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Bilaga 2. Åtgärdspaket för fokusområdet Bebyggelse, byggnation och samhällsplanering. 

 

Åtgärder: Bebyggelse, byggnation och samhällsplanering 
Åtgärd Kostnad* Ansvar Prio Tidplan 

1. Göra en åtgärdsplan med 

prioritering av åtgärder för 

identifierade kommunala 

byggnaderna och kommunal 

verksamhet som ligger i risk-

områden för klimatföränd-

ringar. RN med sin special-

kompetens om skydd mot 

olyckor utgör en viktig re-

surs. 

Ingår i ordinarie per-

sonalkostnad. 

KS  

Deltagare: 

samtliga 

nämnder och 

bolag inom 

Halmstads 

kommunkon-

cern  

1 2022–

2023 

2. Planera för åtgärder utefter 

den åtgärdsplan som identi-

fierats ovan. Åtgärderna kan 

vara av olika slag så som 

skydd, anpassning eller flytt. 

Osäkert fram till dess 

att åtgärdsplanen är 

genomförd. 

Samtliga 

nämnder och 

bolag utefter 

ansvar. 

1 Kontinu-

erligt 

3. Identifiera kommunala 

byggnader som hyrs ut till 

externa hyresgäster och som 

ligger i riskområden för kli-

matförändringar. Därefter 

identifieras åtgärder. 

500 000 kr FN 2 2025 

4. Identifiera byggnader som 

andra äger men står på kom-

munens mark som ligger i 

riskområden för klimatför-

ändringar. Därefter identifi-

era åtgärder 

500 000 kr KS 2 2025 

5. Genomföra en kommunö-

vergripande utredning av kli-

matförändringarnas påver-

kan på förorenad mark av 

klass 1 och klass 2. Därefter 

500 000 kr MN 

Deltagare: KS 

2 2023 
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prioriteras åtgärder för om-

råden där kommunen har rå-

dighet. 

6. Genomföra en kommunö-

vergripande utredning av ris-

ken för skred och ras. 

1 000 000 kr KS 2 2024 

7. Genomföra en detaljerad ut-

redning av kommunala 

byggnader i riskområden för 

ras och skred. Därefter iden-

tifieras och genomförs åtgär-

der. 

1 000 000 kr FN 1 2022 

8. Utreda obebyggda tomter 

med byggrätt inom riskut-

satta områden samt plan för 

åtgärder. Kan exempelvis bli 

en tilläggsbestämmelse i eller 

upphävande av detaljplan. 

250 000 kr KS 1 2022-

2025 

9. Samverka med staten och 

regionen om möjliga över-

svämningsåtgärder för statlig 

och regional bebyggelse, ex-

empelvis sjukhuset och 

Halmstads slott. 

Ingår i ordinarie per-

sonalkostnad. 

KS 1 Kontinu-

erligt 

10. Ta fram en kommunikat-

ionsplan för arbetet med kli-

matanpassning där kun-

skapsunderlag om över-

svämningsrisker och ansvar 

kommuniceras till berörda 

privata fastighetsägare. Pri-

vata fastighetsägare ansvarar 

för information till hyresgäs-

ter. Detta inbegriper även 

verksamhetsutövare. 

Se åtgärd 2 i bilaga 5 KS 2 Kontinu-

erligt 

1 = akut. 2 = måste genomföras, men inte akut. 3 = kan genomföras om det finns resurser. 

* Kostnadsberäkningen är en uppskattning i tidigt skede och bör därför ses som preliminär. 


