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Yttrande över remiss God bebyggd miljö – fördjupad utvärdering av
mijömålsarbetet
SMHI kommenterar endast de punkter som berör SMHIs verksamhet.
Delmål 1 Planeringsunderlag
SMHI föreslår följande kompletteringar till rapporten i form av tillägg av strecksatser
(sid. 39):
-

Hur översvämnings- och skredrisker i ett nutida framtida klimat skall beaktas.
Hur produktiv jordbruksmark skall skyddas från exploatering i perspektiv av
(förväntade effekter pga) ett globalt förändrat klimat.

Tillägg till I5, sid. 67, om det beslutas att ovanstående strecksatser införs i rapporten:
-

Översvämnings- och skredrisker
Produktiv jordbruksmark

Översvämnings- och skredrisker. Lämplig myndighet bör få i uppdrag att ta fram
rekommendationer för hur hänsyn skall tas till översvämningsrisker vid nybyggelse.
Kommande EU-direktiv och eventuella förändringar av Plan- och bygglagen bör beaktas.
På samma sätt bör även lämplig myndighet få i uppdrag att ge rekommendationer om
byggande vad det gäller skredriskområden.
Produktiv jordbruksmark: Lämplig myndighet bör få i uppdrag att kartlägga och gradera den
mest produktiva jordbruksmarken, så att ett rikstäckande planeringsunderlag finns över vilka
marker som i första hand bör skyddas. Detta är en effekt av de förväntade effekter på
jordbruksmark som presenteras bl a i FN:s klimatpanel 2007 rapport 5704, april 2007.
Delmål 3 Buller
Bullerfrågan har blivit mer aktualiserad och kunskapsunderlaget om trafikbuller i det
kommunala vägnätet skulle kunna förbättras genom att bullermodeller integreras i system för
luftföroreningar, som många kommuner redan har tillgång till.

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, 601 76 Norrköping
Växel samtliga kontor 011-495 80 00, Fax 011-495 80 01
SMHI
Box 40
SE 190 45 STOCKHOLM-ARLANDA

SMHI
Nya Varvet 31
SE 426 71 VÄSTRA FRÖLUNDA

SMHI
Oceanografiska laboratoriet
Nya Varvet 31
SE 426 71 VÄSTRA FRÖLUNDA

SMHI
Hans Michelsensgatan 9
SE 211 20 MALMÖ

SMHI
Universitetsallén 32
SE 851 71 SUNDSVALL

1(2)

Delmål 6 Energianvändningen i byggnader m m
SMHI anser att det i rapporten saknas strategier vad gäller styrning av värme/kylanläggningar
med väderprognoser. Detta bör uppmärksammas som en energibesparingspotential.
Förslag till åtgärder och styrmedel för att målet ska nås
Angående finansiering, E2, sid 61, vill SMHI framhålla att beslut fattats om en ny datapolicy,
som medför att myndigheter skall ha gratis tillgång till SMHIs data och produkter som
finansierats av anslag. Leveranskostnader kan dock debiteras.
Direktör Bodil Aarhus Andrae har beslutat i detta ärende som beretts av Sven Kindell, Kerstin
Andersson och Mikael Magnusson.
För SMHI

Bodil Aarhus Andrae
Direktör Avdelning Basverksamhet
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