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Förord 

Klimatförändringarna innebär att det förebyggande arbetet och klimatanpassning 

blir allt viktigare. Har din kommun bebyggda områden som hotas av naturolycka, 

områden där marken har för låg stabilitet och behöver förstärkas eller områden 

som behöver skydd mot översvämning? Då har kommunen möjlighet att söka 

statligt bidrag till förebyggande åtgärder. 

Generellt är det mer lönsamt att förebygga en naturolycka i bebyggda områden än 

att ta konsekvensen av att den inträffar. I Sverige finns områden som på grund av 

läge, topografi och markens beskaffenhet utgör riskområden för skred, ras, erosion 

och översvämning. Sådana naturolyckor i befintlig bebyggelse kan medföra stor 

påverkan på samhället.  

För bebyggda områden där risken för naturolyckor är särskilt stor har staten 

anslagit medel för förebyggande åtgärder, bland annat för att anpassa Sverige till 

effekter som följer av ett förändrat klimat. Kommuner kan söka bidrag från detta 

anslag hos Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB. 

Från 2022 har staten höjt anslaget till drygt 500 miljoner kronor per år. 
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Statsbidrag – ett stöd till 
kommuner som vill 
förebygga naturolyckor 
 

Kommuner kan söka statsbidrag 

Statsbidraget är till för att stödja kommuner att vidta förebyggande åtgärder mot 

naturolyckor. 

Kommuner kan söka bidrag för åtgärder som utförs eller avses bli utförda bland 

annat för att anpassa Sverige till de effekter som följer av ett förändrat klimat. 

Bidrag ges för förebyggande åtgärder som skyddar befintlig bebyggelse mot 

översvämning, ras, skred eller erosion. Bidrag kan lämnas för upp till 60 procent 

av bidragsberättigade kostnader. 

 

Förutsättningar för bidrag 

Syftet med bidraget är att: 

 värna människors liv och hälsa samt hindra skador på egendom och miljö, 

 upprätthålla samhällsviktig verksamhet, eller 

 anpassa samhället till de effekter som följer av ett förändrat klimat. 

Använd myndigheternas kartunderlag 

Som ett underlag till ansökningarna om statsbidrag utför MSB översiktliga 

karteringar av markens stabilitet inom bebyggda områden samt karteringar av 

översvämningshotade områden. SGI och SGU tar fram kartunderlag för ras, skred 

och erosion. Karteringarna kan också utgöra ett stöd till den kommunala 

riskhanteringen.  

Läs mer om skredkarteringar på  

https://www.msb.se/sv/verktyg--tjanster/stabilitetskartering-finkorniga-

jordarter/ och https://www.msb.se/sv/verktyg--tjanster/oversiktlig-

stabilitetskartering-i-moran-och-grova-jordar/ 

Läs mer om översvämningskarteringar på 

https://www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-

amnen/naturolyckor-och-klimat/oversvamning/oversvamningskarteringar-och-

samordning/ 

Kartvisningstjänst för ras, skred och erosion https://gis.sgi.se/rasskrederosion/ 

https://www.msb.se/sv/verktyg--tjanster/stabilitetskartering-finkorniga-jordarter/
https://www.msb.se/sv/verktyg--tjanster/stabilitetskartering-finkorniga-jordarter/
https://www.msb.se/sv/verktyg--tjanster/oversiktlig-stabilitetskartering-i-moran-och-grova-jordar/
https://www.msb.se/sv/verktyg--tjanster/oversiktlig-stabilitetskartering-i-moran-och-grova-jordar/
https://www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/naturolyckor-och-klimat/oversvamning/oversvamningskarteringar-och-samordning/
https://www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/naturolyckor-och-klimat/oversvamning/oversvamningskarteringar-och-samordning/
https://www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/naturolyckor-och-klimat/oversvamning/oversvamningskarteringar-och-samordning/
https://gis.sgi.se/rasskrederosion/
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När kan kommunen ansöka?  
Det finns två ansökningsperioder per år och sista ansökningsdatum är den 1 mars 

respektive den 1 september.  

