
Naturvårdsverkets

ochuppgifterr

organisation
i

199132

naturvårdsverketutredningenBetänkande omav





Statens offentliga utredningar

w w 99 3321 l
@ Miljödepartementet

Naturvårdsverkets upp-

organisationgifter och

naturvårdsverketBetänkande utredningen omav
1991Stockholm



SOU och Ds kan köpasfrån Allmänna Förlaget, ocksåpå uppdrag regeringskanslietssom av
törvaltningskontor ombesörjerremissutsändningar dessapublikationer.av

Adress Allmänna Förlaget
Kundtjänst
10647 Stockholm
Tel 087 39 96 30

08739Telefax 95 48

Publikationcma kan ocksåköpasi Informationsbokhandeln, Stockholm.Malmtorgsgatan

91-38-10775-9ISBNREGERINGSKANSLIETS
ISSN 0375-250XOFFSETCENTRAL

Stockholm 1991



statsrådetTill chefenoch
miljödepartementetför

bemyndigadenovemberden 1990beslut 1 rege-Genom
statsrådetmiljödepartementet,ringen förchefen

organisationskommittétillkallaBirgitta Dahl, att en
uppgifterframtidanaturvárdsverketsför utredaatt

Dir.organisation 199005.och

bemyndigande denförordnades 1stöd dettaMed no-av
industridepartemen-vidstatssekreterarenvember 1990

Tillsärskild utredare.tet, Rolf Annerberg, som
miljö-novemberdenförordnadeshuvudsekreterare 12

utredningssekreterarevárdsdirektören Olsson.Mats Som
avdelningsdirektörendecemberförordnades den 19901

januari departements-Cecilia Hellner och den 1 1991
Birgitta departementssekretera-Boström,sekreteraren

Madeleine departementssekreteraren MagnusHolst,ren
Kihlberg.organisationsdirektören AndersochHuss

biträttCivilingenjören Nils UNO-Konsult, harAhlgren,
iavsnitt betänk-vidutredningen utarbetandet 4.1av

läns-Avdelningsdirektören Carl-Axel Jansson,andet.
biträtti län, harGöteborgs och Bohusstyrelsen

avsnittutredningen för 4.3.6.med underlag

vårthuvudorganisationerVi informerat berördahar om
arbete.

naturvárdsverket.Vi antagit Utredningenhar namnet om



Härmed vi vårtöverlämnar Naturvårdsverketsbetänkande
uppgifter organisation.och

Vårt är härmeduppdrag avslutat.

i aprilStockholm 1991.

Rolf Annerberg

Mats Olsson
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SAMANFATTNING

vårtuppläggningen arbete,kapitel redovisar viI 1 av
intres-olikaviöverläggningarvilka haft medbl.a.

senter.

miljöarbetetutvecklingenvikapitel skisserarI 2 av
viktigasärskiltnaturvárdsverkets roll. somoch

framhållerinslag i naturvárdsverkets utvecklade roll
vi

samordningvägledning, ochmål,medatt arbeta
förhållandeisärskilti miljöarbetet,uppföljning

regionala lokalasektorsmyndigheter ochtill samt
myndigheter,

tillmiljöövervakning attforskning ochatt segenom
sprids,miljön ochkunskaper tas framom

beslut,regeringen förmed underlagförseatt

miljösamarbetet,internationellaimedverka detatt

juridiskaekonomiska, ochinvägaochatt analysera
inomi förslaginternationella samband medaspekter

miljöområdet.

uppföljningmálstyrningkapitel diskuterar vi och3I
miljö-Mål förmilöarbetet. behöver utvecklas attav

Övergri-följasochskall kunna styrasarbetet upp.
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miljömål måstepande bli föremål politiskaför beslut
med underlag i frånfrämst förslag naturvårdsverket.
Sådana miljömål måste preciseras till belastningsmål,
utsläppsmål konkretiserade måloch för bevarandet av

biologiska mångfaldenden bli operativtför att
användbara på myndighetsnivå. målArbetet ärmed en av

viktigastede uppgifterna naturvårdsverket.för

mål måsteArbetet med integrerasnära med utarbetandet
åtgärdsprogram för åtgärds-sektorer. Ansvaret förav

och för åtgärdergenomförandet så långtbörprogram av
möjligt påfalla sektorsmyndigheterna i samverkan med
naturvårdsverket. Naturvårdsverkets blir olikaroll

olikaför sektorer på skillnaderberoende i bl.a.
myndighetsstruktur mellan sektorerna.

För naturvårdsverketsatt stärka centrala roll och
möjligheter till uppföljning miljöarbetet föreslårav
vi olikaatt sektorsmyndigheter åläggscentrala att
årligen redovisa miljörapport tillsammanfattandeen
regeringen. Sektorsmyndigheterna bör grund försom
miljörapporterna sittoch miljöarbete målutveckla av
miljökaraktär delar sina Verksamhetsmål.som av
Rapporterna bör till myndigheternas årligaknytas
resultatredovisningar fördjupadeoch anslagsframställ-
ningar. miljörapporter införasMotsvarande bör för
länsstyrelserna.

Naturvårdsverket bör sammanställa görarapporterna och
redovisning till regeringen.med förslag Rapporter-en

ocksåbör bli utgångspunkt dialogför mellanna en
verket berörda myndigheter.och Naturvårdsverket bör
vidare inom för sin fördjupade anslagsframställ-ramen
ning tredje år redovisa uppföljningvart samlad ochen
utvärdering miljöarbetetdels i sittstort och delsav
eget arbete.
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kapitel vi naturvárdsverkets rollbehandlar ochI 4
arbetsområden.uppgifter inom särskilda

forskning, miljöövervakningNär labora-det gäller och
utgátt fråntoriefrágor vihar att

forskningspolitiken inriktad på forskningär att
inom universitetutföras högskolor,skall och

skilja påärdet angeläget beställarrollen ochatt
såväl forskningutförarrollen när det gäller som

miljöövervakning. viktiga fördelarDetta ochger
såvälfrihet för beställare utförare,som

forskning miljöövervakning är näraoch kopplade
likartad ikräververksamheter och kompetens

beställarrollen.

Vi naturvárdsverketunderstryker betydelsen attav
behåller miljöforskningendet centrala föransvaret

sin miljöforskning.beställareoch roll verketssom av
möjligheter via forskningsnämnden initiera, följaatt

forskning miljö-ioch utvärdera är grundläggandeupp
arbetet.

Naturvårdsverkets fortsatta arbete med den stärkta
miljöövervakningen inriktas påbör att utforma ett
nationellt riktlinjer regionalaförattprogram, ge

resultatredovis-föroch att utveckla formerprogram
ning, utvärdering information i över-och samband med
vakningen. Vi föreslår miljöövervakningenatt skall

särskild, miljöövervaknings-ledas beslutandeav en
miljömyndigheternämnd för förmed representanter och

miljöpåverkan. Miljööver-verksamheter med betydande
vakning organisatorisktforskning böroch samordnas
inom naturvárdsverket. finansieringförAnsvaret av
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föro-vidgas flertaletövervakning bör omfattaatt
renande verksamheter.

vilaboratoriefrågor att denNär det gäller anser
överpreliminära föra kust-överenskommelsen attom

fiskeri-tilllaboratorieenheten Ancylusfartygetoch
julifullföljas denoch ske senastbör 1styrelsen

1991.

ilaboratorier ggt;föreslår Ultuna,Vi verketsatt
kustvattenenhe-dellandenheten ochvattenenheten, av

lantbruksuniversitetet ellertillföras överbörggn,
fristående resultat-universitet utgöraUppsala och en

påsikteFörhandlingar med attbör tasenhet. enupp
januariöverföring genomförd den 1992.skall 1vara

toxi-akvatiskmiljögifterorganiska ochförEnheterna
uppgifter forsk-huvudsakligen förkologi avsvarar

förs överföreslårningskaraktär. Vi dessa enheteratt
principiellavåraenlighetuniversitet itill med

långsiktigutgångspunkter. möjlighet förDetta enger
kompetensförsörjning i forsk-kompetensuppbyggnad och

viktigainomningsmiljö. mycketarbetarEnheterna
säkerställai miljöarbetet. För attkunskapsomráden

naturvårdsverketbehållas och attkanatt kompetensen
utnyttjafortsättningen denna kompetensockså i kan

garantiåtaganden avtal. Natur-ekonomiska ochkrävs
överföringfråganvidarevårdsverket medbör arbeta om

påsikteuniversitetsmiljö atttill medenheternaav
juligenomfördöverföring den 1992.1skall varaen

fåkvalitetsstyrning kommer attKvalitetssäkring och
såväl natio-miljöarbetet,framtidairollcentralen

kommerinternationellt. krav attStoranellt som
miljövárds-naturvårdsverket centralpåställas som

laboratoriefunktioner vidmyndighet. nuvarandeInom
metallekologiföri hand enhetenförstaverket är det
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sådana s.k.utförvgttenkemi luftgghgtensamtgch som
Vi funk-dessacentrallaboratoriefunktioner. attanser

förasbehållas inom verket ochtills vidare börtioner
Naturvårdsverket bör arbetatillsyn.till förenheten

laboratorier kanfråganvidare dessamed senareom
utanförlaboratorieverksamhetföras med annansamman

verket.

vilt-bedrivs ochforskningsstation främstVid Grimsö
föraför attfaunavårdsforskning. skäl talarFlera

lantbruksuniversi-tillför verksamhetenöver ansvaret
budgetår klar-nästaunderNaturvårdsverket börtetet.

