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Yttrande om Boverkets sammanställning av
nationella mål, planer och program av betydelse
för samhällsplanering
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) är förvaltningsmyndighet
för meteorologiska, klimatologiska, hydrologiska och oceanografiska frågor. Institutet
ska ta fram beslutsunderlag som bidrar till en god samhällsplanering, till att minska
sårbarheten i samhället och till att miljökvalitetsmålen nås.
SMHI är inte ansvarig myndighet för något miljökvalitetsmål eller annat mål av
relevans för den fysiska samhällsplaneringen. SMHIs roll är att inom institutets
kompetensområden bidra med beslutsunderlag av hög kvalitet.
De områden inom Boverkets sammanställning där SMHI har kompetens och kan bidra
med underlag är framför allt: samhällets krisberedskap, miljö, klimat, havsmiljö,
vatten(förvaltning) och energi. Att rangordna de olika målen och områdenas betydelse
i samhällsplaneringen är svårt men SMHI vill ändå lyfta fram klimatmålet som extra
viktigt eftersom det påverkar i stort sätt alla de övriga målen. SMHI vill även
informera om tre regeringsuppdrag som kan vara av betydelse i samhällsplaneringen.
1) SMHI har ett särskilt uppdrag av Regeringen att stödja Länsstyrelserna med
klimatinformation i det regionala arbetet med klimatanpassning.
SMHI driver också tillsammans med tio andra centrala myndigheter
Klimatanpassningsportalen (www.smhi.se/klimatanpassningsportalen). Portalen är
ett stöd för kommuner och länsstyrelser i arbetet med att anpassa samhället till ett
förändrat klimat. Portalen erbjuder samlad information om frågor rörande
klimatförändring, klimatanpassning och hur samhället påverkas.
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2) SMHI har även fått i uppdrag att samordna de svenska myndigheternas agerande och
vara sammankallande i en samverkansgrupp när det gäller det europiska
samarbetsprogrammet GMES (Global Monitoring for Environment and Security).
Uppdraget avser operativ användning av fjärranalysdata för miljö, klimat och
säkerhet.
3) SMHI ska samordna det nationella arbetet med kortlivade klimatpåverkande ämnen.
Förbättrade utsläppsinventeringar vad gäller sot och organiskt kol ska tas fram i
samverkan med berörda myndigheter (www.smhi.se/slcf).
SMHI har också ett uppdrag från Naturvårdverket (fr.o.m. 1 juli 2011 från Havs- och
vattenmyndigheten) att i samverkan med övriga aktörer producera underlag (produkter
och tjänster) inom den svenska vattenförvaltningen. Underlagen utgör en grund för
karaktärisering av vattenförekomster och upprättande av åtgärdsplaner för att uppnå
god ekologisk status i de svenska vattenförekomsterna i enlighet med EUs ramdirektiv
för vatten (www.smhi.se/tema/Vattenforvaltning).
SMHI deltar aktivt i den nationella geodatasamverkan, för att tillgängliggöra
miljöinformation i enlighet med EU-direktivet Inspire.
Kontaktperson mot Boverket när det gäller det fortsatta arbetet med denna
sammanställning är Bernth Samuelsson.
Avdelningschef Bodil Aarhus Andrae har beslutat i detta ärende som handlagts av
enhetschef Bernth Samuelsson.
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