Under 2023 är e-tjänsten är öppen: 

 9 januari till 1 mars 

 1 juni till 1 september 

Ansök via e-tjänst 

Ansökan lämnas till MSB via en e-tjänst på MSB:s e-tjänsteportal 

https://etjanst.msb.se/e-tjanster/ 

  

https://etjanst.msb.se/e-tjanster/
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Vad kan kommunen söka 
bidrag för? 
MSB kan lämna bidrag enligt förordning (SFS 2022:1395) om statsbidrag till 

kommuner för förebyggande åtgärder mot naturolyckor. 

Övergripande principer 

 Bidrag ges för förebyggande åtgärder mot översvämning, ras, skred eller 

erosion 

 Bidrag ges för fysiska åtgärder som minskar risken för naturolyckor i  

befintlig bebyggelse 

 Bidraget får ges med högst 60 procent av åtgärdens kostnad 

 Bidraget får kombineras med andra former av stöd så länge de inte 

överskrider den totala kostnaden för åtgärden 

 Kommuner kan söka bidrag tillsammans för gemensamma åtgärder 

 

Exempel på kostnader som kan vara bidragsberättigade 

 Material- och arbetskostnader kopplade till genomförande av åtgärden 

 Kostnader för utredningar som behövs för att den förebyggande åtgärden 

ska kunna vidtas  

 Kostnader för att återställa mark eller anläggningar till ursprunglig 

standard  

Exempel på kostnader som inte är bidragsberättigade 

 Övergripande studier och riskanalyser som syftar till att identifiera risker 

för naturolyckor, såsom exempelvis en skyfallsplan 

 Kostnader för skydd av ny eller planerad bebyggelse 

 Kostnader som inte är direkt kopplade till själva riskreduceringsåtgärden   

 Kostnader för temporära åtgärder, exempelvis flyttbara 

översvämningsbarriärer och pumpar. 

 Kostnader för underhåll 
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Vad ska ansökan innehålla? 
En ansökan ska innehålla uppgifter om vad som ska skyddas, hur åtgärden har 

valts och hur den ska genomföras.  

Som underlag för ansökan är det viktigt att hotbilden och förhållanden på platsen 

är noggrant utredda. Olika utredningar krävs beroende på om ansökan avser 

förebyggande åtgärder mot översvämning, ras, skred eller erosion.   

Observera att den sammanfattande beskrivningen av åtgärden är viktig för att 

ansökan ska vara komplett liksom att åtgärden beskrivs tydligt med kartor, 

ritningar och beräkningar. 

Detaljerad information om vad en ansökan ska innehålla finns i bilagan till denna 

vägledning. 

Följande uppgifter ska lämnas i ansökan 

 Grunduppgifter om sökande kommun samt kontaktuppgifter 

 Åtgärdens namn och vilken typ av naturolycka den gäller 

 Koordinater som visar åtgärdens lokalisering 

 Start- och sluttidpunkt 

 Uppgifter om åtgärdens kostnad 

 Uppgifter om annan finansiering 

 En sammanfattande beskrivning av åtgärden  

 Uppgifter om tillstånd, dispenser eller anmälan som krävs för att 

genomföra åtgärden 

 En beskrivning av risken som ska förebyggas 

 Uppgifter om åtgärden finns inom, eller skyddar, ett utpekat riskområde 

 Uppgifter om åtgärdens varaktighet och förvaltning av den 

 En beskrivning av hur åtgärden har tagit hänsyn till de effekter som följer 

av ett förändrat klimat 

 Uppgifter om åtgärden berör förorenad mark 

Följande information lämnas som bilagor 

 Karta som visar åtgärdens lokalisering och placering  

 Karta över området där risken ska förebyggas, t.ex. skredriskområde, 

översvämningsyta eller område med risk för erosion 

 Detaljerad beskrivning av åtgärden inkl. beräkningar, ritningar m.m. 

 Kostnadsberäkningar 

 Tidplan för åtgärdens genomförande 
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 Riskbedömning - riskinventering, riskanalys och riskvärdering 

 Utdrag ur strategier, planer eller program som är relevanta för åtgärden 

 Bedömning av kostnad och nytta t.ex. kostnads- nyttoanalys, 

samhällsanalys eller klimatkalkyl 

 Miljökonsekvensbeskrivning 

 Bilagor specifikt för skred, ras och slamströmmar t.ex. geoteknisk PM 

avseende stabilitet 

 Bilagor specifikt för bergras t.ex. bergteknisk utredning 

 Bilagor specifikt för översvämning t.ex. redovisning av kartor med 

översvämningsutbredning 

 Bilagor specifikt för erosion, exempelvis geotekniska PM avseende erosion 

(vattendrag och sjö) 
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Hur går handläggningen till? 
Handläggning och beslut  

När ansökningarna inkommit den 1 mars respektive den 1 september påbörjar 

MSB handläggningen Vid behov bidrar Statens geotekniska institut (SGI) med 

geotekniskt expertstöd liksom Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 

(SMHI) med hydrologiskt expertstöd. För åtgärder som avser erosion medverkar 

Sveriges geologiska undersökning (SGU) som expertstöd i granskningen. 

