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Vattenförvaltningsutredningen – hur går det?

Västerås 2019-10-09

Bakgrund:
”Den befintliga myndighetsstrukturen inom den
svenska vattenförvaltningen har diskuterats utifrån
såväl förvaltningsmässiga som
verksamhetsrelaterade utgångspunkter under det
dryga decennium som den har funnits. Regeringen
anser därför att det finns behov att se över den
nuvarande organisationen av förvaltningen av ytoch grundvatten i sin helhet”
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Uppdrag:
Regeringen beslutade den 14 september 2017 att
en särskild utredare ska utreda och utvärdera
ansvarsfördelningen, beslutanderätten och
organiseringen av myndigheterna inom
vattenförvaltningen

Utredningen skall:
• föreslå hur organisationen bör vara utformad för
att underlätta en effektiv, samordnad, förankrad
och ändamålsenlig förvaltning av yt- och
grundvatten som uppfyller ramdirektivets krav
• föreslå hur finansieringen av de åtgärder som
följer av åtgärdsprogrammen bäst kan
säkerställas
• lämna nödvändiga författningsförslag.
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Utredaren ska ta särskild hänsyn till:
• behovet av en tydlig ansvarsfördelning
• en legitim och öppen beslutsprocess för
miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och
förvaltningsplaner.
• I detta ingår också myndigheters och kommuners
arbete med att genomföra åtgärdsprogrammen.

Avgränsning:
I uppdraget ingår inte att lämna förslag om
organisationen för miljöövervakning eller tillsyn
enligt miljöbalken. I uppdraget ingår inte heller att
föreslå inrättande av nya myndigheter.
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Tidplan:
•

Vår o höst 2018 besöks varje vattendistrikt. Man träffar
länsstyrelser, kommuner, samverkansorgan och andra aktörer.
• man hämtar också in information från de centrala
myndigheterna och från övriga intressenter i
vattenförvaltningsarbetet.
• Stämmer av iakttagelser, bedömningar och kommande förslag
med en expertgrupp som består av ett stort antal
representanter från olika aktörer.
Uppdraget ska redovisas i form av ett utredningsbetänkande i
SOU-serien senast den 31 oktober 2019.
Förlängning till 31 dec 2019 p g a miljöövervakningsfrågan.

Expertgruppen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

HaV (Anna Jöborn, Björn Sjöberg)
Länsstyrelsen (Joakim Kruse, Peder Eriksson)
SGU
MSB
• LRF
Boverket
• Svenskt Vatten (Peter Sörngård)
Naturvårdsverket
• Energiföretagen
Jordbruksverket
• Naturskyddsföreningen
Energimyndigheten
• SVAF
SMHI
Skogsstyrelsen
Trafikverket
Umeå universitet
Roland Löfblad (Västerhavets vattendelegation)
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Vad har hänt?
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Träff Göteborg okt 2018
Möte VVD nov 2018
Uppdrag åt Joakim Kruse att presentera förslag om politisk styrning
• Mer politiskt ansvar
• I rätt tid
Utkast i våras – expertgruppsmöte 7 maj
Sågat av Joakim Kruse m fl
Extra möte med alla VVD juni
Miljöövervakningsutredningen klar april – lämnade frågan om luckorna!
Vattenförvaltningsutredningen tar bollen och begär förlängning
Förslag till expertgruppen augusti
Möte 11 sept VF styrgrupp
Klart 31 dec

Vad vill utredningen?

?
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