överföring.förutsättningarna förlägga en

bör för-internationella arbetetviktigaredet alltI
principi handhaspolicyfrågorhandlingar av repre-om

regeringskansliet representantermedanförsentanter
naturvårdsverket, bördäriblandmyndigheterna,för

framhållerViSverige i etc.företräda expertgrupper
avgörande vidbetydelseinternationella arbetetsdet

nationellaistrategiermål detutveckling ochav
västeuropeiska samarbetetmiljöarbetet. växandeDet

miljöarbete atti och kommermåste prioriteras allt
fråninsatser verket.särskildakräva

beskriver vinaturvårdmiljöskydd ochNär gällerdet
uppgifter inom antalettnaturvárdsverkets roll och

börfrån arbeteutgått verketsdelområden. Vi atthar
viktigasärskiltfrån miljösynpunkttillkoncentreras

decentraliseringtill ochmöjligheterfrågor och att
Begränsningar itillbör tasökat sektorsansvar vara.

detaljfrågorärenden ochenstakaarbetet med ger
förstärkningkraftsamlingmöjlighet till och av

uppgifter.roll ochverkets centrala

enligt miljö-tillstándsärendenmedVerkets arbete
frågor ärtillbör koncentrerasskyddslagen som
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särskilt frånfrán miljösynpunktbetydelsefulla eller
principiell förenklingarVi föreslår vissasynpunkt.

effektiviseraför arbete med dessaatt verkets
ärenden.

Vi tilllämnar inriktning förförslag verkets arbete
tillsyn enligt miljöskyddslagen. Vimed attanser

liggaför tillsynen bör kvaransvaret den centrala
inom tillsynsverksamheten stärkasbörverket och att

Tillsynsrádettillsynsrád inrättas. böratt ettgenom
viktig funktionfylla för utveckla samverkanatten

Vitillsynsmyndigheterna på olika nivåer.mellan
kvalitetssäkringensunderstryker ochegenkontrollens,

kemikaliefrågornas tillsynsarbetet.ibetydelse

Vi framhåller insatser frånutveckling ochbehovet av
i avfallsfrágorna, liksomåterställande-verket och

avgasfrágornas från miljösynpunkt.betydelsestora

förenklingar inaturvârdsarbetet föreslår viInom pro-
bildas.i skallsamband med att naturreservatcessen

iVidare förenklingar delegeringföreslås ökadoch
liksom möj-förvaltningsamband med naturreservatav

ligheter till för länsstyrelser närökatett ansvar
vi föreslårförvaltning nationalparker.gällerdet av

fjällenheten till iföras över länsstyrelsenatt skall
Norrbotten.

Vi högreböratt arbetet med hotade arteranser ges
myndighets-prioritet inom och det centralaverket att

jaktfrágorna tillföras överför bör skogs-ansvaret
naturvårdAnsvarsfördelningen istyrelsen. medarbetet

i odlingslandskapet vid aviseradebör övervägas den
övergripande utvärderingen kring stödfrágorna inom
jordbrukssektorn. inven-Systematiska, rikstäckande
teringar börnaturvärden koncen-och naturresurserav

lagtill-till för säkerställandearbetet ochtreras de
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lämpningen viktigaste regionalavägasbehoven och mot
och lokala kunskapsbehov.

framhålleravsnittet information utbildningochI om
vi i bör för-att tyngdpunkten verkets roll attvara

till övriga myndighetermedla kunskaper medverkarsom
i miljöarbetet. prioritering sinVerkets bör ta
utgångspunkt tilli uppgifterdels hänföraskansom
myndighetsrollen, i málgruppernasdels behov av

viktigaste målgrupperna vidtjänstemänkunskap. ärDe
länsstyrelser, övriga miljövårdsmyndig-kommuner samt

sektorsmyndigheter.heter och

Informations- utbildningsinsatserna integrerasböroch
i átgärdsstrategierna. Vi föreslår naturvárdsver-att

går igenomket publikationer, utbildningarutbudet av
inriktningenoch klarlägger behöver förändras.m.m. om

vidare vilkaVerket bör överväga produktions- och
försäljningsresurser behålla i regi.behöverman egen

kapitel vi frågor avgiftsfinansie-behandlarI 5 om
ring. Vi myndigheternaskonstaterar att arbete med
prövning tillsyn enligt miljöskyddslagen liksomoch
miljöövervakningen finansierasbör via avgifter. Vi
föreslår principer prissättning infor-för verketsav
mations- utbildningsverksamhet. Vi föreslåroch att
kostnaderna laboratorieverksamhetför den börsom
finnas inom in ikvar räknasverket underlaget för
avgiften tillsyn enligtför miljöskyddslagen.

kapitel vi frågor hanteringI behandlar ären-6 om av
den föreskrifter Vibeslut föreslår attom m.m.
naturvárdsverket får frågorpröva tillstånd attom
slutligt omhänderta miljöfarligt frågaavfall, en som
i dag prövas regeringen. Koncessionsnämnden förav
miljöskydd får prövningenöverta överklagade beslutav
i ärenden dispenser dispensavgiftoch enligt bilav-om
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gasförordningen. Naturvårdsverkets rätt meddelaatt
föreskrifter spridning bekämpningsmedelom av m.m.
övertas lantbruksstyrelsen.av

Vi föreslår naturvárdsverket får tillöverlämnaatt
i frågor enligt national-länsstyrelsen beslutaatt

nationalparkparksförordningen harefter det att en
inrättats.

licensomráde jaktregistrering älgBeslut förom av av
föreslår vi får till iöverklagas kammarrätten stället

naturvárdsverket. Övriga enligt jakt-för beslut 33 §
föreslår vi får innebärinte överklagas.lagen Detta

får Vitilldelning intebeslut överklagas.att om
enligtföreslår också vissa i enskildabeslut fallatt

jaktförordningen till Ersätt-länsstyrelsen.delegeras
föreslårningsfrågor på viltskador vi fårgrund av

naturvårdsver-iprövas länsstyrelsen stället förav
ket.

kapitel naturvårds-vi samverkan mellanI behandlar7
myndigheter. Naturvårdsverket,vissaverket och andra

kemikalieinspektionen och arbetarskyddsstyrelsen
sittbehöver verksamhetsplane-utveckla samarbete om

ring, inspektionsverksamhet och ha regelbundnam.m.
i planeringsfrågor. Generaldirektörernaöverläggningar

kemikalieinspektionennaturvárdsverketför böroch
ingå Vi tilli förslagvarandras styrelser. ger en

tillsynsmyndigheterna påförstärkt samverkan mellan
nivå. Vi föreslår riktlin-regional och lokalcentral,

jer uppdelning tillsynsansvaret länssty-för mellanav
åstadkommaförrelser och kommuner. Arbetet att en

miljöanpassad varuproduktion krävakommer att en
naturvárdsverketytterligare stärkt mellansamverkan

kemikalieinspektionen.och
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närsamarbetet med boverket behöver utvecklas det
frågor hushållninggäller med naturresurser,om

miljökonsekvensbeskrivningar imiljöfrågoroch den
fysiska planeringen. Vi redovisar vår uppfattning om
rollfördelningen myndigheternamellan ochde centrala

till Vilämnar förslag ävensamarbetsformer. belyser
regional nivå.samverkan mellan central, lokaloch

Vid finns i olika miljö-och expertkompetensSMHI SGU
frågor. Naturvårdsverket överläggningarbör genomföra

fåimed ökadsyfte att samverkan ochSMHI och SGU en
myndigheterseffektivt utnyttjandeett dessa kompe-av

i miljöarbetet.tens och underlag det samlade

avsnittet vilänsstyrelsernaI samverkan med gerom
till utvecklingförslag när gällersamarbetet detav

från naturvárdsver-bl.a. vägledning uppföljningoch
Vi på möjligheterna tillket. pekar ett gemensamt

nyttjande särskild För stärkakompetens. att ochav
miljöskyddslagentillsynsarbetet enligtsamordna

föreslår tidigarevi utöverlänsstyrelserna, deatt
särskildanämnda miljörapporterna, skall utarbeta

tillsynsprogram.

i miljöfrågorSamarbetet mellan staten och kommunerna
bör ytterligare. Naturvårdsverketutvecklas bör bl.a.
stimulera vidgatför kommunaltoch underlag ettge
miljöarbete inte minst naturvárdsfrågor.i kommunerDe

övertagit tillsynsansvar enligt miljöskyddslagensom
bör tillsynsprogram. Vi föreslår i övrigtutarbeta

direktainga rapporteringssystem ochmellan kommunerna
naturvårdsverket.

kapitel naturvårds-vi anpassningenbehandlarI 8 av
organisation tillverkets roll.verkets utvecklade

Várt organisationsförslag utgår från viden analys
gjort naturvårdsverkets arbetsuppgifter. Förslagetav
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sig inte på någon värderingdärför natur-grundar av
organisation.vårdsverkets nuvarande

