
Klimatförändringar
i Nybro kommun

Enkla tips och råd till dig som äger en 
fastighet eller driver en verksamhet



Klimatförändringar sker just nu över hela 
jordklotet, och märks också av i Nybro-
kommun. Det får konsekvenser både för 
naturen och samhället. Därför måste vi 
kraftigt begränsa våra utsläpp av växthus-
gaser, för att inte klimatförändringarna ska 
bli så stora. Samtidigt som vi gör det måste 
vi även anpassa oss till de klimatförändring-
ar som inte går att undvika.

Klimatförändringar

Genom kloka vägval kan vi minska 
sårbarheten

Nybro kommun har tagit fram den här bro-
schyren i syfte att försöka bidra till att skapa 
ett samhälle som står mer robust mot  
klimatförändringar och planera för hur vi 
bäst bör anpassa oss till det nya klimatet. 
 



I ett framtida förändrat klimat förväntas medeltemp-
eraturen i Sverige öka, med störst ökning vintertid med 
ökad risk för skadeorganismer och smittbärare. Mindre 
tjäle i marken kan leda till ökad risk för stormfällning av 
träd.

• Sommartid kommer perioder med värmeböljor och torka 
att bli allt vanligare, vilket kan orsaka problem för jord-
bruken med minskade skördar och vattenbrist.

• Ökad risk för skogsbränder till följd av varmare temp-
eraturer och ökad avdunstning.

• Parallellt med värme och torka förväntas perioder med 
högre luftfuktighet och ökad risk för skyfall och fler dagar 
då nederbörden överstiger 10 mm vilket kan leda till över-
svämningar. 

Redan idag är de klimatrelaterade skadorna omfattande 
och kostar årligen stora belopp. Översvämningar, vid t ex 
kraftiga skyfall, kan ge stora konsekvenser på samhället 
med skador på bebyggelse, vägar och störning i avlopps-
hantering, el och vattenförsörjning. Översvämningar med-
för även risker för spridning av föroreningar i marken.

Som fastighetsägare, eller om du bedriver en verksamhet, 
har du det huvudsakliga ansvaret för din och verksamhet-
ens egendom. För att minska risken för skador är det därför 
viktigt att du vet hur du kan förbereda dig och skydda din 
fastighet.



Så förbereder du dig

• Kontrollera din försäkring.
• Förvara värdefulla saker på översväm-

ningssäker plats. I källaren minst 50 cm 
över golvet.

• Plantera en frodig trädgård. Växter och 
träd suger upp vatten. Ett vuxet träd kan 
ta flera hundra liter på en dag. 

• Se till att marken lutar bort ifrån huset och 
led bort vattnet. 

• Kontrollera källarfönster, installera av-
stängningsbar golvbrunn, backventiler 
på avlopp och dränkbar pump om huset 
ligger i känsligt läge. 

• Prata med dina grannar om översväm-
ningsrisker. Hur kan ni hjälpas åt?

Till dig som äger en 
fastighet

I Nybro kommun är risken för översvämningar 
från skyfall stor på grund av klimatföränd-
ringarna. Som fastighetsägare är översväm-
ning en av de risker som ger akuta och ofta 
kostsamma konsekvenser.



När det händer

• Flytta fuktkänsliga föremål till en säker 
plats.

• Stäng av elen i de översvämmade  
rummen, se dock till att eventuell  
dräneringspump inte stannar. 

• Tryck ner en filt i golvbrunnen och lägg en 
rejäl tyngd på.

• Pumpa eller ös ut vattnet så fort som möj-
ligt och vädra. 

Efter översvämningen

• Kontakta ditt försäkringsbolag.  
• Fotografera skador efter översväm- 

ningen, släng inget innan du kontaktat ditt 
försäkringsbolag, och spara kvitton.

• Ställ en avfuktare i de  fuktskadade ut-
rymmena. 

• Kontrollera att dricksvattnet kan  
användas utan att kokas. 



Undersök företagets klimatpåverkan och  ta fram en plan 
för att minska de egna utsläppen.

Till dig med 
egen verksamhet



• Finns en erosionsrisk?
• Finns det risk för spridning av föroreningar vid  

en eventuell översvämning?
• Påverkas produktionen av extremväder?
• Klarar verksamheten uteblivna/försenade 

leveranser?
• Ligger delar av verksamheten inom riskzonen vid 

översvämning?
• Kan stora mängder nederbörd tas om hand?
• Hur påverkas verksamheten  av förändrad eller 

upphörd energiförsörjning?
• Hur påverkas verksamheten av förändrad eller 

upphörd vattentillgång?
• Har anpassade och motståndskraftiga grödor 

valts?
• Finns beredskap för brand?
• Vilka kostnader kommer det att innebära för 

verksamheten att inte klimatanpassa sig?

Frågor att fundera över

Analysera hur klimatförändringarna kan komma att 
påverka din verksamhet och prioritera vilka åtgärd- 
er som ska genomföras på kort och lång  sikt. 



Nybro kommun ansvarar bland annat för att äldreomsorg, 
vattenförsörjning, räddningstjänst och att skolan fungerar 
även vid en kraftig värmebölja eller översvämning. Som 
fastighetsägare är du skyldig att själv skydda din egen-
dom.  Vid en väderhändelse kommer hjälpen att först gå till 
dem som bäst behöver den. De flesta måste vara beredda 
på att kunna klara sig själva en tid, upp emot sju dagar. 

Räddningstjänsten prioriterar händelser när risk för stor 
egendomsskada riskeras eller risk för fara för liv. Därför är 
det inte säkert att räddningstjänsten har möjlighet att prio-
ritera en enskild fastighet i en översvämningssituation. 
Förutom ovanstående ansvarar kommunen för den fysiska 
planeringen av samhället och bestämmer bl.a. vilka om-
råden som får bebyggas. Kommunen är även ansvarig för 
dagvattenhanteringen. Ledningsnäten är dimensionerade 
för normala flöden. 

Staten ansvarar i första hand för förebyggande samord-
ning, kunskapsförmedling och forskning. 
Länsstyrelsen tillsammans med andra myndigheter  
driver på arbetet med att minska samhällets sårbarhet in-
för extrema väderhändelser. Länsstyrelsen samordnar även 
krishantering vid större samhällsstörningar. 

Detta gör samhället





Vill du veta mer om hur klimatet ändras och hur 
du kan minska din klimatpåverkan samt skydda 
dig vid extrema väderhändelser så kan du läsa 
mer på följande webbplatser.

Få reda på mer

Hur klimatet förändras (SMHI)
klimatanpassning.se
 
Klimatkloka tips
klimatklokatips.se

Miljösamverkan Sydost  
(för näringsverksamheter)
miljosamverkansydost.se

 Myndigheternas krisinformation
krisinformation.se

 Skydda ditt hus mot översvämning
dinsakerhet.se






