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Yttrande över remiss Tydligare statligt ansvar i plan- och bygglagen – 
uppdragsredovisning från Boverket, i samverkan med länsstyrelserna 
 

SMHI finner att förslaget till fördelning mellan Boverket och länsstyrelsens ansvar inte faller 
inom institutets kompetensområde. SMHI är en expertmyndighet inom klimat, meteorologi, 
hydrologi och oceanografi. Angående Kapitlet Kunskapsförmedling kan dock nämnas att 
klimatanpassning blir en viktig fråga för bland annat Boverket och länsstyrelserna framöver. 
SMHI kan därvid få en viktig roll. Klimat och sårbarhetsutredningen föreslår i sitt 
slutbetänkande (SOU 2007:60) bland annat följande: 

Förslag till ändrad ansvarsfördelning 

Ansvaret för anpassning till ett förändrat klimat är fördelat mellan enskilda, kommuner och 
staten. Vi föreslår att länsstyrelserna får en drivande roll och uppgiften att hålla ihop 
klimatanpassningsarbetet i respektive län. Naturvårdsverket får ansvaret för uppföljning av 
anpassningsarbetet och rapportering. SMHI får ansvar för kunskapsförsörjningen om 
klimatförändringar. Vi föreslår också utökade ansvar för SGI, Post- och telestyrelsen, 
Energimarknadsinspektionen och Livsmedelsverket. Slutligen föreslår vi att ett stort antal 
sektorsmyndigheter får ett förtydligat ansvar för klimatanpassningen inom respektive 
ansvarsområde. 

• Länsstyrelserna bör få en central roll i klimatanpassningen till klimatförändringar och 
samordna arbetet gentemot kommuner, näringsliv och regionala sektorsmyndigheter. 
Regionala analyser bör utföras i länen som underlag för planering, bland annat bör den 
långsiktiga vattenförsörjningen analyseras tillsammans med vattenmyndigheterna. En 
särskild klimatanpassningsdelegation bör inrättas i varje län med uppgift att stödja 
kommunernas insatser, bidra till kunskapsförsörjningen, sammanfatta, tillhandahålla, tolka 
och vidareförmedla information samt samordna, driva på och följa upp arbetet. Bland annat 
ingår att initiera bildandet av och stödja arbetet i älvgrupper. 

• SMHI bör få ansvaret för kunskapsförsörjningen om klimatförändringar och bör därvid 
skapa en förstärkt informationsfunktion gentemot olika grupper, särskilt kommuner, 
sektorsmyndigheter och länsstyrelser. 

• Naturvårdsverket bör få ansvar för en samlad nationell och internationell uppföljning och 
rapportering av klimatanpassningsarbetet. 
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• Samtliga berörda sektorsmyndigheter bör få ett tydligt ansvar för anpassningen till ett 
ändrat klimat inom sitt eget ansvarsområde. Ansvaret omfattar både risken för 
extremhändelser och kontinuerliga klimatförändringar. I instruktionen för respektive 
myndighet införs att myndigheten ska initiera, stödja och följa upp arbetet med anpassning 
till klimatförändringar inom sitt verksamhetsområde. Räddningsverket, SMHI, 
Naturvårdsverket, SGI, SGU och Boverket bör dessutom få ett uttalat ansvar att bistå 
länsstyrelserna i deras arbete med klimatanpassning. 

Remisshantering av detta nämnda slutbetänkande pågår för närvarande. 

Generaldirektör Maria Ågren har beslutat i detta ärende som föredragits av direktör Bodil 
Aarhus Andrae och beretts av Gunlög Wennerberg. 
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