Vi föreslår organisationsstruktur meden

styrelseGD-
Överdirektör-
Ledningsstab-
Administrativt stödjande enhet-
Informationsenhet-

forsknings-Forsknings- miljö- ochoch-
miljöövervaknings-övervakningsenhet
nämnder
tillsynsrådTillsynsenhet-

industrimiljöskyddförEnhet-
miljöskyddförEnhet samhälle-
naturvårdförEnhet-

strategiska medarbetet att utveck-huvuddel detEn av
uppföljning utvärderingmål ochla och styrmedel samt

verksledningen.i projektform den för-utförs under I
rättssekretariat, inter-ledningsstaben ingårstärkta

pressekreterarfunktionnationellt sekretariat, och
miljöekonomisk kompetens.

naturvârdsverketsVi framhåller arbetsformer skallatt
börvidareutvecklas. upphandlarrollenBeställar- och

kompetensförsörjningPersonalutvecklingstärkas. och
förändringar itillbör verksamhetenskopplas avsedda

alternativautvecklinginriktning. defortsattEn av
specialistkar-projekt-karriärvägarna ochchefs-,-

i organisationenriären viktig dynamiken ochär för-
motivation.personalens

styrningenUtvecklingen internadenstyrsystemetav -
resultatorienterade böroch den budgetprocessen -

drivas vidare.
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kapitel föreslår vi vissa förändringar i natur-I 9
várdsverkets instruktion. Åndringsförslagen är en

våra inriktning,konsekvens förslag arbets-av om
uppgifter organisation.och

genomförandefrágor. Vikapitel vi vissaI behandlar10
våra förändringarunderstryker förslagatt ochom

prioriteringar till för desyftar att skapa utrymme
viktigaste uppgifterna i Våraverkets centrala roll.

innebärförslag viss personal,att 150ca personer,
statligaföras till Försla-skall över andra huvudmän.

innebär inte personal behöver sägasatt Degen upp.
tidsbegränsade tjänsterna direktörer för de nyasom
organisatoriska förbörenheterna utlysas. Ansvaret

påi vilagenomförandearbetet högkommer grad att
naturvârdsverket självt.
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INLEDNING1

Uppdraget1.1

utgångspunkterna förEnligt direktiven bilaga är1
inaturvårdsverketsvårt roll detcentralaarbete att

verketsstärkas och attmiljöarbetet skallsamlade
mål- resultatorien-tillorganisation ochenanpassas

decentralisering samtstyrning, medvetenterad en
i olikamiljöarbetetintegrering sektorer.av

vårtUpplaggningen arbete1.2 av

arbetsin-översynVi statskontoretshar studerat av
naturvårdsverket förslagverketsriktningen vid och om

årfrånorganisation natur-samtförändrad 1988en
anslagsframställningvårdsverkets förfördjupade

särskilda rapporterperioden och de199192--199394
anslagsframställningen.bifogadessom

naturvårds-vidavdelningschefernaintervjuatVi har
fråninhämtat verketsVi synpunkterävenverket. har

från enskilda styrelseledamöteri sin helhet,styrelse
från lokala fack-centrala ochföreträdare för deoch

naturvårds-ocksåVi besöktorganisationerna.liga har
Grimsö forsknings-ilaboratorier Uppsala ochverkets

station.
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Vi har sammanträffat med företrädare kemikalie-för
inspektionen, Sveriges geologiska undersökning,
Sveriges meteorologiska hydrologiskaoch institut,

koncessionsnämndenboverket, miljöskydd,för lant-
bruksstyrelsen, skogsstyrelsen, Svenska kommunförbun-

Umeå universitetdet, Institutetoch för vatten och
luftvårdsforskning. samrådVi har haft med den centra-

organisationskommitténla statligför länsför-en ny
valtning och med landshövdingarna.förrepresentanter
Vi har haft kontakter riksrevisionsverketmed när det

frågor naturvårdsförvaltninggäller avgiftsfi-ochom
nansiering. Vi har härutöver sammanträffat före-med
trädare för olika intresseorganisationer, däribland
Svenska naturskyddsföreningen, Kemikontoret före-och
trädare för skogs- lantbruksintressen.och

Regeringens proposition livsmiljögodEnom
19909190 utgjorthar viktigtett underlag för ut-

Såväl naturvårdsverketredningen. flera andrasom myn-
digheter organisationeroch biträtt utredningenhar

underlagsmaterialmed frå-i enskildaoch synpunkter
gor.

Vi anlitathar konsulter för att framta underlag
två områdenrörande i direktiven.pekas utsom

Civ.ing. Nils Ahlgren, UNO-konsult harAB, utrett
frågan naturvårdsverketets laboratorieresurser.om
Avd.dir. Carl-Axel ilänsstyrelsenJansson, Göteborgs
och Bohus län, har möjligheterna tillbelyst decentra-
lisering naturvårdsförvaltningen.inom
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NATURVÅRDSVERKMILJÖARBETE OCH I UTVECKLING2

naturvårdsverket inrättadesNär saknades ofta kunskap
miljöaspekterna. Myndig-och kompetens för beaktaatt

på nivåregionalheter central, och lokal koncentre-
påsig sina huvuduppgifter miljö-rade och lämnade

vårdsfrågorna åti sin sidan.verksamhet

naturvårds-tillkomsten miljöskydds-och med ochI av
naturvårdsverket påbörjadeslagarna och det centrala
åstadkommaför förett stort arbete att ett skydd

naturområdenlandets värdefullamest och ställaatt
påtekniska reningkrav utsläpp. Det centralaav

på miljövårds-fickverket grund ett begränsatav
på på hållintresse brist utbildadoch personal andra

frågorna,i självt driva olikasamhället ofta de
skriva detaljerade bestämmelser förslagoch och bygga

på mångateknisk-naturvetenskaplig kompetensupp en
områden.olika

Åttiotalet Miljövårdsar-brytningstid.kan ses som en
betet började goda resultat när gällert.ex. detge
industriutsläpp. miljö-Ansvaret och kompetensen för

i myndig-arbetet spreds alltmer samhället och bland
på nivåer.heter samhällsorganoch alla Allmänhetens

miljöfrågori kraftigt.kunskaper och växteengagemang
Miljöfrågorna påfördes högre politiskaallt denupp
dagordningen.
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Samtidigt allvarliga miljöproblemblev raden mer
påuppmärksammade framför allt grund alltmerav en

miljöövervakning miljöforskning.utvecklad och som
nedbrytningennämnas växthuseffektenexempel kan och

förändringar inom olikaozonskiktet. Behovetav av
energisystem,samhällssektorer ochtransportsystemsom

näringarna liksomde när det gäller använd-areella
ningen kemikalier tydligare. inter-blev Behovetav av
nationellt växte.samarbete

påMiljöarbetet nittiotalet i än högre gradkommer att
på långsiktigainriktas storskaliga miljö-de ochmer

frågorna. internationella blirDet arbetet allt mer
på integration in-betydelsefullt. mellan detKraven

miljöarbetet blirternationella inhemska alltoch det
starkare.

Olika känslighetvärden, förekosystems utsatthet och
olika fysiska ingrepp blirföroreningar och allt

Miljömålbättre tillkända. hänsyntar bl.a.som
måstekritiska belastningsgränser ställas upp som

Miljöpolitikens olikamiljöarbetet. sidorgrund för
naturvård,markanvändning, fysiskoch verktyg plane--

måstering miljöskydd integrerasfortsättaoch att-
och samverka.

inhemska miljöarbetet i störreDet kommer att ut-
diffusasträckning inriktas hotbilderbehöva mot mera

miljöpåverkan från användningent.ex. ochsom varor av
måsteMiljöfrågornakemikalier. integreras än mer

olikaiuttalat gäller främst deverksamheter. Det
energi- trafiksystemen.näringarnaareella samt och

Målet långsiktigt hållbar nåsutveckling intekanen
förfinad reningsteknik.endast genom

ekologiskaInte heller kan de grundläggande systemen
och senmanhangen endast skydd alltbevaras genom av
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områden särskilda kvalitetermindre medfler med en
vårddetaljerad styrning skötsel.ochallt mer av

självfallet punktvisainte ellerattDetta betyder
Åtskilligaåtgärdertekniska inte behövas.attkommer

återstår.sådana iviktiga punktinsatser Tyngdpunkten
naturvårdsverkets insatsermiljöarbetet iävenoch

måsteemellertid styrmedelkommer att flyttas. Nya
miljöproblemen.lösautvecklas för att

måsteframgångsrikt miljöarbeteFör ett fortsatt
miljöfrågorna ytterligare inomstärkas deansvaret för

olika är redanflera sektorersamhällssektorerna. Inom
miljöenga-miljökompetens uppbyggnad och ettunderen

naturvårdsverketspåtagligt.blir alltmer En avgemang
påstimulera drivauppgifterviktigaste är och ettatt

sådant förunderlag ochökat sektorsansvar, att ge
mål miljö-begränsningarför sektorernasställa avupp

påverkan mil-följa ställa huratt ochoch sammanupp
från Uppfölj-olikajöbelastningar sektorer utvecklas.

ocksåmåste effektiviteten i miljöarbetetningen avse
miljö-utformninginom konkretaVal ochsektorn. av

långtvårdsåtgärder så möjligt inomdäremot ske debör
olika integrerad del sektornsverksamheterna en avsom

åtgärdsarbete. Miljö-utvecklings- ochsammanlagda
måste in i tidigtklarläggas och vägas ettaspekter

när metoder utvecklas. Dettaskede produkter ochnya
åstadkomma miljöanpas-förutsättningar för attger en

miljövårds-finna effektivasamhällsutvecklingsad och
åtgärder samhällsekonomisktsamtidigt fördel-ärsom
aktiga.

miljöfrå-vidgatFörutsättningarna förför ett ansvar
skiljer sig väsentligt olika samhällssek-mellangorna

inom olikamyndigheternacentrala sektorertorer. De
alltifrån förvaltningsmyndig-olikaär karaktär,av

på lagstiftning tillinriktade tillämpningheter av
olikaaffärsdrivande styrmedelverk. har roller,De
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påverkansmöjligheter förhållandeoch i till verksam-
hetsutövarna inom sektorn. i intressenStyrkan de som
står miljöintressenamot varierar mellan sektorerna.

pågårfleraInom sektorer förnyelse förändringochen
myndighetsstrukturen.av

innebär måstevarjeDetta att diskuterassektor för
sig när integreringdet gäller och samverkanav ansvar

naturvårdsverket.med viktigasteverketsEn av upp-
gifter årenunder närmastede bör därför attvara
sektor för i dialogsektor, med sektorns företrädare,
analysera hur sektorsansvaret vidgas, vilkenkan roll
myndigheterna inom sektorn i miljöarbetetkan spela

i vilka naturvårdsverketoch former samspelet med bör
ske.