Om en ansökan behöver kompletteras tar MSB kontakt med kommunen. Ofta 

genomförs ett digitalt möte för att diskutera ansökan och i vissa fall genomförs 

platsbesök för att studera berört område i fält.  

Beslut om bidrag fattas först när beslutsunderlagen är kompletta. Om åtgärden 

kräver tillstånd kan MSB fatta beslut när tillstånd har meddelats, exempelvis om 

åtgärden ska prövas i miljödomstol. 

Inför beslut gör MSB en samlad bedömning och prioritering av alla inkomna 

ansökningar för att fördela de tillgängliga medlen till de objekt som bedöms ha 

bäst förutsättningar att på ett varaktigt sätt uppfylla syftet med stödet. 

Ett beslut om bidrag kan innehålla vissa rekommendationer, till exempel angående 

markens framtida användning och belastning. 

Om förändringar av projektet görs ska kommunen så snart som möjligt meddela  

detta till MSB. 

Utbetalning av statsbidrag  

När en ansökan har beviljats får högst 50 procent av bidraget betalas ut i förskott. 

Bidraget betalas därefter ut efter upparbetade kostnader. Minst 20 procent av 

bidraget betalas ut först efter att en slutrapport har lämnats in och godkänts av 

MSB.   

Slutredovisning av åtgärderna  

När åtgärderna har utförts ska kommunen lämna en slutrapport till MSB. 

Slutrapporten ska innehålla: 

 En ekonomisk redovisning av hur bidraget använts,  

 en redovisning av genomförda åtgärder samt  

 handlingar som visar den utförda åtgärden såsom relationsritningar och 

slutbesiktningsprotokoll.  

Den ekonomiska redovisningen ska innehålla en sammanställning samt kopior av 

verifikat. Slutrapporten ska lämnas in senast sex månader efter att åtgärderna har 

slutförts om inget annat står i beslutet. 
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Om de genomförda åtgärderna avviker från det som angivits i 

ansökningshandlingarna ska en beskrivning av de alternativa åtgärderna samt 

beräkningar som verifierar att åtgärderna ger tillfredsställande säkerhet bifogas. 

Återbetalning och återkrav 

Om åtgärderna inte utförs eller om kommunen inte följer villkoren i beslutet har 

MSB rätt att besluta om att helt eller delvis återta bidraget.  
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Information, länkar och 
kontaktuppgifter 
Information på webben 

Mer information om statsbidraget till förebyggande åtgärder mot naturolyckor 

finns på MSB:s webbsida 

https://www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-

amnen/naturolyckor-och-klimat/statsbidrag-vid-naturolyckor/ 

Ansökan via e-tjänst 

MSB:s e-tjänsteportal https://etjanst.msb.se/e-tjanster/ 

Ta kontakt med oss om du av någon anledning inte vill eller kan ansöka via e-

tjänsten. 

Kontakt med MSB 

Kontakta oss gärna om du har frågor om statsbidraget. 

E-post: registrator@msb.se 

Växelnummer: 0771-240 240 

 

© Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 

651 81 Karlstad Tel 0771-240 240 www.msb.se 

https://www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/naturolyckor-och-klimat/statsbidrag-vid-naturolyckor/
https://www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/naturolyckor-och-klimat/statsbidrag-vid-naturolyckor/
https://etjanst.msb.se/e-tjanster/
https://www.msb.se/
https://msb.se


 

1(5) 

Bilaga till Vägledning statsbidrag naturolyckor – regler och riktlinjer för ansökan 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

Postadress: Telefon: 0771-240 240 registrator@msb.se Org.nr: 202100-5984 

651 81 Karlstad Fax: 010-240 56 00 www.msb.se  
 

 

Bilaga till Vägledning – statsbidrag till förebyggande 

åtgärder mot naturolyckor 

Denna bilaga beskriver hur ansökan via e-tjänsten går till samt vilka uppgifter och bilagor 

som ska lämnas i ansökan om statsbidrag till förebyggande åtgärder mot naturolyckor.  

