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Yttrande över Informationsansvar enligt Inspiredirektivet; ändringar i förordningen (2010:1770) om
geografisk miljöinformation
SMHI har tagit del av rubricerade remiss och har följande synpunkter.
SMHI tillstyrker den nya sammanslagna paragrafen vilken omfattar ”Atmosfäriska
förhållanden” och ”Geografiska meteorologiska förhållanden” (sidan 7).
Denna nya paragraf följer den indelning som är genomförd i INSPIRE-direktivets
dataspecifikationer (D2.8.III.13-14, Data Specification on Atmospheric Conditions and
Meteorological Geographical Features – Technical Guidelines). Dock saknar den nya
paragrafen rubrik motsvarande exempelvis ”Oceanografiska förhållanden”. Förslagsvis får den
rubriken ”Atmosfäriska och geografiska meteorologiska förhållanden”. Dessutom är
numreringen felaktig och bör ges 26§.
Till denna nya paragraf har Statens energimyndighet tillkommit som informationsansvarig
myndighet i fråga om vindförhållanden. SMHI anser att uttrycket ”vindförhållanden” är mer
allmänt hållet än den inledande paragraftexten, ”För nederbörd, temperatur, vindhastighet,
vindriktning och andra meteorologiska förhållanden samt vattenföring och andra hydrologiska
förhållanden ska informationsansvar fullgöras av…”. Statens energimyndighets
informationsansvar bör därför preciseras mot det informationsslag som avses.
SMHI tillstyrker även den nya uppdelningen av den tidigare paragrafen som omfattade
fysikaliska förhållanden i hav och annat saltvatten. En uppdelning i ”Oceanografiska
förhållanden” och ”Havsområden” följer INSPIRE:s dataspecifikationer och gör det lättare att
följa den svenska förordningen i förhållande till INSPIRE. Den första av dessa nya paragrafer
bör omnumreras och ges 27§.
I övrigt förordar SMHI alla gjorda förändringar vilka kan hänföras till SMHI som myndighet.
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Generaldirektör Rolf Brennerfelt har beslutat i detta ärende som beretts av Marcus Flarup.
Avdelningschef Bodil Aarhus Andrae har deltagit vid den slutliga handläggningen.

Rolf Brennerfelt
Generaldirektör
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