Likaså är det angeläget stärka regionalaatt de och
lokala myndigheternas och befogenheter. dagIansvar
har miljökompetensbetydande inombyggts läns-en upp

många Påstyrelserna i nivåeroch kommuner. dessa bör
förutsättningarna sådanafinnagoda att lösningarvara
på miljöfrågorna samtidigt fråneffektivakansom vara
miljösynpunkt och önskvärd samhällsutvecklinggynna en

ocksåi stort. regionalagentemot myndighe-och lokala
naturvårdsverketster bör roll tillatt medverkavara

nationella miljömålatt och vidareutvecklasgenerella
måltill operativa områden,olikaför geografiska ge

vägledning på riksnivåunderlag och följasamt att upp
och miljöbelastningensammanställa hur inomförändras
olika områden.geografiska ocksåUppföljningen bör
innefatta effektiviteten i miljöarbetet.

För decentraliseratatt ett miljöarbete skall fungera
så miljömålen nås såatt sammantaget kan inteoch att
från miljösynpunkt oacceptabla geografiska skillnader

iuppkommer krav praxis,och krävs ett utvecklat våg-
lednings- frånuppföljningsarbete naturvårdsver-och
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Målet självklart intebörför detta arbeteket. vara
nå likformighet. Geografiska olikhetertotal kanatt

utifrånmotiverade skillnader kanofta de somvara
miljötillståndet, tålmiljönförekomma beträffande vad

i olikasamhällsstrukturen delar landet.och av

såvälförhållande sektorsmyndighetertillI som
såledesregionala miljömyndigheter äroch lokala det

naturvårdsverketuppgiftviktig följaför huratten
miljöarbetet bedrivs regeringensoch fästaatt upp-

på ansvarsförhål-förändringar imärksamhet behov av
likaså viktiglanden, regler och ärsystem. Det en

uppgift bedömningarför göraverket att och att
förmedla överkunskaper och erfarenheter sektors-

hållamiljömyndigheter liksomgränser mellanoch att
utvidgade miljöarbetet.detsamman

åtgärds-föratt ansvaret det konkreta ochGenom
igenomförandearbetet utsträckning tillökad förs ut

sektorsansvariga myndigheter till regionala ochsamt
naturvårdsverketmiljömyndigheter,lokala kan ytter-

ligare sitt sittkoncentrera arbete och behov fastav
på nivå fråndetaljerad teknisk tillkompetens ochmer

frågormiljösynpunkt områden.särskilt viktiga Näroch
tillgångtidför begränsad tillverket behöveren

ytterligare exempelvissakkompetens för att framta
råd föreskrift, iett eller bör verket stället haen

fria anlita expertisatt extern löpanderesurser som
miljöfråganarbetar med den aktuella, konkreta t.ex.

från nivå.regional eller lokal

naturvårdsverketangelägen uppgift förEn är att se
tillståndettill i miljönatt kunskap tas fram.om

Sådan nödvändigkunskap är identifieraför att kunna
miljöproblem, prioritera åtgärds-mellan problem och
områden, mål för miljöns miljöbelast-formulera och
ningens utveckling och för värdera miljöarbetetsatt
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ocksåresultat. Kunskaper detta slag behövsav som
politiskaförunderlag beslut föroch bas detsom

internationella arbetet.

Naturvårdsverket alltså in-bör förha ett huvudansvar
riktningen utformningen nationella miljö-och denav
övervakningen inriktningenför miljöforsk-och av

Naturvårdsverketningen. härkan sägas ha bestäl-en
få flexibilitetlarroll. För önskvärdatt ochen

fåeffektivitet i dessa verksamheter och för att en
rollfördelningklarare mellan omvärlden, ärverket och

intedet fördel genomförandet sker meden om egen per-
sonal.

Naturvårdsverket måste också för att den kunskapsvara
miljöforskning miljö-fram främsttas ochsom genom

miljövårdsmyndigheterövervakning tillförs övrigaut
sådanmiljöansvar.och sektororgan kunskapsförmed-med

såling bearbetningkräver ofta att kunskapernaen
blir tillgängliga i miljöarbetet.användbaraoch

naturvårdsverkets viktigaste är förseEn roller attav
målregeringen tillmed för förslagunderlag beslut,

prioriteringar liksom till olika poli-och att hurse
miljöfrågortiska i Vidarebeslut genomförs. bör ver-

till regeringen miljöarbetetsket avrapportera resul-
föreslåvid förändringar i lagstiftning,tat och behov

myndighetsorganisation ansvarsfördelning.och En ange-
uppgiftlägen för ärverket att analysera behovet av

möjligheterna till styrinstrumentoch kannya som
miljömålen nås påbehövas för skallatt kunna ett

effektivt sätt.

måste naturvårdsverketFör att fylla denna roll analy-
beskriva olikaavvägaoch förslag när gällerdetsera,

Likaså måsteekonomiska internatio-konsekvenser. de
naturvårdsverketinomnella inteaspekterna analyseras
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iändringarolika lag-minst i förslagsamband med om
också angelä-inom ärstiftning landet. Detoch regler

juridiska genomföran-och andrade aspekternaget att
naturvårdsverketdefrågor i samband medklarläggs av

åtgärdsförslag miljökaraktär.olika och avprogram-

målprioriteringar ärRegeringens ochbeslut om
naturvårdsverket insatserfördelar ochgrunden för hur

arbetsområden.på olika krävsHär utveck-enresurser
Naturvårdsverket måsteflexibilitet.beredskap ochlad

sinytterligare för verk-utveckla att styraformerna
målangivna genomföra resultatanalyserochsamhet mot

såväl samhälletssamladedetverkets egetav som
miljöarbete.

myndigheterinom och andra verksamheterFler personer
Naturvårdsverketsmiljöfrågor.kommer arbeta medatt

fåutsträckning dessainriktas i attstörre motroll
frågorna.viktigasteeffektivtatt arbeta med de

måste sitt med att ta framdärför stärka arbeteVerket
miljöfrågorna. vidarei ärförmedla Detoch kunskap

naturvårdsverket arbetet medangeläget utvecklaratt
miljömål, mål belastningarbegränsningar ochför av

mål biotoper.ochutsläpp för bevarande arteroch av
imiljöarbetetuppföljningvägledning för och av

också liksomväsentligtblir rollensamhället sommer
åt intensivaregeringen och det alltstabsorgan mer

internationella arbetet.

frånpågårnaturvårdsverket myndig-utvecklingInom en
specialisering direkti ochhetsrollen med tyngdpunkt
pådrivande, uppföljandehantering ärenden mot enav

Överblick, förhand-helhetssyn,samordnande roll.och
samarbetsförmåga flexibilitet blirlings- och samt

viktigare angelägetär att denallt kompetenser. Det
utsträckninginriktningen i präg-allt störreändrade

såväl rekryteringgäller och ut-lar verket när det
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veckling personal utveckling arbetsformerav som av
ledningsfunktioner.och
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MÅLSTYRNING UPPFÖLJNING MILJÖARBETETAVOCH3 i

utgår från tillståndet miljön.Miljöarbetet i För att
följasmiljöarbetet behöverochskall kunna styras upp

åtgärder, prioriteringarolika resursinsatser och
miljötillståndet. Måltill behöver utarbetasrelateras

så långtMålen möjligtfastställas. bör utformasoch
kvantitativt bli operativt användbaraför ochatt
möjliga följaatt upp.

utifrånmiljömålförsta behöverett steg formulerasI
Sådana mål måsteförutsättningar. bliekologiska före-

mål bedömningarpolitiskaför Häroch beslut. har
utifrånnaturvårdsverket sinanyckelroll kun-atten

sin överblickskaper och utarbeta underlag och för-
Miljömålen principielltslag. kan uttryckas ochmer

mångfaldenövergripande biologiskadent.ex. attsom
Miljömål ocksåskall behöva förbevaras. kan anges

Östersjön.olika definierade ekosystem t.ex. Isom
många miljömålövergripande konkretiserasfall kan och

Vissauttryckas t.ex. halter ämnen förore-ochsom av
ningar i finnasluft, börmark och vatten. Det en

å miljömål åkoppling sidanstark mellan och andraena
Övervakningmiljöövervakning forskning.sidan och och

påforskning i inriktasbör hög grad att underlagge
miljömål uppföljningför formulera och föratt av

förhållandemiljötillståndet mål.i till dessa

Miljömålen mångaibehöver tillfall utvecklas belast-
ningsmål, mål vilkenför miljöbelastning mil-dvs. och
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jöpåverkan miljömålenkan accepteras för att skallsom
nås.kunna belastningsmålUtarbetandet inrymmerav

bl.a. rent naturvetenskapliga utvärderingar belast-om
ningsgränser förhållandei miljötillståndtill och
miljömål tål,dvs. vad criticalnaturen s.k. loads.

ocksåVärderingar kan behöva inrymmas vilka belast-av
ningsnivåer påmed ekonomitanke bl.a. rimligaärsom
att sträva mot under viss tidsperiod, s.k. targeten
loads.

