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Övergripande beskrivning
Idag har fastighetsägaren ett stort ansvar att skydda och finansiera åtgärder på sin egen tomt. Även
kommunerna investerar en ansenlig summa pengar för olika typer av åtgärder. Ofta saknar
fastighetsägaren möjlighet att genomföra åtgärder som ger fungerande långsiktiga lösningar och
kan i vissa fall förvärra situationen för andra fastighetsägare och allmänna intressen. Möjlighet till
finansiering för åtgärder är särskilt angeläget i de fall när en insats innebär att enskilda och/eller
kommuner får ta ett oproportionerligt stort ansvar för att samhällsnyttan ska optimeras. Inom
”Regional kustsamverkan” kan möjliga finansieringslösningar utredas för att hitta en rimlig och
rättvis kostnadsfördelning mellan den enskilda, kommun och stat. Förslag på hur en
finansieringsmodell skulle kunna se ut kan tas fram. För många områden kan det vara motiverat att
fastighetsägaren eller kommunen finansierar åtgärder, men för vissa områden eller för speciella
insatser kan det vara motiverat med statlig medfinansiering. Behoven och förslag på lösningar
behöver lyftas till nationella beslutsfattare.

Genomförda möten
2018-11-13/14 RKS möte Halmstad
2019-06-19 MNKA Arbetsgrupp Finansieringsmodeller
2019-08-26 MNKA AG Finansieringsmodeller
2019-09-05 Möte COWI Finansireingsmodeller
2019-09-06 PG 5 Finansieringsmodeller
2019-09-26 PG 5 Finansieringsmodeller
2019-10-25 PG 5 Finansieringsmodeller
2019-11-06 PG 5 Finansieringsmodeller
2019-11-13 Möte COWI Finansieringsmodeller
2019-11-14 Workshop Finansieringsmodeller, Halmstad.
2019-12-19 Möte COWI Finansieringsmodeller

Aktiviteter för projektgrupp 5
1. Utreda möjliga finansieringslösningar för åtgärder och fördelning av kostnader mellan den
enskilde, kommun och stat
En arbetsgrupp har bildats inom Myndighetsnätverket klimatanpassning (MNKA) som skall jobba
med Finansieringsmodeller. Följande myndigheter är med i arbetsgruppen: SGI, SGU, MSB,
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Boverket, Lst Skåne och Lst Halland. MNKA arbetsgrupp Finansieringsmodeller har en total
budget på 475 kkr.
Arbetsgruppen inom MNKA kommer ha tät samverkan med Projektgrupp 5 inom Regional
kustsamverkan Skåne / Halland. Arbetsgruppen kommer ta fram informationsmaterial om vem som
har ansvar och vilka olika finansierings- och samverkansmodeller som finns att tillgå idag. Detta
material kommer finnas tillgängligt för kommunerna och enskilda. Arbetsgruppen kommer även
visa på brister i dagens system för att skapa hållbara lösningar.
Arbetsmoment inom arbetsgruppen:
 En litteraturstudie genomförs både med svenska exempel men också med internationella
utblickar för att se hur det lösts i andra länder.
 Upphandling av konsult inom finansieringsmodeller.
 Under hösten kommer en workshop arrangeras tillsammans med utvalda kustkommuner för
att diskutera olika finansieringsmodeller.
 Under hösten kommer informationsmaterial att tas fram.
 Slutrapportering sker i januari 2020.
Resultat:
 Olika typer av finansieringsmodeller finns beskrivna.
 Ansvarsfrågan för befintliga finansieringsmodeller finns beskriven.
 Ansvarsfrågan finns beskriven för nya förlag på finansieringsmodeller.
Workshopen genomfördes 14 november i Halmstad, kl. 10-15.
COWI är inhyrda som konsulter för att titta på vilka finansieringsmöjligheter som finns
internationellt, hur vi kan jobba i Sverige, samt förslag på vägar framåt. COWI medverkade på
workshopen den 14 nov.
Delegationen Göta Älv (DGÄ) arbetar med liknande problemställning längs Göta älv för
skredriskområden som behöver finansieras. Samverkan med DGÄ pågår.
2. Identifiera områden och insatser där en statlig medfinansiering skulle vara motiverat
Denna aktivitet kommer påbörjas efter att aktivitet 1 har genomförts.

Fortsatt arbete / Förslag att lyfta
Rapporten om finansieringsmodeller kommer färdigställas under januari 2020, för att sen skickas
på remiss inom RKS PG5 samt RKS AG. Slutlig version klar i mars 2020.
Ta fram informationsmaterial till kommuner och fastighetsägare.
Identifiera områden och insatser i Skåne och Halland där medfinansiering skulle vara motiverat.
Fortsatt samverkan med DGÄ för att hitta möjliga finansieringsformer.
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