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Sammanfattning 

SMHI anser att utredningen är omfattande och väl genomarbetad. I de delar som direkt eller 
indirekt berör SMHI, vill vi särskilt framhålla: 

o SMHI är positiv till en ny utredning av det svenska miljöarbetet och medverkar gärna 
på lämpligt sätt i denna. 

o SMHI stöder att Naturvårdsverket får en förstärkt roll vid utarbetandet av strategier 
och prioriteringar men förutsätter att expertstöd även i framtiden tas in från respektive 
sektor/sakmyndighet. 

o SMHI anser att miljödata ska vara fria och lätt tillgängliga. SMHI har sedan lång tid 
tillbaka ett avtal med Naturvårdsverket som garanterar fria data för miljö och 
vattenförvaltningsarbete. 

Nedan lämnas kommentarer till utredningens förslag under respektive avsnitt. 

Kapitel 2. Återblick och framtidsperspektiv 

SMHI ser positivt på en ny utredning med uppgift att ompröva ansvarsfördelningen och 
organisationen för det svenska miljöarbetet. SMHI medverkar gärna på lämpligt sätt i en 
sådan utredning. Utredningen förutsätts inte få någon negativ påverkan på genomförande av 
det Marina direktivet. SMHI vill framhålla att ett utökat samarbete mellan myndigheter också 
kan åstadkommas t.ex. genom virtuella nätverk. 

SMHI är utförare av miljöövervakning på uppdrag av Naturvårdsverket, våra erfarenheter av 
samarbetet är goda. Utredningen föreslår att en ny miljömålsmyndighet inrättas. Att tydligt 
skilja på roller som utförare och granskare skulle kunna stärka och fokusera arbetet såväl på 
miljömålen som på den övervakande verksamheten.   
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Det föreslagna Miljömålsinstitutet och det nyligen beslutade Havsmiljöinstitutet (SOU 
2006:112) tilldelas snarlika uppdrag. Bland annat ska båda instituten granska och utvärdera 
miljöövervakning samt utföra utvärderingar och analyser. En översyn bör göras hur dessa 
uppdrag kan utföras mest rationellt för staten. 

Kapitel 5. Expertstöd i EU- och internationellt arbete 

SMHI stödjer att Naturvårdsverket får en förstärkt roll för utarbetande av strategier och 
prioriteringar. För att bredda den egna kompetensen bör expertstöd fortsatt tas in från 
respektive sektor/sakmyndighet.  

Naturvårdsverket anlitar i viss utsträckning experthjälp från SMHI när det gäller EU-, och 
annat internationellt arbete. SMHI tycker att det fungerar i huvudsak väl, men skulle 
välkomna en bättre planering och framförhållning, så att myndigheternas expertkompetens 
kan utnyttjas bättre. 

Kapital 7. Miljöövervakning 

SMHI anser det positivt om Naturvårdsverket får en starkare roll som samordnare av 
miljöarbetet, men även som kravställare på rapporteringen från andra myndigheter och att 
Naturvårdsverket får föreskriftsrätt för miljöövervakningen. 

Prissättning och tillgänglighet på miljödata varierar idag mycket beroende på vilken 
myndighet som har ansvaret. SMHI anser att data i så stor utsträckning som möjligt ska vara 
fria och lätt tillgängliga. Genom en överenskommelse mellan SMHI och Naturvårdsverket är 
SMHIs data tillgängliga utan kostnader för miljö- och vattenförvaltningsarbete. 

 
Tf Generaldirektör Tord Kvick har beslutat i detta ärende efter föredragning av Direktör Bodil 
Aarhus Andrae. Ärendet har beretts av Eva Edelid och Lennart Larsson.
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