Belastningsmål kan uttryckas till-högsta mängdsom en
försel olika tillämnen luft och högstvatten t.ex.av

år,kg kväve ha mark och högst tillb kg fosfora per
Östersjön år. Belastningsmålen blir i olikaregelper

olika områdenför geografiska på skillnaderberoende
när tillstånddet gäller miljöns ocksåkänslighet.och
när belastningsmåldet gäller utformningen harav
naturvårdsverket huvudroll.en

Belastningsmål i criticalform börloads med ut-av
gångspunkt i miljömålfastställda kunna utarbetas av
naturvårdsverket. Belastningsmål i form targetav

måste föremålloads däremot bli politiskaför beslut.
Naturvårdsverkets roll är att utarbeta underlag och
förslag.

belastningsmål måsteI arbetet med vilkenklarläggas
frånbelastning härrör andra länder förgrundsom som

prioriteringarsvenska för bedömningaroch inter-av
nationellt agerande. miljömålEtt utvecklat arbete med

belastningsmåloch är viktigastede förutsätt-en av
få ståndningarna för tillatt effektivt interna-ett

tionellt miljöfrågor.olikaarbete med

Belastningsmålen måste, framför allt när det gäller
olika föroreningar, vidareutvecklas till utsläppsmål
för olikade svenska utsläppen ämnen. Här är över-av
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spridningsberäkningar viktigt hjälpmedel.siktliga ett
Utsläppsmål minskningarprocentuellauttrycks ofta som

utsläppen svavel skallmängdereller t.ex. avsom
perioden utveck-minska under Enmed ton 1990-1995.a

miljöarbetetling kangör attmot den typensenare
preci-kostnadseffektivtbedrivas störreoch medmer

påmålen också fördelassion. del fall behöverI en
trafikiolika ochsamhället t.ex.verksamheter som

energi bli operativt förut-användbara. Detför att
avvägningaremellertid kost-sätter analyser och om

åtgärdsmöjligheternader och mellan sektorer.

miljömålockså övergripandeangelägetär attDet om
mångfalden konkretiseras.biologiskaden

målUtsläppsmål konkretiserade förför sektorer och
pånaturvårdsarbetet myndighets-fastställasbör kunna

nivå miljömåltill och belast-när relaterasde kan
ningsmål politiskafastställts beslut.har Igenomsom

utsläppsmål föremålbli föräven behövaandra fall kan
politiska bedömningar bakgrundoch beslut mot av

från naturvårdsverket.främst och förslagunderlag

belastningsmål, utsläppsmålmiljömål, ochArbetet med
mål naturvårdsarbetet viktigasteärför ett deav

naturvårdsverket.arbetsområdena finnsför Här ett
metodutveckling. Intestort behov kunskaps- ochav

naturvården.minst inomgäller detta

framhålla mål miljöarbetetVi vill föratt arbetet med
Under många årinledningsskede.i framöverär ett

viktiga miljöarbetet behövadärför attkommer delar av
utgångspunkt rimligtsin i möjligtär ochvadta som

åstadkomma i miljöförbättringar, utsläpps-formatt av
Även sådana bedömningarreduktioner miljöhänsyn.och

så mål.långt kvantitativamöjligtbör formuleras som
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mål måsteArbetet med integrerasnära med analyser av
åtgärdsbehov, åtgärdsmöjligheter utformningoch av

åtgärdsprogramsektorsplaner och olikaför sektorer.
sådanaHuvudansvaret för arbetet med analyser och

så långt påbör möjligt falla sektorsmyn-program som
ocksådigheterna. bör huvudansvaretDessa ha för den

åtgärdsinriktadeprimära uppföljningen det arbetet.av

Förutsättningarna skiljer sig väsentligtdock för ett
miljöfrågornavidgat sektorsansvar för mellan sekto-

Naturvårdsverkets uppgifter iroll och arbetererna.
åtgärdsprogram blirmed olika inom olikadärför sek-

torer. För de ingensektorer där statligcentralannan
myndighet naturvårds-miljöarbetetkan för börsvara

åtgärdsprogram samrådförverket arbetet imedsvara
företrädaremed för verksamhetsutövarna.

måste åtgärdsprogram-För miljöarbetetkunnaatt styra
innefatta bedömning vilka resultat ettmen en av

innebär.genomförande uppfölj-dessa utveckladEnav
åtgärdsprogramning innehåller redovisningav en av

miljöpåverkan Naturvårds-förändringar i utsläpp.och
pådrivandebörverket ha samordnande ioch rollen

åtgärdsprogram.arbetet med

För att förstärka sektorsmyndigheternas miljöansvar
ytterligare regeringen enligt propositionenavser om

livsmiljögod inEn 19909190 skrivaMPP 91 att
i instruktionendetta trafikverken,för bl.a.ansvar

fiskeri-de centrala jordbruksmyndigheternaoch och
skogsvårdsorganisationen. föreslår sådantVi att ett

också bör in i instruktionenföras för denansvar nya
statliga myndighetencentrala energi-, industri-för

teknikutvecklingsfrågor.och

åtgärdsprogramArbetet med sektorsplaner och kan
låsas i påknappast tidsprogram.fast ett ankommerDet
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initiativregeringen myndigheterberördaeller att ta
sådana nationella miljöpolitiken,till när denprogram

miljötillståndet utvecklingenförändringar i eller
Naturvårdsverketså vik-inom kräver. harsektor enen

sådana initiativ.tig uppmärksammaroll behovetatt av

naturvårdsverketsvidga överblick möjlig-För att och
till uppföljning miljöarbetet vi att fas-het anserav

sektorsmyndigheternasbör förformer utvecklastare
föreslårredovisningar sitt miljöarbete. Vi att deav

åläggssektorsmyndigheternaolika statligacentrala
årligen redovisatill regeringenatt sammanfattandeen

ingåmiljörapport. Miljörapporten lämpligenbör som
årligai resultatredovisningen i dendel den resp.

år.fördjupade anslagsframställningen tredjevart Som
miljörapporternasitt miljöarbeteför förgrund och

målmyndigheterna redovisabör olikade utveckla och
Verksamhetsmål.miljökaraktär sinadelar Iav som av

frånmiljörapporten vidare redovisas miljösynpunktbör
viktigare förändringar i mil-förväntadeuppkomna och
jöpåverkan från vidtagnasektorn och planeradesamt
åtgärder vid myndigheten inom Vidare böroch sektorn.

motiverar särskildbelysas behovtendenser och som
från miljösynpunkt. Miljörapporter iuppmärksamhet bör

införas trafikverken,ett första för centralasteg de
skogsvårdsorgani-fiskeri- jordbruksmyndigheterna,och

sationen statliga myndighetenför föroch den nya
teknikutvecklingsfrågor.energi-, industri- och

viktigt miljörapporterna tillärDet att relateras de
mål vi diskuterat. upplägg-har Rapporternassom nyss

innehåll måste förhållandenaning tilloch anpassas
inom sektorsmyndig-försektor och rollenresp. resp.

påinriktas miljöutvecklingenhet. bör förRapporterna
frågor.strategiska till avgränsning, princi-Förslag

piell inriktning miljörapportenför börstruktur och
samrådsektorsmyndighet itas fram med natur-av resp.
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vårdsverket. Regeringen självfallet vidkan behov ge
särskilda direktiv miljörapporternasför inriktning

innehåll.och

rapporterings-Motsvarande uppföljningssystemoch som
föreslårvi här vissaför sektorsmyndigheter bör även

Äveninföras för länsstyrelserna. länsstyrelsernas
miljörapporter årligabör tillknytas deras resultat-
redovisningar fördjupade anslagsframställningar.resp.
Förslag till principiell inriktningstruktur och för
länsstyrelsernas miljörapporter bör tas fram före-av

samråd naturvårds-trädare iför länsstyrelserna med
påtillsverket. bör vidareDet länsstyrel-ankomma

i sina miljörapporteratt även översiktligtserna
belysa miljöarbetet.det kommunala

Kopior sektorsmyndigheternas och länsstyrelsernasav
miljörapporter naturvårdsver-direkt tillställasbör

utgångspunktbliket. Rapporterna bör dialogför en
mellan myndigheter.verket och berörda Det bör ankomma
på verket att lämna redovisningsamlad meden even-
tuella tillsynpunkter förslag regeringen.och

