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Remiss 

Handlingsplan för klimatanpassning 

Länsstyrelsen i Uppsala län har upprättat en handlingsplan för arbetet med 

klimatanpassning utefter Förordning om myndigheters klimatanpassningsarbete 

(2018:1428) §10; 

 

Förordning (2018:1428) om myndigheters klimatanpassningsarbete 

Handlingsplan, ansvarsfördelning och rutiner 

10 §   Myndigheten ska 

   1. ha en handlingsplan för arbetet med att nå myndighetsmålen enligt 8 §, 

   2. dokumentera, följa upp och redovisa arbetet med att följa handlingsplanen och 

nå myndighetsmålen i syfte att fortlöpande förbättra arbetet, och 

   3. uppdatera handlingsplanen vid väsentliga förändringar i verksamheten eller 

minst vart femte år. 

 

Resurser, tillvägagångssätt, tidsramar och ansvarsfördelning som gäller för arbetet 

ska framgå av handlingsplanen. 

 

För att anpassa våra samhällen till framtida klimatförändringar krävs ett strukturerat 

arbete på såväl lokal, regional och nationell nivå. Klimatanpassningsarbetet har sin 

utgångspunkt i den nationella strategin för klimatanpassning som kom 2018.1 

 

Handlingsplanen för klimatanpassning i Uppsala län, som Länsstyrelsen nu skickar 

ut på remiss, har ambitionen att vara vägledande för arbetet med klimatanpassning. 

Den ska vara ett stöd i framtagandet av planer och program, prioriteringar och 

beslut. Handlingsplanen ska även synliggöra en ambitionsnivå och viljeriktning för 

klimatanpassningsarbetet i Uppsala län.  

 

För att nå resultat i klimatanpassningsarbetet krävs bred samverkan mellan olika 

aktörer. Det krävs en god kunskap om de förutsättningar och förändringar som länet 

står inför. Det krävs också utbyte av kunskap och erfarenhet mellan aktörer med 

liknande behov och förutsättningar för att komma framåt i arbetet. Syftet med 

 
1 Microsoft Word - Prop 2017_18_163 Nationell strategi för klimatanpassning (regeringen.se) 

mailto:karin.gustavsson@lansstyrelsen.se
mailto:daniel.oman@lansstyrelsen.se
https://www.regeringen.se/494483/contentassets/8c1f4fe980ec4fcb8448251acde6bd08/171816300_webb.pdf
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samrådet är att ge kommuner, myndigheter och andra som berörs tillfälle att 

komma in med synpunkter om handlingsplanen.  

Länsstyrelsen önskar särskilt få synpunkter på del 2 av handlingsplanen och i 

synnerhet de föreslagna aktiviteterna. Formulera gärna ert remissyttrande utifrån 

följande frågor: 

- Vad har ni för behov och prioriteringar i ert klimatanpassningsarbete? Vad kan 

länsstyrelsen bidra med i denna handlingsplan och vad kan ni göra för åtagande? 

- Är de föreslagna aktiviteterna i handlingsplanen relevanta för er? 

o Är det någon aktivitet som er organisation anser att vi bör prioritera mer 

än någon annan? 

o Är det någon aktivitet eller område som er organisation anser att vi bör 

lägga till? 

- Har ni förslag på aktiviteter som ni vill initiera?  

o När kan de i så fall genomföras? 

o Hur kan de finansieras? 

o Hur ska den följas upp? 

- Har ni förslag på aktivitet som någon annan aktör bör initiera? 

Lämna synpunkter 

Synpunkter lämnas senast den 1 februari 2022 via:  

- E-post till uppsala@lansstyrelsen.se 

- Post till Länsstyrelsen Uppsala, Bäverns gränd 17, 753 19 Uppsala 

- Ange diarienummer 424-7782-2021 

Inbjudan till dialog under samrådstiden 

Länsstyrelsen bjuder in till två digitala träffar under remissperioden för diskussion kring 

materialet.  

➢ Torsdag 18 november kl. 13 – 16 

➢ Onsdag 24 november kl. 09 – 12 

För mer detaljer om dessa möten hör av dig till ansvariga handläggare, kontaktuppgifter 

finns nedan. 

