. Trafikverket och 

kommunerna tillser även att de banvallar som 

byggs idag byggs för att klara 

klimatförändringarna i stabilitet.

2018 Trafikverket och kommunerna Ej relevant för Landstinget

Var god fyll i rödmarkerade kolumner och återsänd med remissvar

Vägar

Järnvägar

Flyg

Sjöfart



5

Länsstyrelsen genomför en informationsinsats 

till länets flygplatser som har asfalterade 

flygfält om de risker som klimatförändringarna 

medför.

2017 Länsstyrelsen Ej relevant för Landstinget

6

Större aktörer inom el och fjärrvärme i 

Jönköpings län genomför ett 

samverkansprojekt med Länsstyrelsen i 

Jönköpings län med syfte att öka skyddet mot 

den förändrade hotbild som 

klimatförändringarna innebär.

Etapp 1 2017 

Etapp 2 2019

Länsstyrelsen i samverkan med aktörer 

inom el och fjärrvärme i Jönköpings län
Ej relevant för Landstinget

7 Länsstyrelsen kartlägger vattenuttag i länet 2016 Länsstyrelsen Ej relevant för Landstinget

8
Länsstyrelsen analyserar lämpliga områden för 

översvämningsbara marker i landskapet i ett 

förändrat klimat.

2017 Länsstyrelsen Ej relevant för Landstinget

9

Emåns älvgrupp i samråd med vattenrådet gör 

en bedömning av rekommenderade lägsta och 

högsta flöden och nivåer i Emån i form av en 

förstudie.

2018 Älvgrupperna i samråd med vattenråden Ej relevant för Landstinget

10

Länsstyrelsen tar fram en handlingsplan för 

vattennyttjande vid torka för hela vattendrag. 

Detta görs i samråd med älvgrupperna, 

vattenråden och andra berörda och baseras på 

frivillig överenskommelse.

2019
Länsstyrelsen i samråd med 

älvgrupperna och vattenråden
Ej relevant för Landstinget

11

Länsstyrelsen sammanställer och sprider 

information till dammägare i länet rörande 

klimatförändringarnas inverkan på länets 

dammar. Informationen tas fram i samråd med 

länets älvgrupper och vattenråd.

2019
Länsstyrelsen i samråd med 

älvgrupperna och vattenråden
Ej relevant för Landstinget

12

Länsstyrelsen genomför ett tillsynsprojekt i 

samverkan med Trafikverket av prioriterade 

dammar som kan orsaka problem för större 

vägar i länet.

2019
Länsstyrelsen i samverkan med 

Trafikverket
Ej relevant för Landstinget

13

Länsstyrelsen och kommunerna tar hänsyn till 

framtida förväntade flöden i omprövningen av 

vattendomar vid ombyggnation av dammar, 

utifrån konstruktionens förväntade livslängd.

2016 Länsstyrelsen och kommunerna Ej relevant för Landstinget

Telekommunikationer

Radio och TV-distribution

Värme- och kylbehov

Elsystem och kraftpotentialer

Dammar, reglering och vattenuttag



14

Kommunerna beaktar klimatförändringarna i 

de kommunala vattenförsörjningsplanerna 

samt vid behov tar fram beredskapsplaner för 

hur dricksvatten ska hanteras och uttag 

regleras om det skulle bli en bristvara.

2019 Kommunerna Ej relevant för Landstinget

15
Kommunerna beaktar klimatförändringarna i 

de kommunala vatten- och avloppsplanerna.
2019 Kommunerna Ej relevant för Landstinget

16

Kommunerna tillser att information om 

klimatförändringarnas inverkan på 

dricksvatten når ut till innehavare av enskilda 

brunnar och vattentäkter.

2017 Kommunerna Ej relevant för Landstinget

17

Kommunerna inventerar/pekar ut 

riskområden utifrån ras- och skredrisk, över-

svämningsrisk (orsakad av höga flöden och 

skyfall) samt höga grundvattennivåer (som till 

exempel kan orsaka fuktproblem i källare) i 

framtidens klimat. Kommunerna ser även över 

redan beslutade detaljplaner som inte ännu 

bebyggts utifrån nya risker i framtidens klimat.

2017 Kommunerna Ej relevant för Landstinget

18

Kommunerna arbetar för att information om 

klimatanpassande åtgärder vid nybyggnation 

når ut till byggherrar och enskilda fastighets-

ägare.

