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SMHI anser att förslaget till rapport ger en tydlig bild av omfattningen Sveriges 

åtgärder för implementering av Århuskonventionen. SMHI anser dock att rapporten 

kan kompletteras på några punkter beträffande SMHIs medverkan. 

I avsnittet avseende Artikel 3 (b) andra stycket redogörs bl a för den miljöinformation 

som finns på Internet och som tillhandahålls av svenska myndigheter. SMHIs hemsida 

(smhi.se) innehåller stora mängder miljöinformation som numer är fritt 

nedladdningsbar för envar för alla ändamål. Även Kunskapsbanken erbjuder 

omfattande kunskapsunderlag om förhållanden i atmosfären, i vattendrag och i havet. 

SMHI har dessutom på regeringens uppdrag inrättat Nationellt kunskapscentrum för 

klimatanpassning. Kunskapscentrumets använder Klimatanpassningsportalens 

hemsida, klimatanpassning.se, som sin primära informationskanal. Det är en 

webbportal som drivs i samarbete mellan flera myndigheter och som tillhandahåller 

information om klimatinformation och var den kan finnas. 

Under samma artikels punkt (d) (i), om information till tjänstemän vid Regerings-

kansliet, kan nämnas att SMHI i samarbete med Norrköpings Visualiseringscenter C 

och Centrum för klimatpolitisk forskning vid Linköpings universitet (CSPR) vid flera 

tillfällen presenterat och haft dialog kring visualiseringar om klimatförändringar och 

dess effekter, för offentliga beslutsfattare och tjänstemän bl a vid Regeringskansliet. 

Detta har skett, med hjälp av den portabla geodomen, på plats vid klimatkonferensen i 

Köpenhamn 2009 (Cop 15), i Regeringskansliets lokaler i Stockholm och vid ett par 

tillfällen vid Kvalitetsmässan i Göteborg.   
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Generaldirektör Lena Häll Eriksson har beslutat i detta ärende efter föredragning av 

verksjuristen Michael af Sandeberg. Verksamhetssamordnaren Elin Löwendahl har 

även medverkat i handläggningen. 
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