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Remiss av rekommendationer förlägsta
grundläggningsnivålängsvattendrag och sjöari
Stockholms län- med hänsyntill risken för
översvämning

Förslagtill beslut
Remiss av Länsstyrelsen i Stockholms läns förslagriU "Rekommendationer för
lägsta grundläggningsnivå längs vattendrag och sjöari Stockhohns län - med
hänsynjtill risken föröversvämning"besvaras med Stadsbyggnadsförvaltnlngens
yttra r^le^

Sa^i Kopparberg

Carolina Fintling Rue

Förvaltningschef

Enhetschef

Stadsbyggnadsförvaltningen

Oversiktsplaneringsenheten

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen i Stockholms län har berett kommunen tillfäUe ätt yttra sig över
förslagtill Rekommendationer förlägsta grundläggningsnivålängs vattendrag
och sjöari StockhoLnis län - med hänsyn ull risken föröversvämning.
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Länsstyrelsen i Stockholnis län har ddigare tagit frani rekommendadoncr om
hur den fysiska planeringen börto hänsyn tUl översvämningsrisker längs
Mälarens stränder och Östersjönskust. Remitterat förslag kompletterar de n'å
ddigare rekommendationerna vilket göratt det sn^rt finns rekommendadoner
för samtliga vattendrag, sjöaroch kust i länet. Förslagetbygger ull stor del på
samma utgångspunkt och resonemang som ddigare framtagna
rekommendationer förMälarens stränder och Östersjönskust.
Angivna rekoinniendadoner förlägsta
grundläggningsnivå utgöringen absolut nedre
gräns, men om ny bebyggelse placeras under denna
nivå behöverkommunen visa att exploateringen
inte blir oläinplig. Om det inte kan visas knn

Gfundläggnlngsnlvä

länsstyrelsen upphäva kominunens beslut.
Rekommendationerna är inte bindande, men redovisar länsstyrelsens
uppfattning om hur Plan- och bygglagen ska dllämpas i fråga om kravet att
bebyggelse ska lokaliseras tiU mark som ärlämpad förändamåletmed hänsyn tal
risken föröversvämning.
FörTyrcsåns vattensystem finns en översvämningskarteringgjord av
Myndigheten församhällsskydd och beredskap (MSB) som visar på beräknat
högsta flöde och 100-årsflöde.Karteringen används redan Idag vid
översiktsplaneringoch detaljplanering l Tyresö kommun.

Rekommendationer
Länsstyrelsen rekommenderar l remitterat förslagt\'å lägstanivåerför
'100-årsflöde.
bebyggelse; beräknat högsta flödeoch ett klimatanpassat
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Länsstyrelsen rekommenderar att:
" Ny sammanhållande bebyggelse samt samhällsfunktioner av betydande
vikt behöver placeras ovanförnivån förberäknat högsta flöde.
"

Enstaka byggnader av lägrevärde behöverplaceras ovanförnivån för
ett 100-åtsflöde.

Yttrande
Tyresökommun tycker i stort att förslaget dU rekommendadoner förlängsta
grundläggningsnivå längs vattendrag och sjöari Stockholms län är bra.
Föreslagna nivåer förlägsta grundläggning av ny bebyggelse, som redovisas i
bakgrundfakta, äri nivå med dem som kommunen redan idag arbetar urifrån
(enhgt den översvämningskarten ng som Myndigheten församhällsskydd och
beredskap tagit fram förTyresöånssjösystem).
Vidare kan formuleringen i ingressen "Länsstyrelsen ska upphäva kommunens
beslut att anta..." kan med fördelersättas av skrivningen från mlssivet
"Rekommendationerna ärinte
bindande, men redovisar länsstyrelsernas
uppfattning om hurPBL ska tillämpas..." samt förtydliga att Länsstyrelsen kan
upphäva kommunernas beslut t de fatt det inte redovisats tillräckliga. skäl föratt
göra en annan bedömning.

Bilagor
l.

Rekommendationer förlägsta grundläggningsniva längs vattendrag och
sjöari Stockhokns län med hänsyn tiU risken föröversvämning
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