Svensk Forsakring

Miljodepartementet
Naturmiljoenheten

Dnr M2020/02032
Yttrande

Stockholm 2021-05-03

Tillgangliga strander - ett mer differentierat
strandskydd (SOU 2020:78)
Svensk Forsakring noterar att betankandet lyfter fram att klimatforandringarnas
effekter, t ex hojd havsniva, kommer att paverka strandskyddet framledes. Dock
menar vi att konsekvenserna av hojd havsniva inte aterspeglas fullt ut i de forslag
som laggs fram. Forslagen tycks i stor utstrackning utga fran dagens forhallanden.
Vi star i borjan av klimatforandringarnas effekter dar en successiv utveckling
kommer att ske. Klimatforandringarna kommer att medfora ett alltmer volatilt
vader med fler extremer och pa sikt vasentligt hojd havsniva.
Kustnara bebyggelse
Flavsnivahdjningen kommer inte att avta ar 2100, vilket ar det artal som manga
myndigheter, kommuner och planerare tycks anvanda som planeringshorisont (i
basta fall). Det rader stor osakerhet om takten i havsnivahojningen. Olika
klimatmodeller kommer till olika resultat. Vissa modeller pekar pa att havsnivan
kan komma att stiga med uppat 3-5 meter pa ett par hundra ars sikt. Mot den
bakgrunden maste samhallet redan nu ta hansyn till denna osakerhet och paborja
en planering av hur detta ska kunna hanteras. Detta bor galla for bade
nyproduktion och for befintlig bebyggelse och infrastruktur.
Att paborja nya storskaliga byggnationer av fastigheter och infrastruktur langs den
svenska kustlinjen ar direkt kontraproduktivt gentemot alia hallbarhetsmal. Savida
det inte ar mojligt att hojdsatta dessa byggnader tillrackligt i forhallande till
byggnadens livslangd kommer oversvamningsskador att intraffa, vilket i sin tur
genererar onodiga koldioxidutslapp vid aterstallande. Nar dessa
oversvamningsskador sedan frekvent atervander kommer inte langre forsakring for
dessa skador att kunna erbjudas. Fastigheten far sta sina egna kostnader for
skadorna, vilket over tid inte blir ekonomiskt mojligt att hantera. Fastighetens
varde sjunker och kreditinstitutens sakerheter forsvinner. Detta kan fa allvarliga
konsekvenser pa den finansiella marknaden, vilket aven Riksbanken
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uppmarksammat (Sveriges Riksbank Nr 10 2020 Ha vsnivShojn in gar till fbljd av
global uppvarmning innebar okade risker for bostader).
Det kan namnas att redan idag finns fastigheter som ligger i omraden langs var
kust dar bantering av dversvamningsskador enligt den forsakringsmassiga principen
"plotsligt och oforutsedd handelse" blir allt svarare att leva upp till. Det ar saledes
bara en tidsfraga innan vi borjar se exempel pa att det inte gar att erbjuda
oversvamningsskydd for vissa fastigheter.
Dessa aspekter och de behov av regiering av kustnara bebyggelse och infrastruktur
som behovs for framtidens forhallanden kommer inte till uttryck i betankandet. I
betankandet tas inte heller upp hur hanteringen bor ske med de fastigheter och den
infrastruktur som redan idag ligger pa olamplig kustnara mark. Fragestallningen
namns forvisso, men konkreta forslag saknas. Aven i denna del behovs en
integrerad klimatanpassnings- och strandskyddsstrategi. Det kan inte vara
meningen att all klimatanpassning av kuster ska ske genom att det lamnas dispens
for att bygga allt hogre skyddsvallar langs den svenska kusten for att skydda
fastigheter som pa sikt blir utsatta. Forutom att forstora naturen bygger vi da in en
stor kanslighet for ovantade handelser som okar risken for katastrofer. Vallar och
andra oversvamningsskydd kan forvisso ge ett temporart skydd, men ar inte en
langsiktigt realistisk losning annat an for ett fatal sarskilt skyddsvarda platser.
Det som behovs ar en nationell klimat- och strandskyddsstrategi for att langsiktigt
hantera den kommande havsnivahojningen. Det ar fa kommuner som har en
planeringshorisont som overstiger 30 - 40 ar. Men det som planeras och byggs idag
bor kunna finnas kvar om atminstone hundra ar.
Svensk Forsakring menar att en sadan klimat- och strandskyddsstrategi bor beakta
en havsnivahojning uppgaende till atminstone 3 meter. Med en sadan utgangspunkt
behover saval befintlig bebyggelse som kommande byggnationer hanteras. Genom
att vara tidigt ute med en strategi kan vi pa basta satt hantera den kommande
havsnivahojningen med minst skada bade ur ett ekonomiskt perspektiv och ur ett
miljoperspektiv.
En sadan klimat- och strandskyddsstrategi skulle aven ge forutsattningar att over
tid tillskapa flexibla strandnara omraden langs vara kuster dar det ar olampligt med
permanent bebyggelse, som samtidigt kan utgora rekreationsomrade for
medborgarna i takt med att havet stiger.

Annan strandnara bebyggelse
I betankandet foreslas en utvidgad mdjlighet att bebygga strandnara i landsbygdsomraden. Redan idag finns det problem med strandnara bebyggelse som
oversvammas vid t ex varflod. Aven om snomangden pa sikt generellt kommer att
minska successivt sa kommer nederborden att oka. Ar det kallgrader sa kommer
det att kunna bli extremt stora mangder snb i vissa delar av landet och vid
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plusgrader kan vattenmagasin bli overfyllda och behova tommas. Till detta bar vi
aven en okad frekvens av kraftiga skyfall som kan orsaka hojda nivaer i
vattendrag.
Liksom vid kustnara bebyggelse maste aven annan strandnara bebyggelse i
landsbygdsomraden hojdsattas med god marginal i forhallande till i vad man
vattendraget kan komma att stiga.
Ett okat flode medfor aven en okad risk for erosion och att vissa vattendrag tar sig
nya vagar. Detta ar aven en faktor som maste beaktas vid godkannande av
strandnara bebyggelse i landsbygdsomraden.

Tillsyn
Vi bar redan idag strandskyddsregler som ska motverka strandnara bebyggelse i
exploaterade omraden. Trots detta okar dispenserna lavinartat.
Det ar knappast av okunskap som kommuner lamnar dispenser fran strandskyddet.
Det finns oftast ett finansiellt intresse fran kommunens sida att bevilja dessa
dispenser. Det racker saledes inte med att oka tillsynen genom en arlig uppfoljning
av Naturvardsverket. Det maste aven finnas tydiiga sanktioner for de kommuner
som bryter mot strandskyddsreglerna genom att lattvindigt ge dispens. Hur ett
sadant sanktionsforfarande bor utformas ar en fraga som saknas i betankandet.
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