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Yttrande över Promemoria om ändring i 

förordningen (2005:626) om klimatrapportering 

 

 

Sammanfattning 

 

SMHI är generellt sett positiv till förslagen på förändringar i förordningen. Punkterna 

18§1-2 är tydligare än nuvarande skrivelse, vilket är mycket bra. Punkt 18§3 är i linje 

med SMHIs uppdrag inom Kunskapscentrum för klimatanpassning, men där önskar vi 

delaktighet och dialog med Naturvårdsverket om framtida rapporteringskrav. Däremot 

ställer vi oss tveksamma till punkt 18§4 där vi inte ser relevansen i relation till SMHIs 

instruktion. 

 

Nedan är kommentarer på respektive punkt. 

 

18§1 

Inga synpunkter. 

 

18§2 

Inga synpunkter. 

 

18§3 

SMHI har tidigare lämnat underlag om anpassning till Nationalrapporten och ser det 

naturligt att så sker även i fortsättningen. Med tanke på att rapporteringskraven inom 

anpassning inte är tydliga i vad som efterfrågas, vill SMHI vara delaktiga i 

Naturvårdsverkets diskussioner kring specificeringen av rapporteringens innehåll.  
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18§4 

SMHI har historiskt aldrig erhållit riktade medel direkt från Miljödepartementet i syfte 

att vara finansiellt eller tekniskt stöd till utvecklingsländer. Det arbete SMHI 

genomfört historiskt, och som varit riktat mot utvecklingsländer, har till fullo varit 

finansierat med externa medel och skett på strikt affärsmässiga villkor. I huvudsak har 

finansieringen kommit från konkurrensupphandlade uppdrag via SIDA.  

 

Med anledning av denna historik anser SMHI att punkt 18§4 inte är relevant och 

därför inte bör finnas med i förordningen om klimatrapportering. Om punkten ska 

finnas med bör SMHIs instruktion kompletteras med skrivelse som harmoniserar med 

förordningen, alternativt att det med tydlighet framgår av kommande regleringsbrev, 

att SMHI erhåller medel med syfte att vara finansiellt eller tekniskt stöd till 

utvecklingsländer. 

 

 

Generaldirektör Lena Häll Eriksson har beslutat i detta ärende efter föredragning  

av Magnus Rödin. I handläggningen har Weine Josefsson, Åsa Sjöström,  

Lena Lindström, Michael af Sandeberg och Sofia Bergenbrant. Avdelningschef  

Bodil Aarhus Andrae har deltagit i den slutliga handläggningen. 
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