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Sammanfattning 

 

SMHI anser att det bör tydliggöras att Naturvårdsverket är avsändare av rapporten, 

SMHI har endast bidragit med fakta som rör institutets insatser. 

  

Vi noterar att det övergripande syftet för projektet var att klarlägga förutsättningarna 

för att etablera en kostnadseffektiv, långsiktig och hållbar lavinprognostjänst för hela 

svenska fjällkedjan baserad på internationella riktlinjer och samarbeten. Det vore 

därför en styrka om rapporten kunde kompletteras med en ekonomisk kalkyl för 

utveckling och drift av en hållbar lavinprognostjänst. Vi bedömer att en kalkyl är ett 

nödvändigt underlag inför ett eventuellt beslut om ansvarig myndighet.  

 

 

Synpunkter 

 

2.2 Resursåtgång i projektet 

Sista meningen i näst sista stycket ändras till. ”Den totala omfattningen av 

detta stöd kan uppskattas till cirka 70 000kr”. 

 

7.3 Angående myndighetsansvaret 

SMHI föreslår att all text stryks, då samma sak finns senare i kapitel 7. 

 

 

 



  

 
2 (2) 

6.3 Hur många prognoser? 

SMHI föreslår att andra meningen i fjärde stycket ändras till ”Om antalet 

prognosdagar fördubblas innebär det nästan en fördubbling av meteorologens 

arbetsinsats”. 

 

7.3.1 Naturvårdsverket 

Då avsnittet handlar om Naturvårdsverket föreslår SMHI att sista stycket, som handlar 

om SMHI, stryks. 

 

7.3.2 SMHI 

SMHI föreslår en förtydligande mening i slutet av sista stycket. 

SMHIs insatser utförs lämpligen på uppdrag av utpekad ansvarig myndighet. 

 

 

7.4 Förslag på framtida arbete 

SMHI föreslår att kapitlet rubriceras Naturvårdsverkets förslag på framtida arbete. 

 

 

Avdelningschef Bodil Aarhus Andrae har beslutat i detta ärende som handlagts av 

Ilmar Karro. 

 

 

För SMHI 

 

Bodil Aarhus Andrae  

Chef Avdelning Samhälle och säkerhet  

 

 