2016 Kommunerna Ej relevant för Landstinget

19
Länsstyrelsen tar fram en guide för 

klimatanpassat byggande.
2017 Länsstyrelsen Ej relevant för Landstinget

20

Varje kommun ålägger en grupp, som består 

av representanter från flera förvaltningar, 

uppdraget att titta på behovet av och driva 

arbetet med klimatanpassning inom 

kommunen.

2015 Kommunerna Ej relevant för Landstinget

21
Länsförsärkingar sprider information om 

klimatanpassande åtgärder till alla privata 

villaägare i länet.

2015 Länsförsäkringar Ej relevant för Landstinget

22

Kommunerna vidtar åtgärder i sin 

byggnadsplanering och i sitt byggande som 

bidrar till en mer hållbar byggnation och 

dagvattenhantering  i framtidens klimat. 

Åtgärden omfattar endast nybyggnation och 

inte befintlig bebyggelse.

2016 Kommunerna Ej relevant för Landstinget

Fjärrvärme och fjärrkyla

Dricksvattenförsörjning

Byggnader och byggnadskonstruktioner

Dagvatten- och avloppssystem



23

Länsstyrelsen sammankallar en regional 

arbetsgrupp som tar fram gemensamma 

riktlinjer och rekommendationer för 

dagvattenhantering i ett förändrat klimat.

2015

Länsstyrelsen i samverkan med 

kommuner, VA-bolag och andra berörda 

aktörer

Ej relevant för Landstinget

24
Kommunerna beaktar klimatförändringarna i 

de kommunala dagvattenstrategierna.
2019 Kommunerna Ej relevant för Landstinget

25

Länsstyrelsen och kommunerna genomför ett 

tillsynsprojekt, genom Miljösamverkan F, med 

syftet att tillståndspliktiga miljöfarliga 

verksamheter väger in klimatförändringarna i 

sina riskbedömningar och anpassar sin 

egenkontroll till eventuellt nya risker

2017 Länsstyrelsen och kommunerna Ej relevant för Landstinget

26
Länsstyrelsen och kommunerna beaktar 

klimatförändringarna vid samråd, prövning 

och anmälan av miljöfarliga verksamheter.

2016 Länsstyrelsen och kommunerna Ej relevant för Landstinget

27

Länsstyrelsen utreder vilka förorenade 

områden som kan få en förändrad 

spridningsbild med klimatförändringarna och 

väger in denna aspekt i prioriteringen av vilka 

förorenade områden som ska åtgärdas

2017 Länsstyrelsen Ej relevant för Landstinget

28

Kommunerna utreder, vid planering av 

byggnation nära eller i spridningsområdet från 

ett förorenat område, spridningsrisken i ett 

framtida klimat samt byggnationens påverkan 

på spridningsrisken. Detta utreds tidigt i 

planprocessen.

2018 Kommunerna Ej relevant för Landstinget

29
Länsstyrelsen arbetar för att öka efterfrågan på 

lövträ i träindustrin.
2019 Länsstyrelsen Ej relevant för Landstinget

30

Länsstyrelsen genomför regional rådgivning 

till lantbrukare om skadegörare och parasiter 

samt om vattenhantering med speciell vikt vid 

åtgärder som behövs för att möta 

klimatförändringarna.

2019 Länsstyrelsen Ej relevant för Landstinget

Miljöfarliga verksamheter

Förorenade områden

Skogsbruk

Jordbruk

Djurhållning

Fiske



31

Länsstyrelsen gör en regional 

riskanalys/kartering av sjöars känslighet för 

påverkan av klimatförändringar; identifierar 

sjöar och vattendrag i länet som kan fungera 

för framtida vattenbruk; samt tillser att hälso- 

och livsmedelskontroll av fisk och skaldjur 

innefattar även sjukdomar, parasiter med mera 

som kan uppträda till följd av ett förändrat 

klimat.

2018 Länsstyrelsen Ej relevant för Landstinget

32

I ett samverkansprojekt tittar man gemensamt 

på och planerar för möjligheter och 

utmaningar med en ökande turismnäring i 

länet. Medverkar gör Smålands turism, 

Landstinget, Länsstyrelsen, intresserade 

kommuner samt eventuellt Energikontoret 

och Regionförbundet.

