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Remiss av promemorian Utkast till rapport om 

hur Sverige genomför Århuskonventionen 

 

SMHI har tagit del av rubricerad promemoria. Det är SMHIs uppfattning att 

rapportutkastet väl beskriver de åtgärder konungariket Sverige vidtagit för 

genomförande av Århuskonventionen. SMHI har dock följande förslag till 

kompletteringar. 

I avsnitt 11. Artikel 5, Insamling och spridning av miljöinformation (c) redogörs bland 

annat för information om Sveriges sjöar och vattendrag. SMHI anser att 

framställningen skulle kunna kompletteras med tydligare information om 

översvämningskänsliga områden i Svenskt vattenarkiv (SVAR), 

https://www.smhi.se/publikationer/svenskt-vattenarkiv-oversvamningskansliga-

omraden-i-sverige-1.2562, som handhas av SMHI. 

Under samma avsnitt informeras längre fram också om Sveriges samordnade arbete 

med klimatanpassning. Arbetet samordnas av Nationellt kunskapscentrum för 

klimatanpassning vid SMHI. Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning är en 

nod för samlad kunskap om klimatanpassning. Uppgiften är att underlätta för 

samhällets aktörer att förstå vad klimatanpassning är och varför det är viktigt att arbeta 

med frågan, hitta relevant information från statliga myndigheter och forskning inom 

området samt att få kunskap om hur man kan arbeta med klimatanpassning. 

Klimatanpassning.se är platsen för den samlade informationen på internet. 

Webbplatsen drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning, men 

informationen kommer från ett nätverk av svenska statliga myndigheter. 

 

Generaldirektör Håkan Wirtén har beslutat i detta ärende som beretts av verksjurist 

Michael af Sandeberg med medverkan av verksamhetssamordnare Elin Fridahl. 

Avdelningschef Bodil Aarhus Andrae har deltagit vid den slutliga handläggningen. 

 

 

 

 

Håkan Wirtén    Michael af Sandeberg 

Generaldirektör   Verksjurist 
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