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Yttrande över betänkandet av utredningen om en ny myndighet för havs- 
och vattenmiljöfrågor(SOU 20110:8), M2010/1101/Na 
  
Skogsindustrierna är massa-, pappers- och den trämekaniska industrins bransch- och 
arbetsgivarorganisation och företräder ett drygt 50- tal massa- och papperstillverkare 
inom 25 företag/koncerner och ca 140 sågverk i ca 70 företag/ koncerner. Värdet av 
exporterade skogsindustriprodukter uppgick 2009 till 123 miljarder kr.    
 
Skogsindustrierna har tagit del av betänkandet om en ny havs- och 
vattenmyndighet och önskar framföra följande synpunkter. 
 
Skogsindustrierna delar synpunken att det finns behov av samordning av 
vattenmiljöfrågorna men vill samtidigt poängtera att den integrerade hanteringen 
av miljöfrågor som rått i Sverige sedan miljöskyddslagen har varit mycket 
framgångsrik för miljöarbetet. Skogsindustrierna känner oro över att den nya 
myndigheten kommer att medföra att helhetsperspektivet i miljöarbetet går 
förlorat. Skogsindustrierna anser därför att det hade varit befogat att utreda 
möjligheten att låta naturvårdsverket utgöra den samordnande vattenmyndigheten 
som ett alternativ till upprättandet av en ny myndighet.   

 
Om den nya myndigheten inrättas är det av största vikt att vattenfrågorna även 
fortsättningen integreras med land- och luftmiljöfrågor. Det finns en uppenbar risk 
att vattenfrågorna i annat fall kommer att leva sitt eget liv och att vattenmiljön i 
alla lägen kommer att prioriteras. För skogsindustrin är en helhetssyn alltid viktig 
då avvägningar ska göras mellan åtgärder/ miljönytta i syfte att åstadkomma det 
bästa möjliga för den totala miljön. Vi anser inte att utredningen tillräckligt belyst 
digniteten av denna fråga och hur den nödvändiga samordningen ska ske.  
 
Av utredningen framgår att prövning och tillsyn av industriverksamheter ska ligga 
kvar hos naturvårdsverket men expertkompetensen vad gäller vatten ska flyttas till 
den nya myndigheten. Risken är stor att den nya myndigheten blir alltför teoretisk 
och forsknings- och projektorienterad utan kunskap om industriella processer och 
de avvägningar som alltid måste ske i samband med miljöåtgärder. Myndigheten 
ska t ex ha ansvar för genomförandet av åtgärdsprogrammen och för de samhälls-
ekonomiska analyser som ska göras för att åtgärderna ska bli kostnadseffektiva. 
Dessa är väsentliga delar av vattenförvaltningen som berör verksamhetsutövare i 
högsta grad. 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

Skogsindustrierna vill betona att arbetet att upprätta den nya myndigheten inte får 
forceras och finner uppställd tidsplan orimlig. En ännu ej fungerande ny 
vattenmyndighet och ett avvecklat vattenarbete på naturvårdsverket kommer att 
leda till ett avbrott i det svenska miljöarbetet. Att skapa en ny myndighet för 
vattenfrågor ställer stora krav inte bara med myndigheter som hanterar land- och 
luftfrågor utan även andra myndigheter som även i fortsättningen kommer att 
hantera vattenfrågor och hur detta ska ske måste först lösas.  Det finns behov av 
samordning t ex gällande statusbedömningar, tolkning och hantering av undantag, 
expertbedömningar. I vattendistriktens åtgärdsprogram och förvaltningsplaner har 
olikheter konstaterats. Det kan också finnas behov av samverkan med grannländer 
som Finland, så att bedömningar, tolkningar och åtgärder blir jämförbara.  
 
 Den nya myndigheten måste ges rimlig tid för att rekrytera personer med alla de 
kompetenser som krävs för att vattenfrågorna ska kunna integreras i Sveriges 
hållbarhetsarbete. Lokaliseringen av den nya myndigheten kommer att ha 
betydelse för rekryteringen. 
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