§V: Frågeställningar angående Halmstads kommuns klimatanpas...

Datum: 6 november 2017 A8:44:42 CET
Till: "lytuweJrygffij-kliä,-{§ill" <}!}:{y-deiltet@j9...............,t1i.i§,*l>
Ämne: Frågeställningar angående Halmstads kommuns klimatanpassningsarbete

ert engagemang i klimatfrågorna. Vi ger gärna ett översiktligt svar på era frågeställningar.
Anpassningen till ett förändrat klimat berör mycket riktigt rnånga delar av den kommunala
förvaltningen och organisatoriskt finns flera centrala funktioner i kommunens arbete med att
minska utsläppen av växthusgaser samlade på Samhållsbyggnadskontoret och det pågår för
närvarande en rekrytering av en klimatanpassningsamordnare. Behovet av en
klimatanpassningssamordnare är stort för att vi på ett bättre sätt ska kunna koordinera både det
interna arbetet och samverkan med andra kommuner och myndigheter.
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Det finns en mängd interna styrdokument som har bäring på klimatanpassningsarbetet fr a:
Både arbetet med att minska klimatpåverkan och klimatanpassning tar avstamp i
planeringsdirektiv 2018-2020.
o t K§ VP har det beslutats om mål kopplat till minskad klimatpåverkan och
klimatanpassning.
o Framtidsplan 2030, Strategisk översiktsplan för Halmstads kommun
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Det har gjorts ett flertal analyser av hur Halmstad påverkas av ett förändrat klimat:
Öp sid 65 kap 7 Ett robust samhälle i ett förändrat klimat med planeringsinriktningar sid
69-70 samt karta på sid 173
Klimat och sårbarhetsutredning för Halmstads kommun, 2009. Beställd av Halmstads
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kommun, framtagen av WSp.
Klimatanpassning, Sammanställning av förarbete inför klimatanpassning i Halmstads
kornmun, 2016-08-23
Förstudie översvämningsåtgärder för Nissan och Suseån. Beställd av Halmstads kommun,

framtagen av WSp.
- Översiktsplanen fungerar som utgångspunkt vid framtagande av detaljplaner och de
planeringsinriktningar som anges på sid 69-70 följs upp. När det gäller stora nederbördsmängder
följs i planeringen de regler och riktlinjer för ornhändertagande av dagvatten som finns nationellt
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{bl a §venskt vattens publikationer sem uppdateras kontinuerligt). De senaste åren har det tagits
höjd för en större mängd dagvatten i dagvattensystemen än tidigare. Nu dimensioneras för L0-,
20-, respektive 30-årsregn beroende på vilket typ av område som ska exploateras.
Höjdsättning av nya områden görs i planskedet dels för att hindra översvämning från stigande
vattennivåer från åar och hav men också för att säkerställa att inga instängda områden skapas vid
stora regnmängder (här dimensioneras i nuläget för 100-års regn).
Ytor för omhändertagande av dagvatten läggs på allmän platsrnark, tex dagvattendammaq,
öppna system för dagvattenhantering. Det är viktigt för att säkerställa att drift och underhåll av
dessa ytor sker på ett ändamålsenligt sätt. Planbestämmelser sorn används i detaljplaner kan tex
reglera lägsta tillåtna golvnivå för ny bebyggelse för att hindra att översvämning sker.
Några av frågorna kanske också kommer upp på föreläsningen den 8 november. För att kunna ge
mer specifika svar på de mer detaljerade frågorna behöver flera förvaltningar tillfrågas och vi ber
er återkomma med de frågor som återstår att besvara när den nytillsatta tjänsten för en
klimatanpassningssamordnare tillsatts i början av 2018.

Vånliga hålsningar
Marie-Helene Bergstrand
Kommunekolog
072-587 69 63

Halmstads kommun
Strateg i- och utredningsavdel ningen, Samhältsbyg gnadskontoret
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SV: Frågeställningar angående Halmstads kommuns klimatanpas...

Ämne: SV: Frågeställningar angående Halmstads kommuns klimatanpassningsarbete
Frän: "Mats Lundkvist" <mlt@tefia.com>

Datum:24fi1L-A8 14:54
Till: "'Nils Werner"' <wwwerner@telia.com>, <b,toftgard@telia.com>, <t.j.1@telia.com>,
<ambruno45@gmail.com>, <anders_pellekrok@hotmail.com>, <bit[e.lyden@gmail.com>,
<goera n.e@ gma il.com>, <gu ni la krister@telia.com>
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Om man läser svaret så är det väl de sk styrdokurnenten som är substansen i svaret. Tittade just snabbt på
dessa.
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I planeringsdirektiven finns inget om klimatanpassning utöver anslag om 6 milj kr/är i likhet med
tidigare år.
Verksamhetsplanen avser tydligen är ZAfi.1 denna finns bara några allmänt hållna formuleringar om
att man ska ta ställning till förslag om klimatanpassning. lnget konkret.
Öp jitter jag knappt ens titta i. Dän är i många avseendän p-ass6. Dock står det så här i den konkreta
rutan:

Ploneringsinriktning * Effekter ov höjda havsnivåer
lnom omröden i kustnöra liigen som ligger på en morknivå tögre iin +3,5 m över ltovet görs en bedömning
över hur stigonde havsnivåer ska honteros vid plonering ov ny bebyggelse.
Områden i kustnrirs ldgen som ligger på en marknivå {tigre ön +2,5 m krriver åtgrirde; exempefvis
erosions- eller översvömningsskydd, för ott varo lömpligo för ny bebyggetse.
Svaret är jaså. Som jag uppfattat saken har skrivelsen till Kommunstyrelsen inte kommit fram till densamma.
Är inte förvånad. Frågan blir i så fall hur man ska bära sig åt när man skriver till Kommunstyrelsen.
Sen finns det ett sätt att tänka bort klimatanpassningsproblernen. Man gör något för att det ska cyklas mer
och köras bil mindre och det är klart att om jag ställer upp pa det och trampar min cykel blir det mindre
kllmatpåverkan. Dock stiger havet den där metern, eller mer, i alla fall. Det gäller att inte blanda ihop

klimatanpassningsätgärder med åtgärder som begränsar klimatförändringarna,
Hälsningar/Mats
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Från: Nils Werner [mailto :wwwerner@telia.com]
Skickat: den 6 november 2017 11:59
Till: Mats Lundkvist <mlt€)telia.com>; b.toftgard@telia.com; t.j.1@telia.com; ambruno45@gmail.com;
anders-pellekrok@hotmail.com; bitte.lyden@gmail.com; goeran-e@gmail.com; gunillakrister@telia.com
Ämne: Fwd: Frågeställningar angående Halmstads kommuns klimatanpassningsarbete
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Här kommer faktiskt ett relativt utförligt svar på några av frågorna.
Vi behöver väl nu sätta oss in i de angivna dokumenten och senare återkomma till
klimatanpassningssamordnaren när hen är på plats. Vi kanske därtill behöver samla oss till separata skrivelser
till berörda förvaltningar.
Föreslår att vi diskuterar detta 15/11. vid studiecirkeln. Bra om några av oss hinner titta på en del i förväg.
Jag vidarebefordrar också idag till Marianne Holm inför hennes ledare.
Hälsningar
Nils
Skickat från min iPad

Vidarebefordrat brev:
Från: Marie-Helene Bergstrand <§§{i*i_l{]e$e-.h-qrg5}rsil-ci#}Almsiad,se>

1av3

20L711-A817 24