Kontaktuppgifter 

Frågor på underlaget ställs till: 

Karin Gustavsson karin.gustavsson@lansstyrelsen.se 010-22 33 261 

(t.o.m 2021-12-30) 

Daniel Öman  daniel.oman@lansstyrelsen.se  010-22 33 422 

mailto:uppsala@lansstyrelsen.se
mailto:karin.gustavsson@lansstyrelsen.se
mailto:daniel.oman@lansstyrelsen.se
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Bilagor 

- Bilaga 1 – Handlingsplanens koppling till andra strategiska dokument 

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter 

Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 

 

Sändlista 

Enköping kommun 

Heby kommun 

Håbo kommun 

Knivsta kommun 

Länsstyrelsen Gävleborgs län 

Länsstyrelsen Stockholms län 

Länsstyrelsen Västmanlands län 

Naturvårdsverket 

Riksantikvarieämbetet 

Skogsstyrelsen  

SMHI 

Tierp kommun 

Trafikverket 

Uppsala kommun 

Älvkarleby kommun 

Östhammars kommun 

  

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Bilaga 1 – Handlingsplanens koppling till andra strategiska 

dokument 

Översvämningsdirektivet 

Länsstyrelsen i Uppsala län har upprättat en plan för arbetet med att hantera 

översvämningsrisker vid Fyrisån. Riskhanteringsplanen är framtagen som en del i 

arbetet enligt EU:s översvämningsdirektiv (2007/60/EG). I Sverige genomförs 

direktivet enligt förordningen om översvämningsrisker (SFS 2009:956) och MSB:s 

föreskrifter om riskhanteringsplaner (MSBFS 2013:1). Riskhanteringsplanen för 

Fyrisån är ute på remiss till 3 december 2021, samråd om riskhanteringsplan för 

översvämning i Uppsala.   

 

Riskhanteringsplanen innehåller mål och åtgärder för att minska risken för att 

människors hälsa, miljö, kulturarv och ekonomisk verksamhet ska drabbas av 

skador till följd av översvämning. I riskhanteringsplanen finns åtgärder som har 

koppling till klimatanpassning. Målen i riskhanteringsplanen är även relevanta för 

klimatanpassning.  

Åtgärdsprogram för miljömål – Färdplan för ett hållbart län 

Länsstyrelsen har i samråd med Uppsala läns miljö- och klimatråd valt att arbeta 

med åtgärdsprogram för miljömål genom ”Färdplan för ett hållbart län”. Färdplanen 

bidrar till att uppnå de nationella miljömålen genom en planerad serie av fyra 

regionala åtgärdsprogram som tas fram i bred samverkan med länets aktörer. 

 

Varje åtgärdsprogram samlar prioriterade åtgärder för länets aktörer inom ett 

temaområde och varje program har en fyraårig genomförandeperiod. Programmens 

temaområden är: 

 

• Minskad klimatpåverkan 

• Ekosystem och biologisk mångfald 

• Vatten 

• Samhällsutveckling 

För att stärka och synliggöra genomförandet av färdplanens åtgärdsprogram bjuder 

länsstyrelsen in aktörer i länet till att teckna hållbarhetslöften och därmed åta sig att 

genomföra ett antal åtgärder ur ett eller flera av de regionala åtgärdsprogrammen.  

Åtgärdsprogram för vatten utformas under 2021 och 3 december genomförs en 

löftesceremoni för tecknande av hållbarhetslöften. Åtgärdsprogrammets förslag på 

åtgärder och aktiviteter bygger främst på det sedan tidigare förankrade arbetet med 

regional vattenförsörjningsplan, denna handlingsplan för klimatanpassning, 

Vattenmyndighetens åtgärdsprogram (2021-2027) och processen för moderna 

miljötillstånd för vattenkraften.  

 

https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/om-oss/om-lansstyrelsen-i-uppsala-lan/remisser-och-samrad/remisser-och-samrad/2021-09-09-samrad-om-riskhanteringsplan-for-oversvamning-i-uppsala.html
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/om-oss/om-lansstyrelsen-i-uppsala-lan/remisser-och-samrad/remisser-och-samrad/2021-09-09-samrad-om-riskhanteringsplan-for-oversvamning-i-uppsala.html