Naturvårdsverket årtredjebör inom sinvart förramen
fördjnpade anslagsframställning redovisa samladen
uppföljning utvärdering miljöarbetetoch och dessav

Även så långtredovisningresultat. denna samlade bör
miljömålmöjligt belastningsmål.tillrelateras och

Miljörapporterna från sektorsmyndigheter länssty-och
relser bör härvid viktigtkunna fungera ett under-som
lag.
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NATURVÅRDSVERKETS UPPGIFTER INOMROLL OCH4
ARBETSOHÅDENSÄRSKILDA

Forskning, miljöövervakning och4.1
laboratoriefrågor

vår uppfattningavsnitt videttaI presenterar om
miljöövervak-naturvårdsverkets forskning,inomroll

arbetsområdenning laboratorieverksamhet.och Dessa
avsnittetgår delvis i Vi inleder meddärförvarandra.

principerövergripanderedovisaatt de ochgemensamma
vårahar förslag.styrtsom

Principiella utgångspunkter4.1.1

naturvårds-direktiven till kommittén understryksI
inomnär kunskapsuppbyggnadverkets roll det gäller

miljöövervakningmiljösektorn. Forskning är deoch
direktivenviktigaste instrumenten i arbete.detta Av

forskningsresur-framgår vidare viatt skall analysera
upphandlingfördelning på verksamhet ochsernas egen

ocksåKommitténtjänster skallutanför verket.av
laboratorieverksamhetpröva vilken verketsomegen

behöver förfoga över.

från varjeforskningspolitiken utgår attsvenskaDen
bedöma,samhällssektor för formule-har ett attansvar
forsknings-initiera finansiera sina ochoch egnara,

utvecklingsbehov Forsk-19899090.se t.ex. prop.
ningspolitiken utgår vidare från statlig forskningatt
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inom universitetutföras högskolor.skall främst och
områdes-innebär således denmodell ofta attDenna

s.k. sektorsforskningen,orienterade forskningen, den
finansieras frånbeställs ett medan denoch organ

inom universitetutförs högskolor.och

miljövårdsforskningens organisation representerarInom
naturvårdsverket, forskningsnämnden, fleraavgenom en

också beställandebeställare. utövar rollVerket en
inom miljöövervakningen Miljö-förProgrammetgenom
kvalitetsövervakning naturvårdsverketPMK. Inom

inomfinns bäggeäven utförande dessaverksamheter
områden.

Vi såväl forskninggällerdet näratt det somanser
skilja påmiljöövervakning beställar-är angeläget att

rollfördelningtydligrollen utförarrollen.och En
innebär enligt vár uppfattning fördelar förstora

möjligheter förbägge Härigenomparter. ökadeges
inriktning ställabeställaren fastställa och attatt

utifrån miljöfrågor miljöproblemkrav de och de som
läsningarbehöver bearbetas utan attoch utvecklas

till för-och börskapas hur genomförandearbetet kan
tillpá förhållandeidelas personal externaegen

beställningarnasjälva kanuppdragen ochresurser.
kvalitetutföras tilldär hänsyn och kostnads-de med

innebäreffektivitet För utförarnabäst resultat.ger
tydligare rollfördelning beställandemellan ochen

fårutförande fördelar de störreverksamheter eftersom
möjligheter utförandetmed och konkurreraatt omvara

projekt från beställarna.av

ytterligarefinns skäl samordna forsk-Det starka att
naturvårdsverket.ning miljöövervakning inom Verk-och

måsteömsesidigtär och samverka.samheterna beroende
Naturvårdsverkets utsträckning inrik-ibör ökadroll

mål följaoch samt atttas mot att formulera program
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från dessaresultatenförmedlautvärdera ochupp,
Beställarfunktionen kräver typverksamheter. avsamma

forskningsig ellerrördetkompetens oavsett omom
miljöövervakning.

i miljöarbetet. Dettaviktigkvalitetssäkring ärEn
bedrivs externtdeoavsettverksamhetergäller alla om

provtagningar,utförandeinternt. ochMetodereller av
b1.a.utvecklasbedömningar, analyser etc. genom

laboratorier kontrollorgan.och Enackreditering av
tillinternationalisering förväntas ledakanökande en

utveckling.snabbareallt

naturvårdsverketvidForskningsnämnden4.1.2

sin forskningsnämnd ettNaturvårdsverket har genom
forskningmiljöforskningen.för Dennacentralt ansvar

univer-vidtill övervägande delheltutförs redan nu
sitet högskolor.och

föransvarsområdeForskningsnämndens är att svara
miljö ochsamhälleforskning ochsamspel mellan omom

miljön.ingrepp iföroreningar och andraeffekter av
miljötekniskavgränsning innebär att t.ex.Denna

forskningsnämndensviainte finansierasforskning an-
områden,inom åttaForskningsnämnden lämnar stödslag.

landmiljö,toxikologi hälsoeffekter,nämligen och
sjöar ochmark,luftvârd, grundvatten ochbuller,

samhällsvetenskapligmiljömarin samtvattendrag,
forskning.

forskningsansla-miljöforskningenInriktningen samtav
riksdagentredje årfastställsstorlek vartgets av

senasteforskningspolitiska besluten. Detdegenom
innebarrskr. 336beslutet prop. 19899090, JoU 17,

forskningsnämndensförstärkningkraftigbl.a. aven
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budgetår disponerar nämnden drygtanslag. Innevarande
naturvårdsverketmilj.kr. avsattHärutöver har120

budgetårytterligare milj.kr. innevarandeunder20ca
påutvecklingsarbete.forsknings- Exempelför och

försurningåtgärdersådana ochverksamheter är mot
internationellt samarbete.

regeringenForskningsnämndens ledamöter utseselva av
statligaår. företräderför ledamöternatre Fem av

kemikalieinspektio-nämligen naturvárdsverket,verk,
livsmedelsverket, socialstyrelsen, och arbetar-nen,

vanligenövriga ärledamöterskyddsstyrelsen. sex
generaldirektörNaturvårdsverkets är ord-forskare.

ingåruppgifteri attnämnden. nämndensförande I
forskningensforskningspolicy, fastställautforma

rådgiv-inriktning forskningsmedlen.och fördela Som
forskningsnämnden dels veten-till arbetarande organ

projektgrupper.skapliga kommittéer, dels

vetenskapliga kommittéerna för forsk-attDe ansvarar
kvalitet.vetenskaplig Ledamöternaningen háller hög

ocksåärtillsätts nämnden. flesta forskare,De menav
ingår, främstforskningens avnämareförrepresentanter

sinainomKommittéernafrån naturvárdsverket. skall
behovsmässigt granskaansvarsområden vetenskapligt och

ini-uppgiftforskningsprojekt. skall deFörutom denna
kunskapssammanställningarforskning, ochtera sympo-

ämnesområdenföreslå försier. också nämndenskallDe
forskartjänster vidutvärderingar för extraeller

utsträckningiuniversiteten. Kommittéerna bör ökad
projekt inom miljö-granskningi ochdelta programav

övervakningen.

initieraProjektgrupperna tillsätts temporärt för att
områdenforskning inomfölja utvalda efteroch upp

forskningsnämnden. Projekt-fastställs avprogram som
till-består avnämareforskare och och degrupperna av
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till år.vanligen Avnämarna kommerförsätts fyra sex
naturvárdsverket,från avdelningar inomberörda men

från myndigheterockså ellercentralakan komma andra
länsstyrelser.

forsknings-Forskningsnämnden olikalämnar typer av
anslaget innevarande budget-stöd. underHuvuddelen av

via kommittéerår projektstödfördelas och pro-som
beviljas inte bidrag tillEnligt praxisjektgrupper.

laboratorier. görsnaturvárdsverkets förUndantagegna
viltforskningsstationen Grimsö köpför analys-och av

utnyttjatjänster projektgruppnär behövereller en
tillgänglig inom laborato-finnskompetens endastsom

rierna.

finansieraanvänds fördel nämndens attEn anslagav
Motivenuniversiteten. förforskartjänster vid18

forskningsstöd är dels att byggadenna typ uppav
viktigatillkompetens forskareatt attraheragenom

hållaområden kvardär dels attkompetens saknas,
internationelltförkompetens. Stöd lämnas även

resebidrag.forskningssamarbete, utvärderingar och

beställareNaturvårdsverket sittutövar avansvar som
forskningsnämnden.miljövårdsforskning verketsIgenom

beställarfunktionen vidinterna återfinnsorganisation
handläggningforskningsavdelningen för avsvararsom

Avdelningenforskningsadministrativa uppgifter. svarar
också planeringen miljöövervakningsprogrammet.för av

innebärårs forskningspolitiska beslut att natur-1990
fortsättningen över-vårdsverket i bör det detäven ha

miljöforskningen.gripande samordningsansvaret Motför
riktlinjer sek-politiska beträffandebakgrund deav

villtorsforskning propositionen föruttryckgersom
naturvárdsverketsvi understryka betydelsen attav

bibehållsmiljöforskning ochbeställareroll avsom
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behållautvecklas. Förutom de för attskäl den nuva-
organisationen irande framförs beslutet bör föl-som

jande motiv beaktas.

