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Yttrande över Elsäkerhetsverkets rapport för 

klimatanpassning ver 0.5 

 

SMHI har tagit del av rubricerade remisshandlingar och har följande synpunkter.  

 

Korrigeringar 

Kap. 5.1.23. Under rubriken ”SMHI” benämns Rossby Centre som SMHIs forskningsinstitut. 

Det korrekta är att Rossby Centre är SMHIs forskningsenhet inom avdelningen Forskning och 

Utveckling. 

Förslag på ändringar och/eller förtydliganden 

Kapitel 5.3. Bra att huvudsakligt fokus ligger på åtgärder inom Elsäkerhetsverkets egen 

rådighet, d.v.s. åtgärder som Elsäkerhetsverket med eget mandat kan genomföra. I de fall som 

kräver samverkan bör handlingsplanen innehålla åtgärder för att upprätta dialog och 

samverkansformer med berörda parter. 

För att minska risken för missförstånd, bör det tydliggöras att kapitel 5.3 beskriver 

Elsäkerhetsverkets egna åtgärder och kap. 5.3.7 fokuserar på åtgärder som kommunerna bör 

genomföra. Kapitel 5.3.7 bör flyttas ut som eget kapitel, alternativt utgå. Ett annat alternativ är 

att kapitlet kvarstår, men att det tydliggörs att det är Elsäkerhetsverkets uppgift att ta fram 

informationsmaterial med råd till kommunerna på motsvarande sätt som kapitel 5.3.4 

Information till allmänheten.  

Allmänna råd 

Kap. 5.1.17. Förslagsvis bör fiskbensdiagrammet tydliggöra vilka åtgärder som 

Elsäkerhetsverket själva ansvarar för att kunna genomföra, samt vilka åtgärder som 

Elsäkerhetsverket kan genomföra i samverkan med andra parter, samt vilka åtgärder som faller 

inom andra parters ansvarsområden. Vidare vore det intressant och skulle ge en bra överblick 

om det gick att komplettera fiskbensdiagrammet med risker av flera klimateffekter som beskrivs 

i kap.5.1.1 - 5.1.7, utöver översvämning och ras. 
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Kap. 5.1.22. Den relativt omfattande beskrivningen av olika myndigheters och organisationers 

ansvar kan förslagsvis kortas ned, alternativt tas bort. Eventuellt kan någon part/aktör ha 

förbisetts att beskrivas, eller att beskrivningen är felaktig. 

Kap. 5.1.23. Bra att lyfta fram vad andra parter redan gjort kopplat till elsäkerhet. Även här kan 

någon part ha förbisetts, eller beskrivits felaktigt. 

 

 

Avdelningschef Bodil Aarhus Andrae har beslutat i detta ärende som beretts av Magnus Rödin. 

 

 

För SMHI 

 

 

 

Bodil Aarhus Andrae 

Chef Avdelning Samhälle och säkerhet 

  

 


