HÖG TID FÖR MER
KLIMATANPASSNING
Extrema väderhändelser
som skyfall och värmeböljor
blir allt vanligare. Samhället
behöver bli bättre rustat för
att hantera klimatförändringar
och klimatrelaterade skador.
”Försäkringsbranschen vill även
i fortsättningen kunna
erbjuda ett gott skydd
vid klimatrelaterade
skador”
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Klimatet håller på att förändras. Sverige blir
varmare och blötare med stigande temperaturer
och ökad nederbörd. Redan i dag är de klimat
relaterade skadorna omfattande och kostar årligen
stora belopp.
Försäkringsbranschen ser med oro på denna utveckling. Försäkringsföretagen har inget formellt
ansvar för klimatanpassning men spelar en viktig
roll då de hanterar skador, ersätter drabbade försäkringstagare och arbetar med att förebygga skador.
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och kostnaden av skadan. Skador som inte betrak
tas som plötsliga och oförutsedda, till exempel
vanligt återkommanade översvämningar i en
källare, uppfyller inte längre de kriterier som gör
det möjligt att erbjuda privat försäkring. Det kan
då uppstå så kallad försäkringsnöd, det vill säga att
det inte längre går att försäkra sig mot vissa risker.
VAD BEHÖVER GÖRAS?
Samhället behöver bli bättre anpassat till klimat
förändringar och rustat för att förebygga och
hantera klimatrelaterade skador. Ett hållbart
klimatanpassningsarbete kräver nationell sam
ordning och samverkan mellan beslutsfattare
på olika nivåer och inom olika sektorer. Klimat
anpassning för den enskilde fastighetsägaren,
byggsektorn och för kommunen handlar om att
vidta olika åtgärder för att förebygga och anpassa
verksamheter till ett förändrat klimat, dvs. minska
risken för klimatrelaterade skador. Det är också
viktigt att tydliggöra lagstiftningen så att den
utgör ett stöd i detta arbete.
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• Det bör finnas en övergripande nationell strategi
för klimatanpassning.

SKADEKOSTNADER FÖR NATURSKADOR (SEK)
1 500 000

• Ansvaret för finansiering av anpassningsåtgärder
ska vara tydligt och underlätta för kommuner och
fastighetsägare att vidta åtgärder.

1 200 000

900 000

• Alla kommuner ska ha en klimatanpassningsplan
som omfattar nybyggnation men även befintlig
bebyggelse och infrastruktur.

600 000

• Det ska finnas konsekvensanalyser som tar
hänsyn till hela den förväntade livslängden för
byggnader och infrastruktur.
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• Preskriptionstiden för beviljande av bygglov enligt
plan- och bygglagen bör vara 30 år.

GER FÖRSÄKRING SKYDD MOT NATURSKADOR?
Idag erbjuder den svenska försäkringsbranschen
försäkringar med ett gott skydd för alla klimat
relaterade skador, både till företag och till
konsumenter. Skydd för översvämningsskador
ingår till exempel i hem- och villaförsäkringar.
För att försäkring ska kunna erbjudas behöver
vissa kriterier vara uppfyllda. En skada ska vara
plötslig och oförutsedd. Det ska också vara
möjligt att beräkna och uppskatta omfattningen

• Det bör i föreskrifter fastställas att:
- en kommun ska kunna hantera en viss skyfallsmängd
- det vid nybyggnation anges en lägsta golvnivå
i förhållande till högsta beräknade vattennivå i
vattendrag eller hav.
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