Naturvårdsverket uppgiftviktighar kunskaps-en som
förmedlare mellan forskare avnämare.och centralsom
myndighet på miljövårdsområdet skall verket försvara

inom skilda in,att kunskap områden samlas bearbetas,
bedöms tillgängliggörs åtgärderoch underlag försom

politiskaoch för beslut. förutsätterDetta arbete att
via sin initierarverket beställarfunktion följeroch

upp-forskning forskningsresultaten såutvärderarsamt
utnyttjas i åtgärdsinriktadeatt de kan den verksam-

inbegriperheten. Arbetet kontakter med andra som
finansierar forskning miljövårdsanknytning.med

ocksåsamspelet avnämaremellan forskare äroch en
viktig förutsättning framgångsrikt interna-för ett
tionellt miljöarbete. SverigeFör att skall kunna

till åstadkomma påmedverka att reglergemensamma en
ambitionsnivåhög krävs högett underlag mycketav

kvalitet. möjligheternaHär utnyttjakommer att
forskningsresultat i förhandlingarunderlag t.ex.som

åtgärder avgörande.attom vara

organisationen därDen nuvarande förrepresentanter-
universitet avnämarintressenhögskola äroch resp.
företrädda i forskningsnämnd, vetenskapliga kommittéer

projektgrupperoch har förutsättningargoda att-
tillgodose dialogbehovet mellan forskare ochav
avnämare forskningens vetenskapligaoch garantera
kvalitet.

Naturvårdsverkets övergripande samordningsansvar för
miljöforskningen i tillomfattar första stödhand den
tillämpade forskningen. Beställarfunktionen utnyttjas
även för få tillatt stånd grundläggande kunskapsupp-
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långsik-finnsområden ettsådana där detpåbyggnad
Vii dag.saknasdär kunskapkunskap ochtigt behov av

finan-kunnabetydelsen attframhållavill därför av
tidsbegrän-forskartjänster tecknaoch attsiera extra

universitetvid ochforskaremedavtalsade grupper av
viprojektstöd ochkompletterarformhögskola. Denna

möjligheternaturvárdsverket godabedömer att den ger
inriktning del denforskningens och tapåverkaatt av

forskningen.kommer framkunskap genomsom

rollambitionen verketstill renodlahänsyn attMed
utförandehålla i beställande ochsårattgenom

med fastaaktiviteter angeläget avtalenär attdet
långaför alltförinte tecknasforskargrupper

på frågans bör avtals-artavtalsperioder. Beroende
år.till tiovarieraperioden i intervallet fem

Miljöövervakning4.1.3

befintligaRegeringen iföreslår att detHPP 91 pro-
imiljökvalitetsövervakning utPMK byggsgrammet för

såvälbeskrivninginsamlingförbättra ochsyfte att av
Regeringennationell internationell information.som

miljöövervak-föreslår enhetliga regionalaockså att
varjeningsprogram successivt i län för attinförs ge

miljöförhållanden ochkunskaper regionala somom
planering. Totaltunderlag regional kommunalför och

milj.kr.tillförs ytterligaremiljöövervakningen 75
treårsperiod.under en

splittradrelativti omfattandefinns dagDet menen
olika nivåer imiljöövervakning på samhället.

naturvårdsverketnivån bedrivernationellaPå den
naturvårdsverketsgenomförsår PMKsedan 1978 PMK. av

såsommyndighetermiljöövervakningsavdelning, andraav
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riksmuseetnaturhistoriska ochoch samtSGU SMHI IVL,
olika universitetsinstitutioner. sin tyngpunktharPMK

påverkani övervakning miljöer lokalautan avav
källor. underlag för huvudparterProgrammet ger av
Sveriges rapportering miljödata i internaticnellaav
sammanhang.

områ-nivånMiljöövervakning på regionala omfattarden
påverkade föroreningar bedrivsden är ochsom av

i recipientkontrollhuvudsakligen form samordnadav
luftkvali-regionalvissa vattenområdenför och genom

vattenvårdsför-tetsövervakning. Särskilda ochluft-
viktig i samband med dessa över-bund spelar rollen

vakningsprogram.

på nivåmiljöövervakning förekommer kommunalLokal
luftövervakning i tätorter.framför alltgenom

ståndfå tillinsatserkrävs för attDet stora en
iändamålsenlig miljöövervakning. fungerar dagPMK

inte tillfredställande. samordnadeArbetet medhelt
olika regionalarecipientkontrollprogram övervak-och

förhandlingarningsprogram försváratshar ofta omav
inneburitfinansieringen lösas.skall Detta harhur

recipientkontrollprogram fortfarandeatt samordnade
svårtii är attsaknas delar landet. Det regelav

kontinuitet i övervakningen.nödvändig Ettgarantera
miljöövervakningär försystemetannat problem att

består olika mätprogram. Insamlade kanslag dataav av
i tillräckliginte jämförasdärför och bearbetas

utsträckning.

utvärderad informationsammanställd och ärBehovet av
olika intressenter från internationellahos detstort

Både datahanteringtill lokala och resul-det planet.
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frånutgåmåstemiljöövervakningentatutvärdering inom
arbe-fortsattadetprinciper stärkaslikartade och 1

tet.

Fortsatt arbete

naturvårdsverkets fortsattavår uppfattning börEnligt
påinriktasutredningsarbete att

nationelltutvidgat förstärktochnyttutforma ett
miljöövervakning,förprogram

miljöövervakning,regionalriktlinjer förutarbeta

ochredovisning resultatförutveckla former av
nationellpámiljöövervakningenfrånutvärderingar

nivå.regionaloch

Miljöövervak-utredningen,iföreslårNaturvårdsverket
utvid-befintliga PMKningen inför det2000-talet, att

klarläg-börolikai delprogrammenInnehållet degas.
naturvårdsverket.inomi arbetetfortsattadetgas

internationellatilldärvid denmåste tashänsynStor
miljö-svenskaangeläget att denutvecklingen. ärDet

internationelli samverkan.övervakningen användaskan

attstödja länsstyrelsernaNaturvårdsverket bör genom
miljöövervak-regionalariktlinjer för denframta

innehållabörregionalaningen. De sammaprogrammen
miljöövervakningen.nationelladendelprogram som

miljöövervakningen att ha storfrån kommerResultaten
utvecklingeninternationellabetydelse för den av

regionala, ochnationella,miljövárdsarbetet, för den
kostnadseffektivtpåplaneringen, för ettattlokala
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sätt miljöskyddsátgärderstyra följaoch dessaupp
nationellt internationellt.och För att detta skall
bli möjligt krävs att från miljöövervak-resultaten
ningen är lättätkomliga och relevanta.

Samlade utvärderingar redovisningaroch bör ske regel-
såvälbundet nationelladen den regionala mil-av som

jöövervakningen. För ökaatt användbarheten redo-av
visningarna från regional övervakning naturvårds-bör
verket utarbeta vägledning för utformningenen av
redovisningarna.

förRegler kvalitetskontroll finnasbör gälla ioch
princip för miljöövervakningall på motsvarande sätt

för utsläppskontrollen.som

Organisation

förstärkta miljöövervakningenDen måste tydligges en
organisation. Enligt naturvárdsverketMPP har91 det
övergripande miljöövervakningenföransvaret i landet.
Regeringen föreslår befintligaatt det PMK-rådet vid
naturvárdsverket skall ersättas med ett nytt organ som

biträdaskall iverket planeringen medelstill-ochav
delningen till den miljöövervakningen.samlade

Enligt vår uppfattning bör miljöövervakningen i fram-
tiden ledas nämnd, miljöövervakninge-kalladav en
nämnd.

Vi föreslår nämnden beståatt skall ledamöter.11av
ordförande bör naturvárdsverkets generaldirektör.vara
Nämnden innehållabör såväl förrepresentanter berörda
miljömyndigheter kemikalieinspektionen, länsstyrel--

m.f1. för verksamheter med betydandeserna som-
miljöpåverkan.
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policyfrágor,blirViktiga uppgifter för nämnden re-
admini-resultatredovisning, planering ochsursfrágor,

miljöövervakningssystemet.nationellastration detav

forskning mil-kopplingar ochfinns mellanstarkaDet
forskningVi föreslår därför ochjöövervakning. att

organisa-hålls imiljöövervakning en gemensamsamman
Forskningskommittéernatorisk arbetar redanenhet.

i framtidenmiljöövervakning. etti bördag med De ges
i mil-innehålletvetenskaplig prövningför avansvar

jöövervakningen.

Finansiering

i Sverige iMiljöövervakningen drygtkostar dag
miljöövervaknings-enskildamilj.kr. störstaDet100

budgetåret kostarär för 199091programmet PMK casom
milj.kr. Utöver omfattaröver statsbudgeten. PMK20

i recipientkon-miljöövervakningen huvudsak samordnad
recipientkontroll förtroll för vatten, samordnad

luftkvalitetsövervakningkustområdena, luft-genom
jordbrukets recipientkon-várdsförbund, förprogram

uppföljning kalkning för-för ochtroll, avprogram
störstasurningsläget. nämnas detexempel kan attSom

inom sötvattenkontrollensamordnadeprogrammet den
minstaårskostnadenmilj.kr. förkostar medan de1ca

finansie-tillbegränsas kr. dagI20 000 30 000ca -
över statsbudge-dessa kostnaderendast delen avras

miljöövervakningeneffektiviteten iFör ökaten. att
övervakningeniföreslår regeringen därför attMPP 91

helhet till-finansieras via avgifteri sin skall som
förs statsbudgeten.