2018

Smålands turism, Landstinget, 

Länsstyrelsen, intresserade kommuner 

samt eventuellt Energikontoret och 

Regionförbundet

Ja  2014 ht - 2018
 Beroende på vilken kompetens Landstinget ska delta med. Här kan 

både regional utveckling och länstrafiken vara aktuell.

33

Länsstyrelsen kompletterar 

miljöövervakningen med syfte att förstärka 

uppföljningen av klimatförändringarnas 

effekter.

2017 Länsstyrelsen Ej relevant för Landstinget

34
Länsstyrelsen tillser att den regionala 

handlingsplanen för grön infrastruktur beaktar 

klimatförändringarna.

2017 Länsstyrelsen Ej relevant för Landstinget

35

Länsstyrelsen tillsammans med kommunerna 

genomför en regional informationskampanj 

för ökad information om risken för spridning 

av främmande arter i fångenskap som nu kan 

sprida sig naturligt i vårt klimat (till exempel 

akvariearter inklusive växter).

2019
Länsstyrelsen i samverkan med 

kommuner
Ej relevant för Landstinget

36
Kommunerna arbetar med 

vattendragsrestaurering med syfte att syresätta 

vattnet bättre på naturlig väg.

2019 Kommunerna Ej relevant för Landstinget

37

Länsstyrelsen sammanställer en 

informationsbroschyr om byggnadsminnen 

med tips på förvaltningsåtgärder utifrån 

förändrade förutsättningar som klimatet 

medför. Denna distribueras i samverkan med 

kommuner till byggnadsminnesinnehavare och 

andra förvaltare av värdefulla byggnader.

2016
Länsstyrelsen i samverkan med 

kommuner
Ej relevant för Landstinget

Turism och friluftsliv

Biologisk mångfald och ekosystem

Vattenkvalitet

Kulturmiljö



38
Länsstyrelsen tillser att alla regionala 

miljömålsåtgärdsprogram beaktar klimatför-

ändringarna vid år 2019.

2019 Länsstyrelsen Ej relevant för Landstinget

39
Kommunerna vidtar åtgärder för att öka sitt 

skydd vid värmebölja.
2019 Kommunerna Ej relevant för Landstinget

40

Frivilliga fastighetsägare i länet vidtar åtgärder 

för att öka skyddet för sina boende vid 

värmebölja. Dessa blir föregångare som skapar 

ringar på vattnet och sätter exempel som andra 

kan följa.

2019 Frivilliga fastighetsägare Ej relevant för Landstinget

41
Landstinget och kommunerna samverkar kring 

frågor som vårdplatser och vård i hemmet för 

att öka beredskapen för värmebölja.

2019 Landstinget och kommunerna Ja 2016-2018
en dialog med kommunerna kommer att genomföras för att försöka ta 

fram riktlinjer för hur vi i samverkan ska agera vid en värmebölja. 

42
Kommunerna beaktar klimatförändringarna i 

sina risk- och sårbarhetsanalyser.
2017 Kommunerna Ej relevant för Landstinget

43

Problematiken kring torka studeras djupare 

inom risk- och sårbarhetsarbetet av berörda 

aktörer i länet för att öka förmågan att hantera 

torka. Deltagande i arbetet är främst 

Länsstyrelsen, kommunerna, Landstinget och 

andra berörda aktörer.

2017
Länsstyrelsen, kommunerna, 

Landstinget och andra berörda aktörer
Ja 2016-2018

en dialog inom F-samverkan kommer att genomföras för belysa 

problemen och eventuella konsekvenser

Globala konsekvenser

Miljömål

Människors hälsa

Krisberedskap
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Planeringsdelegationen §§ 60-85 
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Plats: Landstingets kansli, sal A 

§ 80 

Dnr 

LJ2014

/410 

Yttrande över remiss av Åtgärdsprogram – Anpassning 

till ett förändrat klimat 2015-2019 Jönköpings län  
Landstinget i Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig 

över ovan rubricerade remiss från Länsstyrelsen.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta 

 

att avge föreliggande yttrande som svar till Länsstyrelsen.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen 

Vid protokollet 

Siw Kullberg 

 

 

Justeras 

 

Håkan Jansson   

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist   




