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EU:s revisorer granskar hanteringen av 
översvämningsrisker 
Europeiska revisionsrätten ska granska om förebyggandet av, skyddet mot och beredskapen 
vid översvämningar i EU bygger på en gedigen analys och åtgärderna sannolikt är 
ändamålsenliga.  

Granskningsarbetet inleddes i september och offentliggörandet planeras till i slutet av 2018. 

Meddelande till redaktörerna  

Enligt EU:s översvämningsdirektiv från 2007 ska medlemsstaterna bedöma översvämningsrisken 
för alla vattendrag och kuster, kartlägga översvämningarnas omfattning och de tillgångar och 
människor som är i riskzonen i de berörda områdena, utarbeta planer för hantering av 
översvämningsrisker, vidta lämpliga och samordnade åtgärder för att minska risken för 
översvämning, samordna sina metoder för att hantera översvämningsrisken i gemensamma 
avrinningsområden och avstå från att vidta åtgärder som ökar risken för översvämning i 
grannländerna.  Planeringen bör beakta utvecklingen på lång sikt, även klimatförändringar, och 
hållbara metoder för markanvändning och vattenhållningsförmåga för att främja 
återhämtningsförmågan vid översvämningar på ett heltäckande och hållbart sätt. 

Enligt Europeiska miljöbyråns rapport nr 1/2016 “Flood risks and environmental vulnerability” 
(översvämningsrisker och sårbarhet) beräknas den ökade förekomsten av extrem nederbörd och 
en höjning av havsnivån kunna leda till en ökad risk för översvämmade flodslätter och kuster och 
pluviala översvämningar. Enligt ett stort försäkringsbolag berodde en tredjedel av de ekonomiska 
förlusterna, uppskattade till 105 miljarder euro, vid extrema väderfenomen på hydrologiska 
händelser under perioden 1999–2015 i 33 europeiska länder.  

EU finansierar projekt som gäller översvämningar genom flera olika instrument. Inom målet 
”Främja anpassning, riskförebyggande och riskhantering i samband med klimatförändringar” för 
perioden 2014–2020 kan medlemsstater och regioner till exempel fördela anslag från Europeiska 
regionala utvecklingsfonden och Sammanhållningsfonden till utgifter för 
översvämningsrelaterade åtgärder. 

 