Övergripande information 

Tänk på att inlämnad ansökan blir en allmän handling. Finns det uppgifter som 

kommunen anser omfattas av sekretess kan dessa istället mejlas till registraturen på MSB i 

efterhand. Uppge då vilket ärendenummer det gäller. 

För att sprida kunskap om förebyggande åtgärder mot naturolyckor kommer MSB att 

publicera information om beviljade åtgärder i en karttjänst på sin webbplats. 

Inloggning via e-legitimation 

För att komma åt e-tjänsten behöver du logga in med hjälp av e-legitimation. De e-

legitimationer som i dagsläget går att använda är BankID, Freja eID och Foreign eID 

(europeisk e-legitimation). Listan över möjliga e-legitimationer kommer att utökas efter 

hand, till exempel kommer det i framtiden att finnas möjlighet att logga in med hjälp av e-

legitimation kopplad till den myndighet du tillhör. Inloggningen är ett sätt att säkerställa att 

ansökningarna som kommer in till MSB via e-tjänsten är autentiska. 

Du signerar också ansökan med hjälp av e-legitimation när du skickar in den, både för att 

visa att uppgifterna du angivit stämmer, och för att godkänna att vi behandlar dina 

personuppgifter enligt GDPR. 

Alla fortsatta kontakter med kommunen kommer att ske via e-post och/eller telefon till 

den kontaktperson som finns angiven i formuläret. Ansökan är alltså inte knuten till dig 

som skickat in den via e-tjänsten. 

Autospar funktion 

I e-tjänsten finns en så kallad autospar-funktionalitet. Det betyder att du kan logga in och 

påbörja din ansökan, för att sedan vid ett senare tillfälle fortsätta med densamma och 

skicka in den. Alla uppgifter du lägger in i e-tjänsten kommer automatiskt att sparas och 

du kommer åt det nästa gång du loggar in i e-tjänsten. Om du vid ett tidigare tillfälle 

påbörjat din ansökan, kommer du nästa gång du startar upp e-tjänsten att få en fråga om 

du vill fortsätta med din påbörjade ansökan eller starta upp en ny. Du kan endast ha en 

ansökan på gång vid ett och samma tillfälle. Din ansökan är inte mottagen av MSB förrän 

du skickat in den, det betyder att de autosparade uppgifterna varken är inkomna eller 

åtkomliga för MSB, utan endast för dig som påbörjat ansökan. 

Efter att du har skickat in din ansökan kan du hitta information om den under fliken Mina 

Ärenden i MSB:s e-tjänsteportal https://etjanst.msb.se. Där kan du se en sammanfattning 

av din ansökan men du kan inte se bilagorna som har bifogats. Spara därför din ansökan, 

förslagsvis i kommunens diarium. 

 Datum 

2022-06-01 

  

Reviderad 2023-01-13  

 

https://www.msb.se/
https://etjanst.msb.se/
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Uppgifter och bilagor som ska lämnas i ansökan 

I e-tjänsten markeras obligatoriska uppgifter med *. 

Grunduppgifter 

Här fyller du i grunduppgifter om den sökande kommunen samt namn och 

kontaktuppgifter till den person som ansvarar för fortsatt kontakt med MSB. 

Uppgifter om åtgärden 

Här fyller du i åtgärdens namn, vilken eller vilka typer av naturolyckor den gäller samt 

kommunens totala kostnad. Med total kostnad avses kommunens beräknade kostnad för 

den förebyggande åtgärden inklusive eventuella utredningar. Hur stor andel av åtgärdens 

totala kostnad som kommunen söker bidrag för ska också anges (max 60 procent). Platsen 

där åtgärden utförs anges med koordinater enligt SWEREF 99 TM. 

Sammanfattande beskrivning av åtgärden 

Här beskriver du åtgärden så att det framgår vad ansökan omfattar, det vill säga vilken 

åtgärd som ska utföras, vad som ligger till grund för val av åtgärd och hur den ska 

genomföras. Ange om åtgärden finns förankrad i kommunal strategi eller plan. Ange 

planerad starttid och sluttid (år och månad). 

