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Remiss Ersättningssystem i samverkan
SMHI stöder förslaget att utvidga ersättningssystemet för skador orsakade av naturolyckor
och att det i utformningen tas hänsyn till förebyggande åtgärder. Synpunkter på olikheterna i
de lokala förutsättningarna lämnas också.
Det framgår av utredningen att de största kostnaderna har orsakats av stormar,
översvämningar och skogsbränder. Som nämns i utredningen varierar riskerna för dessa
händelser från kommun till kommun. I vissa fall är variationen mycket stor. Detta gäller
särskilt stormar, vilka till övervägande del endast drabbar Götaland och södra Svealand.
En kommuns såbarhet varierar också. Däremot är den påverkbar genom olika förebyggande
åtgärder. Ett tydligt exempel är hur en kommun reglerar var byggnation får ske. Genom att
tillåta byggande nära vatten har man ökat sin sårbarhet vid översvämningar. Därför är det
viktigt att en förutseende planering kan ge en lägre kostnadsnivå. Kommunen vinner
naturligtvis genom att inte drabbas av skador så ofta som man skulle ha gjort annars. Det är
också solidariskt om förebyggande åtgärder belönas med mindre egna kostnader. En viktig
faktor är också om ett vattendrag är reglerat eller inte eftersom en reglering i allmänhet
minskar frekvensen översvämningar.
Sannolikheten att drabbas av skador på grund av en naturkatastrof är således mycket olika
mellan olika kommuner, vilket gör att ett solidariskt ersättningssystem bör eftersträvas.
Konsekvenserna av förväntat ändrat klimat finns också beskrivet i utredningen. Även i detta
fall ska man räkna med att förändringarna i form av naturkatastrofer blir olika i olika delar av
landet. Det är därför viktigt att ersättningssystemet inte motverkar att anpassningsåtgärder
genomförs för att förebygga framtida naturkatastrofer. SMHI har uppfattningen att det
underlag som använts från Klimat- och sårbarhetsutredningen är det för närvarande bästa som
går att få.
Slutligen har SMHI inga synpunkter på nivåerna för premier och ersättningar. Målet för det
totala försäkringsbeloppet bedöms rimligt med hänsyn till de händelser som inträffat.
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Beslut

Generaldirektör Maria Ågren har beslutat i detta ärende efter föredragning av direktör Bodil
Aarhus Andrae. Ärendet har beretts av Per-Olof Hårsmar

För SMHI

Maria Ågren
Generaldirektör
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