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Län och kommun 

Skåne län, Ängelholm
 
Kontaktperson på kommunen

Namn: Geraldine Thiere, Telefon: 0431-468994, Epost: geraldine.thiere@engelholm.se
 
Sammanfattning 

Ansökan avser medel till planeringsverktyg och förarbeten som ska ligga till grund för att utveckla ett

kostnadseffektivt och kontinuerligt arbetssätt för fysiska klimatanpassningsåtgärder i Ängelholms kommun

under de kommande åren (2018-2021) med fokus på landskapets vattenreglerings- och fördröjningsförmåga

uppströms tätorter. Projektet utgör den första delen i åtgärdskedjan (identifiera, prioritera, samordna,

förankra), d v s skapar de grundläggande förutsättningarna som krävs för att genomföra åtgärder i

efterföljande steg. Planeringsverktyg och välgrundade förarbeten (se bilaga 4) säkerställer att lämpliga

platser och åtgärdstyper identifieras och prioriteras samt att olika berördas intressen samordnas. Valda

klimatanpassningsåtgärder förankras därmed långsiktigt, hållbara lösningar främjas och vattenreglerande

ekosystemtjänster stärks och utvecklas. 
 
Åtgärder 

1. Åtgärd 1. Interaktivt planeringsverktyg / Användning av licensbelagd programvara för 2018-2021 /

Identifiera och kvantifiera potentiella fördröjningsåtgärder, modellera förutsättningar och åtgärdseffekter på

systemnivå. Åtgärd 1 är ett stöd för åtgärder 2 och 3. Terrängmodellen kan ajourhållas och åtgärdseffekter

följas upp. Kommunens personal får användarutbildning. Resultat: 1 st verktyg (Projektledning och

administration) 

2. Åtgärd 2. Skyfallskartering på landsbygdsområden / Komplement till planerad skyfallskartering över

tätorterna som kommunen finansierar själv 2018 / Kartlägga lämpliga åtgärdsplatser som ligger utanför och

uppströms tätorterna samt ge en överblick över hela systemets hydrologi. Visar platser med

vattenhushållande potential för ett definierat regnscenario i hela kommunen. Resultat: 1 st kartläggning (Ta

fram plan för genomförande av åtgärder och skötsel) 

3. Åtgärd 3. Förarbeten för fördröjningsåtgärder uppströms tätorter under 2018-2021 / Identifiering och

samordning av berörda aktörer, inventeringar och inmätningar i fält vid konkreta platser med

åtgärdspotential, bedömningar för åtgärdsbehov och vattenreglerande potential, förprojekteringar för fysiska

Projekt: Fördröjning uppströms tätorter I - planeringsstöd

och förarbeten
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•

åtgärder. Resultat: Förarbeten för 6 st projekt/ (Projektledning och administration) 

 

Politikområden 

 Övrigt av betydelse för naturvård (100 %) . Ett hållbart klimatanpassningsarbete som är i linje med

befintliga miljökvalitetsmål och satta ambitioner för vattenförvaltningen behöver baseras på att trygga,

utveckla och stärka vattenreglerande ekosystemtjänster i landskapet. 
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