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Yttrande över fördjupad utvärdering av 

Sveriges miljömål 2015 - fokusområden 

SMHI har inga synpunkter på delrapporterna ”Näringslivets miljöarbete” och  

” konsumenten i fokus” och lämnar enbart synpunkter på rapporten  

”Planera för hållbar stadsutveckling”.  

SMHI instämmer i rapportens förslag om en översyn av regler om miljöbedömningar 

och behovsbedömningar i miljöbalken och i plan- och programlagstiftningen.   

I överenstämmelse med SMHI:s rapport ”Underlag till kontrollstation 2015 för 

anpassning till ett förändrat klimat” (Klimatologi Nr 12, 2015) anser SMHI att det 

måste tydliggöras att granskningen även ska inkludera hur lokalt och regionalt 

klimatanpassningsarbete kan ske med ett tidsperspektiv som tar hänsyn till 

klimatförändringar. Översynen bör säkerställa att regler och lagstiftning möjliggör 

klimatanpassning som en del av en hållbar stadsutveckling för såväl befintlig som ny 

bebyggelse. Det är i detta sammanhang viktigt att regler och lagstiftning leder till att 

klimatanpassning integreras inom miljömålsarbetet och att målkonflikter undviks.     

Inom fysisk planering har det varit enklare att integrera klimatanpassningsperspektivet 

i planeringen av nya områden än att få till stånd åtgärder i befintlig bebyggelse.  

Detta beror bland annat på att det i det senare fallet råder oklarheter inom såväl 

lagstiftningsaspekter och ansvarsförhållanden som finansieringsfrågor.  Även vid 

planering av nya områden kan målkonflikter uppstå. Riskerna med att bygga hus nära 

vatten står ibland i konflikt med ekonomiska och politiska intressen att bygga i 

attraktiva områden. Det behöver därför förtydligas att de föreslagna verktygen och 

metoderna som syftar till ökad hänsyn till miljöaspekter i samhällsplanering, såväl 

som den föreslagna översynen av styrmedel, inkluderar klimatanpassningsaspekten 

med fokus på såväl befintlig som planerad bebyggelse.   
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I förslaget att Naturvårdsverket i samverkan med andra myndigheter får i uppdrag att 

utveckla en vägledning för att stärka miljöaspekterna i kommuners och regioners 

planeringsprocesser bör även klimatanpassningsperspektivet integreras tydligare. 

Detta krävs för att säkerställa att effekter av klimatförändringar och möjligheter till 

klimatanpassning tydligt integreras inom miljömålsarbetet för hållbara städer.  

Det bör även göras tydligt att de föreslagna programmen för innovation och utveckling 

ska inkludera innovationsstöd för klimatanpassning. 

Avdelningschef Bodil Aarhus Andrae har beslutat i detta ärende som har handlagts av 

Lotta Andersson. I den slutliga handläggningen har också enhetschef 

Bernth Samuelsson deltagit. 

 

 

 

För SMHI 

 

 

 

 

Bodil Aarhus Andrae  

Chef Avdelning Samhälle och säkerhet   

 

 