Finns det annan finansiering? 

Om annan finansiering har sökts eller beviljats för åtgärden ska detta anges här. 

Kräver åtgärden några tillstånd? 

Här kan eventuella uppgifter om tillstånd, dispenser eller anmälan som krävs för att 

genomföra åtgärden lämnas.  

Uppgifter om risken som ska förebyggas 

Beskriv kortfattat risken som ska förebyggas 

Beskriv naturhändelsen som utgör hotet, sannolikheten att en olycka kan inträffa samt 

konsekvenserna som den skulle kunna medföra. Beskriv de intressen, objekt och 

funktioner som åtgärden avser att skydda. Ange de allmänna intressen som den 

genomförda åtgärden skyddar som människors liv och hälsa, egendom, miljö, 

samhällsviktig verksamhet med mera. 

Berör åtgärden utpekade riskområden? 

Här beskriver du om åtgärden ligger i, eller skyddar ett utpekat riskområde. Det kan vara 

ett nationellt utpekat område; såsom riskområden för ras skred och erosion eller områden 

med betydande översvämningsrisk enligt översvämningsförordningen. Det kan också vara 

ett område som är utpekat i en regional eller lokal plan, exempelvis kommunens 

översiktsplan. 

  

https://www.msb.se/
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Innebär åtgärden anpassning till effekter som följer av ett förändrat klimat? 

Beskriv kortfattat om och i så fall hur åtgärden har tagit hänsyn till de effekter som följer 

av ett förändrat klimat. Ta exempelvis hjälp av SMHI:s klimatscenariotjänst för att 

beskriva problembilden och säkerhetsnivå.  

Åtgärdens varaktighet 

Uppge åtgärdens beräknade livslängd och hur den kommer att förvaltas.  

Berör åtgärden förorenad mark? 

Om åtgärden berör ett område med förorenad mark ska det anges här. 

Bilagor 

Till ansökan ska ett antal bilagor lämnas. Olika bilagor ska lämnas beroende på vilken 

naturolycka åtgärden gäller. Namnge bilagorna och bifoga gärna en förteckning. Undvik 

att bifoga samma dokument flera gånger. 

Karta som visar åtgärdens lokalisering och placering  

Bifoga en eller flera kartor i format pdf, jpeg eller gif som visar åtgärdens lokalisering. 

Karta över området där risken ska förebyggas, t.ex. skredriskområde eller översvämningsyta 

Bifoga en eller flera kartor i format pdf, jpeg eller gif som visar området där risken ska 

förebyggas, dvs. där åtgärden ger effekt. 

Detaljerad beskrivning av åtgärden inkl. beräkningar, ritningar m.m. 

Utveckla den sammanfattande beskrivningen av åtgärden. Bifoga underlag som beskriver 

åtgärden i detalj, exempelvis åtgärdens utformning, grundläggning, nivåer, etc.  

Kostnadsberäkningar 

Lämna en sammanställning av de beräkningar som ligger till grund för kommunens 

kostnader. 

Tidplan för åtgärdens genomförande 

Bifoga en så detaljerad tidplan över projektet som möjligt, till exempel i form av ett 

Ganttschema.  

Riskbedömning - riskinventering, riskanalys och riskvärdering 

Bifoga underlag som ligger till grund för kommunens bedömning av den risk för 

naturolycka som ska förebyggas. 

Utdrag ur strategier, planer eller program som är relevanta för åtgärden 

Här kan uppgifter som visar om åtgärden är förankrad i riktlinjer, strategier, 

klimatanpassningsplan, riskhanteringsplan, översiktsplan etc. lämnas. Välj ut eller hänvisa 

till aktuella stycken/kapitel. 

Bedömning av kostnad och nytta 

Kommunens bedömning av åtgärdens kostnad kontra nytta redovisas. Här kan en 

kostnads- nyttoanalys, samhällsekonomiska analyser, klimatkalkyler etc. för åtgärden 

lämnas. 

https://www.msb.se/
https://www.smhi.se/klimat/framtidens-klimat/fordjupade-klimatscenarier/met/sverige/medeltemperatur/rcp45/2071-2100/year/anom
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Miljökonsekvensbeskrivning 

Om en miljökonsekvensbeskrivning har tagits fram inom projektet kan den bifogas här. 

