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Yttrande över Remiss om redovisning av regeringsuppdrag från 
Naturvårdsverket om ändamålsenlig ansvarsfördelning i vattenarbetet 
 

Sammanfattning 

SMHI delar Naturvårdsverkets bedömning att ansvaret för vattenförvaltningen skulle kunna 
tydliggöras genom förstärkt samverkan bl a med centrala myndigheter. 

SMHI instämmer i att arbetet med miljökvalitetsmålen, marin förvaltning, klimatanpassning 
och arbetet enligt vattenförvaltningsförordningen bör integreras. Det är viktigt att också 
översvämningsdirektivet integreras i arbetet. 

När det gäller ändringar i instruktionen för att stödja arbetet med VFF instämmer SMHI i 
Naturvårdsverkets förslag att man bör göra en analys av vilka uppdrag olika myndigheter har 
på miljöområdet, och om styrningen genom instruktioner, regleringsbrev och uppdrag kan 
förtydligas jämfört med idag. 

I det följande kommenteras Naturvårdsverkets förslag under respektive avsnitt i rapporten. 

Avsnitt 4.1 Stärk vattenmyndigheten utan ingripande ändring av ansvarsfördelningen 

SMHI instämmer i Naturvårdsverkets bedömning att ansvaret för vattenförvaltningen skulle 
kunna tydliggöras genom förstärkt samverkan bl a med centrala myndigheter. En förutsättning 
är att denna formaliseras i överenskommelser mellan samverkande myndigheter. Som 
exempel kan nämnas överenskommelsen mellan SMHI, Vattenmyndigheterna, 
Naturvårdsverket och SGU om SMHIs roll och uppgifter inom vattenförvaltningen.  

Avsnitt 4.2 Samordna arbetet med miljökvalitetsmålen, marin förvaltning, 
klimatanpassning och arbetet enligt vattenförvaltningsförordningen 

SMHI instämmer i att arbetet miljökvalitetsmålen, marin förvaltning, klimatanpassning och 
arbetet enligt vattenförvaltningsförordningen bör integreras. Det är SMHIs bedömning att 
arbetet med översvämningsdirektivet (Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/60/EG) 
också måste ske integrerat med vattenförvaltningen.  

Enligt utredningen bör relevanta sakmyndigheter som t ex SMHI, ges ett tydligt uppdrag att 
stödja vattenmyndigheterna och länsstyrelserna bl a i arbetet med kartläggning och 
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åtgärdsprogram enligt VFF. Detta är också en av de olösta frågorna i rapporten. SMHI ställer 
sig givetvis positivt till att stödja vattenmyndigheterna men vill upprepa synpunkten som 
lämnades i remissvaret till slutbetänkandet ”En utvecklad havsmiljöförvaltning” beträffande 
ändringar i instruktionen: 

Utredaren föreslår att SMHIs instruktion utökas med 3 punkter under § 2 i instruktionen. 
SMHI stödjer utredarens förslag men vill understryka vikten av att resurser anvisas för att 
institutet ska kunna leverera underlag och tjänster enligt utredarens förslag. SMHI vill 
påpeka att ändringar i instruktionen bör samordnas med eventuella ändringar som kan bli en 
följd av Naturvårdsverkets redovisning ”Ändamålsenlig ansvarsfördelning i vattenarbetet” 
(RU-18). 

SMHI anser vidare att om man övergår till en mer detaljerad instruktion för vissa 
verksamheter bör också befintliga formuleringar i instruktionen ses över. I annat fall finns 
risk för obalans och otydlighet mellan de föreslagna nya uppgifter och de som redan 
föreskrivits i instruktionen.  

Avsnitt 4.3 Samordna vattenrelaterad miljöövervakning 

SMHI tillstyrker att Naturvårdsverket får i uppdrag att i samråd med SMHI, SGU, 
Fiskeriverket och SLU utreda hur finansiering och ansvar för nationella datalager för 
miljöövervakningsresultat inom vattenområdet kan säkras. 

Synpunkter på PM från Miljödepartementet, författni ngstexter 

En ändring i VFF som innebär att SMHI är skyldigt att tillhandahålla uppgifter och underlag - 
och motsvarande ändring i SMHI instruktion – förutsätts åtföljas av resurser för 
genomförande. SMHI kan se fördelar med att Naturvårdsverket står som beställare under en 
uppbyggnadsfas som finansieras med särskilda medel. I ett senare skede när arbetet går över i 
en driftfas kan en ändring i instruktionen vara att föredra för en kostnadseffektiv, långsiktig 
produktion, under förutsättning att resurser anvisas över anslag. Se också kommentarer till 
avsnitt 4.2 

Samband med andra utredningar 

Flera utredningar har lagts fram med förslag som berör SMHIs verksamhetsområden. SMHI 
delar Naturvårdsverkets bedömning att en samlad analys bör göras av vilka uppdrag olika 
myndigheter har på miljöområdet, och om styrningen genom instruktioner, regleringsbrev och 
uppdrag kan förtydligas jämfört med idag. 
 
Tf generaldirektör Anna Amrén har beslutat i detta ärende efter föredragning av direktör 
Bodil Aarhus Andrae. Ärendet har beretts av Eva Edelid. 
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