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Motion
Atgardsplan for att forebygga skador pa hus, byggnader, vaxt och
djurliv i samband med oversvamningar till foljd av vaxhuseffekten.
SMHI raknar med att havsnivan i Sverige kommer att hojas med cirka en meter
vid sekelskiftet. Det innebar att vart laglanta kustomrade i Falkenbergs
kommun som redan nu i hog grad paverkas av valdsamma regn och stormar i
an hogre grad kommer att drabbas. Vi har sett hur hogt upp vattnet gar i
samband med stormar och valdsamma skyfall. Stugorna vid Stafsinge strand ar
ett exempel pa hur vattnet nar langt upp pa land och riskerar att tranga in i
stugorna med vattenskador som foljd. Det sker redan idag. Hur blir det da inte
nar vattennivan stiger med en meter. Vi kommer ihag hur Gudrun stormen slog
in mot var kust med stor forodelse. Vagen vid "Spritrakan" lag under vatten.
Flygbilder over sodra och norra kustomradet visar med all tydlighet hur
sarbara vara strander ar och att vissa fastigheter ligger i riskzonen. Jag har
under manga ar foljt utvecklingen vid Suseans mynning och kan se hur
hoststormarna ater pa klitterna och saltvattnet ar pa vag att bana vag in i
strandskogen.
Vi forebygger skador genom att inte bygga sa strandnara att vattnet riskerar att
tranga in i byggnader. Det ar viktigt att ta fram riskanalyser i samband med
bebyggelse. Vad hander med avlopp, pumpstationer, aar och vattendrag i
handelse av oversvamningar? Vilka byggnader, fastigheter riskerar att drabbas
allvarligt i samband med stormar och skyfall? Behover vi valla in vissa
omraden? Var foreligger det rasrisk? Hur paverkar det vara kommunala
institutioner inom, vard, skola och omsorg?
Jag yrkar darfor att kommunfullmaktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta
fram en atgardsplan for att forebygga skador pa hus, byggnader, vaxt och
djurliv i samband med oversvamningar som en konsekvens av vaxthuseffekten.
Falkenberg den 3 november 2015
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