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Remiss om redovisning av regeringsuppdrag från Naturvårdsverket
om ändamålsenlig ansvarsfördelning i vattenarbetet
Dnr 526-552-08Rv
samt
PM M2008/1967/Na
Skogsindustrierna har getts tillfälle att inkomma med synpunkter på rubricerade
remissförslag samt promemoria.
Frågeställningen är komplex och förslagens konsekvenser är svåra att förutse mot
bakgrund av att vattenarbetets organisation fortfarande är i ett uppbyggnadsskede.
Den allmänna uppfattningen hos verksamhetsutövare är att vattenmyndigheterna
har goda ambitioner men att organisationen för samverkan går långsamt,
samordningen myndigheter emellan är bristfällig, regelverket och
vägledningsdokument är otydliga och svåröverblickbara samt möjligheterna att
delta och påverka hittills varit ytterst begränsade. Verksamhetsutövare känner
därmed stor osäkerhet och oro för vilka konsekvenserna blir av den nya
vattenförvaltningen.
Skogsindustrierna har följande synpunkter på Naturvårdsverkets förslag:
Punkt 1. Skogsindustrierna håller med om att samordningen mellan
myndigheterna bör stärkas. Detta skulle ge bättre förutsättningar för att
åstadkomma enhetlig hantering och tillämpning av vattenförvaltningen i
distrikten. Näringslivets medverkan i samverkansmöten är också nödvändig. Det
gäller på alla nivåer – nationellt, regionalt i distrikten och på lokal nivå. Det
samverkansforum, som bildats med representanter för näringslivet,
vattenmyndigheterna, Miljö- och Näringsdepartementen, Naturvårdsverket och
SGU och som nyligen avhållit ett möte, är en viktig mötesplats för att stärka
samordningen.
Vattendelegationerna har ett stort ansvar och en avgörande roll för resultatet och
konsekvenserna av vattenarbetet. En god samverkan delegationerna sinsemellan
kan krävas för att få likabehandling i beslut.
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Sammansättningen i delegationerna är än mera viktig. Delegationerna saknar i
nuläget kompetens från näringslivet, vilket påtalats vid ett flertal tillfällen. En
bred kompetens och kunskapsbas är väsentlig för att uppnå kostnadseffektiva och
optimala beslut om åtgärder.
Punkt 2.
Ett regelbundet samarbete och kunskapsutbyte vattenmyndigheterna emellan är
självklart, särskilt mot bakgrund av att det inte finns någon övergripande
organisation för vattenmyndigheterna. Kunskapsutbyte med myndigheter som
hanterar andra regelverk, t ex IPPC, har också betydelse för vattenarbetet.
Sammansättningen i delegationerna är väsentlig för att få en bred kunskapsbas, se
punkten ovan.
Punkt 3 samt promemoria 5 kap. 1§.
Skogsindustrierna avstyrker att de nationella miljökvalitetsmålen ska integreras i
vattenförvaltningsförordningen. Miljökvalitetsmålen är enligt vårt förmenande
vägledande och bör inte få rättslig status. För tillståndspliktiga anläggningar sker
en avvägning mellan vilka miljöåtgärder som ska vidtas, baserat på en
sammanvägd bedömning utifrån miljömässiga, tekniska och ekonomiska aspekter.
I praktiken är detta en indirekt bedömning av vilka miljömål som ska prioriteras
vid den enskilda anläggningen. Principerna för den individuella
tillståndsprövningen urholkas om miljömålen knyts till lagstiftning. Dessutom har
miljömål i vattenförvaltningen enligt ramdirektivet för vatten inte samma
innebörd som miljökvalitetsmål i det nationella miljömålsarbetet.
Vattenförvaltningen har europeisk grund och baseras på principer som ska införas
i hela EU. Förvaltningsplanerna för distrikten bör begränsas till den information
som krävs av ramdirektivet.
Olösta frågeställningar
Ekonomiska aspekter
Skogsindustrierna anser inte att ett avgiftssystem är ett lämpligt styrmedel att
använda generellt för att finansiera åtgärder och övervakning. En stor risk finns att
sådana kommer att drabba punktkällor såsom tillståndspliktiga anläggningar, som
redan har styrmedel för bl a utsläpp till vatten. Anläggningarna har dessutom
redan idag stora kostnader för vattenundersökningar och recipentkontroll.
Stockholm den 17 oktober 2008
SKOGSINDUSTRIERNA
Ingrid Haglind
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