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Yttrande över Remiss av den nationella årliga uppföljningen
2013 av God bebyggd miljö
SMHI har tagit del av rubricerade remiss och kommenterar endast de punkter som berör SMHIs
verksamhet.
I rapporten redovisas att energianvändningen i sektorn service och bostäder är i princip konstant
sedan tidigt 1980-tal. Här vill SMHI framhålla att strategier gällande styrning av värme/kylanläggningar med väderprognoser skulle kunna ge god effekt.
SMHI instämmer i att en ur miljösynpunkt bättre tillämpning av plan och bygglagen PBL skulle
vara värdefull. Hänsyn till aktuellt och framtida klimat bör tas och relevant beslutsunderlag
inom detta område användas i planeringsprocessen, mer information finns på www.smhi.se.
SMHI bedriver även ett aktivt arbete inom ramen för Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning för att samla relevant information gällande klimatanpassning från SMHI och andra
centrala myndigheter. Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning samlar in, utvecklar
och tillgängliggör kunskap om klimatanpassning som tas fram regionalt, nationellt och
internationellt. Centrumet finns vid SMHI och bedrivs i bred samverkan med aktörer inom
klimatanpassningsområdet. Centrumet fungerar som en nod för kunskap om klimatanpassning
och material publiceras på klimatanpassningsprotalen (www.klimatanpassning.se). En funktion
som är efterfrågad då föreliggande uppföljning slår fast att Länsstyrelserna anser att sektormyndigheternas underlag är otydliga och att ökad samordning efterfrågas.
I översiktsplaner bör översvämningskänsliga områden tydligt utpekas och riktlinjer finnas för
områdenas användning. SMHI anser att kommuner ska vara mycket restriktiva med att tillåta
nybebyggelse i översvämningskänsliga områden. Förändrade översvämningsrisker i framtida
klimat bör även beaktas. Dessa frågor aktualiseras inte minst i samband med planering av stora
infrastruktursatsningar som vägar och järnväg där det är viktigt att klimatanpassningsfrågorna
kommer in tidigt i processen.
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Exploatering av jordbruksmark för bebyggelse bör ske strategiskt och om möjligt med hänsyn
tagen till framtida klimat, detta eftersom förutsättningarna i landet kommer att variera på grund
av ökad nederbörd i vissa områden och mer torka i andra.
Avdelningschef Bodil Aarhus Andrae har beslutat i detta ärende som beretts av Lena Lindström.

För SMHI

Bodil Aarhus Andrae
Chef Avdelning Samhälle och säkerhet
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