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Länsstyrelsen önskar synpunkter på den sammanfattande redogörelsen över statliga 
intressen. SMHI svarar utifrån uppdraget att vara expertorgan och att bidra till ökad 
samhällsnytta, säkerhet och ett uthålligt samhälle. SMHI anser att redogörelsen 
innefattar de huvudsakliga statliga intressena. Här följer som komplettering några 
påpekanden för förtydligande av texten: 
 

• Sid. 10. Klimatanpassning. I detta stycke vore det lämpligt att nämna 
Klimatanpassningsportalen - ett samarbete mellan sju myndigheter. 
(http://www.smhi.se/klimatanpassningsportalen)  

 
• Sid. 11. ”mer detaljerat material kan tas fram efter beställning till SMHI.” Den 

översiktliga översvämningskartering som gjorts på uppdrag av 
Räddningsverket finns att tillgå på MSBs webbsida. För en detaljerad 
kartering krävs ett nytt projekt. SMHI kan utföra det, men så även andra 
aktörer på marknaden. 

 
• Sid. 14. Här bör införas en information efter texten om VISS. ”SMHI har på 

sin hemsida ett antal fritt tillgängliga tjänster för vattenförvaltning med data 
över vatten på land och i kustzon (www.smhi.se/tema/Vattenforvaltning).” 

 
• En aspekt som bör beaktas, av de kommuner som berörs, är skyddszoner för 

väderradar vid anläggning av vindkraftverk (www.vindlov.se ). Det gäller inte 
Gävle kommun men andra kommuner i länet. 

 
I redogörelsen anges att länsstyrelsen kommer att behöva förmedla underlag till 
kommunerna. SMHI ska producera och förmedla för Sverige övergripande 
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beslutsunderlag. Här presenteras därför några allmänna tips om var information och 
data kan återfinnas, till stöd för att ta fram underlag: 
 
SMHI arbetar kontinuerligt med att göra information och data lätt åtkomligt på 
webben. Generella analyser och underlagsmaterial avseende våra ämnesområden 
meteorologi, hydrologi, oceanografi och klimatologi publiceras på www.smhi.se. Se 
särskilt under Väder respektive Klimat.  
 
På temaportalen Vattenförvaltning http://www.smhi.se/tema/Vattenforvaltning finns 
olika tjänster där vatteninformation är sökbar utifrån geografiskt urval.  
På temaportalen Havsmiljö http://www.smhi.se/tema/Havsmiljo finns information om 
tillståndet i hav och kust. Även här finns tjänster för att finna data för olika 
geografiska skalor. 
På temaportalen Klimat i förändring http://www.smhi.se/tema/Klimat-i-forandring 
finns aktuell information, scenariodata, klimatindikatorer och länsvisa analyser. Här 
finns också en ingång till klimatanpassningsportalen. 
 
Meteorologiska stationer: http://www.smhi.se/vadret/vadret-i-sverige/observationer  
Hydrologiska stationsnätet: http://vattenweb.smhi.se/  
Kustobservationer: http://www.smhi.se/vadret/hav-och-kust/kustobservationer  
Havsobservationer: http://www.smhi.se/vadret/hav-och-kust/havsobservationer  
 
SMHI erbjuder också konsultuppdrag inom klimat, miljö, luft- och vattenområdet 
samt branschanpassade produkter. Se under Produkter & tjänster (www.smhi.se) 
 
 
Avdelningschef Bodil Aarhus Andrae har beslutat i detta ärende som handlagts av 
Gunn Persson. 
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