Bilagor specifikt för skred och ras 

Dokument framtagna i samband med geotekniska undersökningar och utredningar, t.ex. Geotekniskt 

PM och Markteknisk undersökningsrapport (MUR) 

Om geotekniska åtgärder är aktuella i ärendet ska ett geotekniskt PM avseende stabilitet 

lämnas. Det finns flera nivåer av stabilitetsutredningar (översiktlig, detaljerad och 

fördjupad). Ju bättre förhållandena på platsen är utredd, desto bättre blir underlaget för att 

dimensionera åtgärden.  

Den geotekniska utredningen för sökt åtgärd ska i normalfallet omfatta nivån fördjupad 

utredning.  

OBSERVERA – detta stycke kommer att uppdateras med mer information januari 2023. 

 

Bilagor specifikt för bergras 

Om åtgärder gäller bergras ska en bergteknisk utredning av bergtekniskt sakkunnig lämnas. 

Bilagor specifikt för översvämning 

Redovisning av statistisk återkomsttid för det flöde/nivå som åtgärden ska skydda mot  
Ange återkomsttiden för den händelse som åtgärden ska skydda mot samt om 

återkomsttiden avser dagens eller ett framtida klimat. Här kan beräkningar som redovisar 

den statistiska återkomsttiden också lämnas.  

Om ansökan gäller skydd mot översvämning från havet; beskriv beräkningarna som leder 

fram till en viss skyddsnivå. Om framtida medelvattenstånd ingår i beräkningen, använd 

exempelvis aktuell data på kommunnivå på SMHI:s webbsida om Framtida 

medelvattenstånd och ange vald projektion. Om en extremnivå, det vill säga en stormflod 

med en viss återkomsttid används, ska källan till beräkningen uppges. Ange källhänvisning 

till dokument eller webbsida för samtliga underlag. 

Redovisning av kartor med översvämningsutbredning vid valt flöde/nivå som åtgärden ska skydda mot  
Till exempel i form av en översvämningskartering. 

Redovisning av tidigare kända höga flöden samt dess konsekvenser  
Här kan information som beskriver konsekvenser av tidigare inträffade översvämningar 

lämnas. Bifoga eventuella rapporter, kartor, fotografier etc. 

Redovisning av hur dagvatten ska hanteras  
Om åtgärden kan få konsekvenser för dagvattenhantering kan uppgifter lämnas här.  

Redovisning av konsekvenser för markens stabilitet  
Om åtgärden kan få konsekvenser för markens stabilitet ska detta anges här, till exempel 

genom ett geotekniskt PM. 

https://www.msb.se/
https://www.smhi.se/klimat/stigande-havsnivaer/framtida-medelvattenstand-1.165493
https://www.smhi.se/klimat/stigande-havsnivaer/framtida-medelvattenstand-1.165493
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Bilagor specifikt för erosion 

Om erosionsskyddande åtgärder, inklusive åtgärder mot kusterosion, ska genomföras ska 

ett geotekniskt PM avseende erosion inlämnas. SGI:s Vägledning för erosionsutredningar i 

vattendrag, förstudie, kan användas. 

Även SGI:s vägledning/kartvisare för ras, skred och erosion kan vara till hjälp: 

https://gis.sgi.se/rasskrederosion/ 

För ärenden som gäller kusterosion kan SGI:s kartvisare Kustens sårbarhet användas för 

att analysera var det kan finnas sårbara ställen vid kusten med avseende på erosion i Skåne 

och Halland. SGI kommer 2023 lansera en Kustdataportal för Skåne – Halland. 

Erosionsskyddet kan vara naturanpassat. 

Övrig information 

I detta fritextfält kan man ange ytterligare information som är relevant för ansökan. 

Meddela också om kommunen avser skicka in kompletterande information eller om man 

vill bifoga filer som inte kan laddas upp i e-tjänsten. Ta i så fall kontakt med MSB:s 

registratur på registrator@msb.se. 

https://www.msb.se/
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1513083/FULLTEXT01.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1513083/FULLTEXT01.pdf
https://gis.sgi.se/rasskrederosion/
https://gis.sgi.se/ksi_erosion/
mailto:registrator@msb.se
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