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Sveriges miljöövervakning – dess uppgift och
organisation för en god miljöförvaltning (SOU
2019:22)
Statskontoret avstyrker utredningens förslag om att inrätta ett Miljöövervakningsråd vid Naturvårdsverket. Motiven för avstyrkandet utvecklas nedan. Statskontoret
har inga synpunkter på utredningens övriga förslag.
Det är tydligt att det behövs en bättre samordning av miljöövervakningen och ett
bättre nyttjande av de miljödata som tas fram. I det perspektivet kan ett råd med de
myndigheter som är mest involverade i miljöövervakningen vara en lösning på
problemet.
Det är dock inte säkert att ett råd är den bästa lösningen. Utredningen presenterar
andra organisatoriska förslag, en ny myndighet eller en nämnd, för att lösa
problemen med miljöövervakningen. Utredningen menar att dessa lösningar skulle
innebära alltför genomgripande förändringar av den ansvarsfördelning mellan
myndigheterna som gäller idag. Statskontoret delar den bedömningen, men vill
samtidigt framhålla att det råd som utredningen föreslår också innebär ingripande
förändringar i ansvarsfördelningen.
Det finns flera risker med att inrätta ett Miljöövervakningsråd vid
Naturvårdsverket. Ansvarsfördelningen mellan rådet och Naturvårdsverket riskerar
att bli otydlig i den meningen att rådet självständigt ska driva frågor om miljöövervakning samtidigt som rådet organisatoriskt är knutet till Naturvårdsverket som
fortsatt kommer att ha uppgifter inom miljöövervakning. Det kan inte uteslutas att
situationer kan uppstå där det blir oklart vems beslut inom miljöövervakningen
som gäller, rådets eller Naturvårdsverkets? En annan risk är att rådets uppgifter
kan vara svåra att avgränsa mot de uppgifter inom miljöövervakning som
Naturvårdsverket i övrigt fortsatt kommer att utföra.
Ett alternativ till ett råd skulle kunna vara att åtgärda problemen med miljöövervakningen inom ramen för den nuvarande ansvarsfördelningen mellan
Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten (HaV). Utredningen har dock
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inte övervägt detta alternativ. Utredningen motiverar sitt förslag om ett råd mer
utifrån problem med miljöövervakning i allmänhet än att det skulle finnas problem
i den nuvarande ansvarsfördelningen mellan Naturvårdsverket och HaV. I
utredningens problembeskrivning saknas också mer utförliga resonemang om hur
den nuvarande ansvarsfördelningen fungerar. Om det finns större problem i den
nuvarande ansvarsfördelningen vore det, enligt Statskontoret, ändamålsenligt att
först försöka åtgärda dem inom ramen för existerande myndighetsansvar innan man
fattar beslut om att inrätta ett Miljöövervakningsråd.

Generaldirektör Annelie Roswall Ljunggren har beslutat i detta ärende. Utredningschef Gabriel Brandström och utredare Michael Kramers, föredragande, var
närvarande vid den slutliga handläggningen.
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