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Yttrande över Remiss - Miljömål för Västra Götalands län 
SMHI lämnar kommentarer och synpunkter på den aktuella rapporten enligt nedan. Yttrandet 
avgränsas till SMHIs kompetensområden meteorologi (inklusive klimat, luftmiljö och buller), 
hydrologi och oceanografi. 

Sammanfattande synpunkter 

SMHI ser det som mycket positivt att det görs en regional uppföljning av miljömål och 
delmål, och anser att rapporten är väl genomarbetad och mycket ambitiös. Den ger en utförlig 
redovisning av miljömålen, nedbrutna i delmål, med angivelser hur arbetet mot att nå dem kan 
bedrivas och av vem. Särskilt viktigt i en regional miljömålsstrategi är att konkreta åtgärder 
på regional och lokal nivå anges, något som görs i stor omfattning i rapporten. Det är mycket 
viktigt att rapporten når ut till dem som kan svara för att åtgärderna blir genomförda. 

För flera av miljömålen bedöms att delmålen blir svåra att nå. Många av miljöproblemen är 
dock så allvarliga att det kräver att ambitionsnivån höjs och att man inte resignerar. 

Kommentarer 

Beträffande miljömål 1 Begränsad klimatpåverkan görs i rapporten bedömningen att det 
uppsatta målet till år 2050 är mycket svårt att nå, med hänvisning till att omställningsarbetet 
ännu inte tagit fart. SMHI vill betona vikten av att klimatfrågan tas om hand på ett mycket 
kraftfullt sätt. Att målet till 2050 ter sig svårt att klara får inte leda till uppgivenhet om att 
kunna nå målet. Istället bör man mycket energiskt verka för att det uppfylls. Det regionala och 
lokala arbetet bör syfta mot, att regionen bär sin andel av de utsläppsminskningar som krävs 
för att faktiskt klara det nationella målet. En aktuell prövosten är den kraftiga expansionen av 
s.k. externhandel som just nu pågår i vårt land; här måste nu miljöskälen få avgöra den 
fortsatta hanteringen. 

Delmål 15.3 Minskat buller – att antalet människor som utsätts för trafikbullerstörningar 
överstigande de av riksdagen beslutade riktvärdena, ska minska med 5 procent till år 2010 
jämfört med år 1998 – bedöms som mycket svårt att nå. SMHI har ingen uppfattning om hur 
svårt målet är att nå, men anser det viktigt att målet nås så snart som möjligt och att man 
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därefter går vidare mot nya mål. Det vore önskvärt att riktvärdena tillämpades strikt vid 
nybyggnation. 
 

Direktör Bodil Aarhus Andrae har beslutat i detta ärende som beretts av Sven Kindell 
(meteorologi), Maja Brandt (hydrologi) och Bertil Håkansson (oceanografi). 
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Direktör Avdelning Basverksamhet 

 

 


