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SMHI har ombetts att faktagranska Miljömyndighetsberedningens delbetänkande. 

SMHIs yttrande koncentreras till avsnitt 7.17 Sveriges meteorologiska och 

hydrologiska institut – SMHI samt 10 Organisationernas syn på framtida utmaningar. 

 

SMHI vill göra ett förtydligande utifrån tabell 7.24 i avsnitt 7.17, vilket ligger till 

grund för beskrivningen under 7.11 och under 7.17.5 om att SMHI betalar ut bidrag på 

uppdrag av regeringen. SMHI är i dessa fall värd och/eller huvudsökande för projekt 

och förmedlar dessa bidragsutbetalningar vidare från en finansiär (t ex Mistra, Formas 

eller Rymdstyrelsen) till en slutlig bidragsmottagare och projektdeltagande 

organisation. Detta görs därmed inte på uppdrag av regeringen och finns inte beskrivet 

i varken instruktion eller regleringsbrev för SMHI. 

 

SMHI anser att återgivningen av det seminarium som utredningen arrangerade den 7 

maj 2014 i kapitel 10 Organisationernas syn på framtida utmaningar stämmer väl 

överens med dess innehåll. Vi saknar dock några delar från vårt till utredningen 

inskickade underlag om utmaningar inom miljöområdet och för vår myndighet. Dessa 

delar beskrivs nedan. 

 

Klimatfrågan beskrivs i avsnitt 10.1 som en av de allvarligaste miljöutmaningarna. 

SMHI stödjer denna beskrivning och tror att denna fråga kommer att betyda mycket 

för samtliga myndigheter och för de flesta miljömål. I takt med att 

klimatförändringarna förstärks och förändras ökar inte bara utmaningarna för 

samhället, det kommer också att indirekt innebära nya dimensioner för stora delar av 

miljöarbetet framöver. För SMHIs del har klimatfrågan inverkan på hela 
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verksamheten inklusive områdena havs- och vattenmiljö, vilket inte bara skapar 

ytterligare behov och möjligheter internt på den egna myndigheten utan leder också 

till nya samarbeten med andra myndigheter och övriga samhällsaktörer.  

 

I avsnitt 10.1 omnämns förändringar för att undvika klimatförändringar, men dock inte 

klimatanpassning. Anpassning av samhället till nuvarande eller framtida klimat är 

sedan Klimat och sårbarhetsutredningen presenterade sitt slutbetänkande 2007 

(2007:60) en allt mer uppmärksammad fråga på den politiska agendan och för många 

myndigheter. För SMHI är klimatanpassningsfrågan en central och växande del inom 

myndighetens uppdrag. SMHI välkomnar förslagen i Miljömålsberedningens 

delbetänkande (SOU 2014:50) om ett stärkt arbete med klimatanpassning i Sverige 

och en tydligare rollfördelning mellan ansvariga myndigheter. En av de stora 

utmaningarna är finansiering av klimatanpassningsarbetet. Miljömålsbredningen 

föreslår att en särskild utredare tillsätts med uppdrag att utreda finansieringsfrågan, 

vilket SMHI stödjer.  

 

SMHIs data är från januari 2014 fria för användning oavsett syfte och fria för 

vidaredistribution och publicering. SMHI upplever att sitt beslut om öppna data för 

ökad samhällsnytta och innovation idag ger positiva effekter för myndigheten och 

samhället i stort. Beslutet om öppna data medför också utmaningar, till exempel i form 

av nya konkurrenssituationer. 

 

En av utmaningarna SMHI upplever är att gemensamma europeiska investeringar i 

exempelvis satelliter försvåras på grund av det rådande ekonomiska läget i Europa 

beskrivet i avsnitt 10.3 Utmaningar vid ekonomisk kris. Andra ekonomiska 

utmaningar för myndigheten härstammar från kostnadsökningar inom tekniska system 

för insamling, modellering och lagring av data för miljö- och klimatändamål. 

Observationssystemen behöver uppgraderas, moderniseras och anpassas till dagens 

samhällsbehov. Datorkapaciteten behöver ständigt utökas, inte minst för ökad 

detaljeringsgrad i klimatmodellering.  

 

SMHI ser internationellt samarbete, beskrivet i avsnitt 10.2, som en bidragande 

lösning till de ekonomiska utmaningarna. SMHIs frågor inom meteorologi, vatten, hav 

och klimat är naturligt frågor som omhändertas över landsgränser. Vi ser avsevärda 

stordriftsfördelar med internationellt samarbete, vilket vi ständigt utvecklar och 

utvidgar. Det prognossamarbete SMHI inlett inom Norden fortsätter nu exempelvis att 

omfatta fler europeiska länder.  

 

Generaldirektör Rolf Brennerfelt har beslutat i detta ärende som föredragits av 

avdelningschef Bodil Aarhus Andrae. Ärendet har handlagts av 

verksamhetssamordnare Elin Löwendahl.  
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