åligger naturvárdsverket lämnaatt utreda ochDet
Enligtavgiftertill skall utformas.förslag hur dessa
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vår uppfattning viktig utgångspunktbör i dettaen
utredningsarbete förorenarensatt för attvara ansvar
finansiera övervakningen vidgas till gälla fler-att
talet påverkarverksamheter miljön. exempelSomsom
kan nämnas att när gällerdet den samordnade vatten-
dragskontrollen står intressenter för700 kostna-ca

vilket jämförasderna, minstkan med att 15 000 an-
läggningar i tillsynendag omfattas enligt miljö-av
skyddslagen. diffusa föroreningsbelast-areella,Den
ningen miljöpåverkan viaoch markanvändningen,luften,
trafiken, kemikalieanvändningen och avfallet gör att

finansieringenför måsteansvaret breddas.

Laboratoriefrågor4.1.4

internaVerkets laboratorieresurser i organi-är dag
inom avdelningenserade miljöövervak-enheter försom

ning. vid laboratorierna arbetar 155ca personer.
Förutom laboratorieenheterna finns inom denna avdel-
ning består avdelningschefenstab fyraochen som av
medarbetare.

vid avdelningenArbetet in i följandekan delas tre
huvuduppgifter.

Genomförande inom miljöövervakningen.av program

Expertfunktioner inklusive genomförande av
forskningsprojekt särskilda utredningar.och

Centrallaboratoriefunktioner kvalitetssäkringför
metodutveckling.och

Avdelningens budgetåretbudgeterade lönekostnader för
uppgår till mi1j.kr. Naturvårdsverkets199091 36,8

finansierar milj.kr.ramanslag 82 %30,4 varav
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Ytter-från anslagsposten PMK.milj.kr. %134,9
vialikatill delarfinansierasmilj.kr.ligare 1,2

miljöarbetetill B2Bidragnaturvårdsverkets anslag
finansieringMiljövárdsforskning ExternB4.och

lönekost-milj.kr. %15resterandeför 5,3 avsvarar
mi1j.kr. kustlabo-huvuddelen 4,3naderna, avservarav

redovisasföljandedetratorieenhetens verksamhet. I
laboratorieenheterna.nuvarandedekort

bestårMk 14Kgstvattenegggten varavpersoner,1. av
och land-sötvatten-medfinns i samförlagdaUltuna7

Kristinebergsvidär placeradenheten. En person
övriga förlagdaärstation,marinbiologiska medan 6

fiskeristyrelsenstillanslutningitill Drottningholm
sötvattenlaboratorium.

milj.kr.uppgå till drygtberäknas 3Lönekostnaderna
naturvårdsverkets ramanslag,frånfinansieras heltDe

mi1j.kr. belastar posten PMK.drygt 0,9varav

påinriktad de fyraframför alltärEnhetens kompetens
frågor plank-radioekologi, rörandeområdena akvatisk

biolo-marin miljöi ochmetallerbottenfauna,ton och
giska toxtester.

undersök-utgörsNästan verksamhetenhälften avav
övrigamiljöövervakningen.ningar inom förramen

forsknings-ipå medverkanarbetsinsatser fördelas
utrednings-frågor,radioekologiskainklusivearbete

internationellt ocharbeteimedverkanverksamhet samt
utbildning.information ochi

bestårKustlaboratorieenheten Mf 19 personer,2. av
ÖvrigaUltuna.i Öregrund, Solna ocharbetar14varav

regel knutnaarbetsställen,på antalettfördelas som
kärnkraftslägena.till
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Lönekostnaderna finansierade industrinär viaochav
forskningsmedel, enhetschefstjänsten finan-utom som
sieras via naturvárdsverkets ramanslag.

Enhetens kompetens är inriktad på fiske-framför allt
ekologi. finns också påDet kompetens bottenfauna.

Nästan två tredjedelar verksamheten utgörsav av
undersökningar inom miljöövervakningenför medramen

i recipientkontroll. Övrigatyngdpunkten arbetsinsat-
fördelas på främst vissforskningsarbete ochser

utredningsverksamhet.

Luftenheten består3. M1 äroch15av personer
lokaliserad till Studsvik.

Lönekostnaderna innevarande år tillär för budgeterade
milj.kr. Finansieringen via3,1 nästansker helt

naturvårdsverkets ramanslag.

Verksamheten inriktad på kvalitetssäkringär och
metodutveckling inom luftområdet, s.k. centrallabora-
toriefunktioner.

Landenheten sötvattenenheten4. och Mt och ärMs
lokaliserade till Ultuna. Verksamheterna samplaneras

finnseftersom det stora samband mellan dem. Landenhe-
består bestårten och sötvattenenheten6av personer

36av personer.

totalaDe kostnaderna för enheternas verksamhet beräk-
uppgå till milj.kr. milj.kr.knappt 14 9,8nas varav

utgör löner. Finansieringen vianästansker helt
naturvárdsverkets milj.kr.ramanslag drygt 5varav

Härtill vissa frånbelastar posten kommer medelPMK.
forskningsnämnden och uppdrag.externa
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utgörsfjärdedelar verksamhetenNästan tre avav
miljöövervakningen,undersökningar inom förramen

sjöarkalkning och vat-uppföljninginklusive avav
ipå medverkanÖvriga arbetsinsatser fördelastendrag.

iutredningsarbete,visst medverkanforskningsarbete,
aktionsprogram m.m.

bestårmiljögifterorganiskaför Mo 25Enheten5. av
naturvárdsverketslokaliserad tillärochpersoner

ihuvudkontor Solna.

milj.kr.uppgår till ochLönekostnaderna drygt 5,3
finansieras via naturvárdsverkets Förramanslag. ett

särskiltprojektarbete dioxiner har avsattsom
milj.kr. används främst för köp externa7 avsom

tjänster och analyskostnader.

expertfunktioner närförframför alltEnheten svarar
områdetinomriskbedömning policyarbetedet gäller och

miljögifter.organiska verksamhetenBetydande delar av
forskningskaraktär, i internationellthar ofta samar-

utvecklingsarbetebedrivsVidarebete. ett omfattande
provtagning samtnär gäller för och analysdet metoder

standardiseringsfrågor.härtill hörande Enheten svarar
miljö inommiljögifter i marinundersökningarför av

miljöövervakningen.förramen

metallekologi vattenkemi Mmför och6. Enheten
lokaliserad tillbestår äroch natur-16 personerav

vârdsverkets ihuvudkontor Solna.

milj.kr.uppgå tillLönekostnaderna beräknas drygt 3,3
naturvárdsverketsfinansieras till via%och 70
kalkningsinsatseruppföljning harramanslag. För av

löner.avdelats kr., kr.820 650 000000 avservarav
finansierasmindre lönekostnadernadelEn genomav

teknisk ackreditering.från föruppdrag styrelsen
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tredjedel inriktadUngefär páverksamheten ären av
uppföljning kalkningsinsatser i sjöar och vatten-av

lika inriktad pådrag. ungefär ärEn stor verksamhet
frågor spridning i miljön.metallers förekomst ochom
Härutöver kvalitetsbedömningförenheten ochsvarar
interkalibrering vattenlaboratorier enligt kontraktav

teknisk ackreditering.med styrelsen för Enheten
i standardiseringsarbete.medverkar

bestårakvatisk toxikoloqiför7. Enheten MX 26av
naturvárdsverkets ivid huvudkontor10personer, varav

i Studsvik.solna och 16

uppgå till milj.kr.Lönekostnaderna har beräknats 5,6
Finansieringen naturvârdsverketsvianästansker helt
ramanslag.

på kemikaliersinriktadär och ut-Enhetens kompetens
i vattenmiljön,biologiska toxiskasläpps och effekter

inklusive inom området.testmetoder

utvecklingi är arbete medtyngdpunkt verksamhetenEn
biolo-expertbistándbiologisk testmetodik medochav

Härtillgiska riskbedömningar kommertester, m.m.
arbetsinsatser forskningskaraktär samtbetydande av

uppföljning effekternär gällermedverkan det avav
interkalibreringsverksamhetkalkning, viss och medver-

i ärendehandläggning.kan

Förslag till förändringar

Våra på utgångspunkterbedömningar grundas de som
kapitel, páredovisats i inledningen detta natur-av
laboratorieverksam-várdsverkets särskilda rapport om

tilli anslutning fördjupadedenheten som avgavs
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olika skrivelseranslagsframställningen desamt som
från ochutredningen SLLtill bl.a. SMHI, SGUinkommit

UNO-konsultNilspå Ahlgren, AB,rapportsamt den som
viföljandepå vårt uppdrag. detIutarbetat anger

material och devåra bakgrund dettaförslag mot av
frågorna.iöverläggningar genomförtsmuntliga som

skallKustlaporatorienheten Ancylusfartygetoch
fránföraspreliminär överenskommelse natur-enligt en

motiverasvårdsverket till fiskeristyrelsen. Detta av
fiskeristy-ligger inomverksamhetenatt merparten av
överföringansvarsområde. Vi dennaattrelsens anser

juliÖverföringen ske denbör kunna lbör genomföras.
1991.

börVi landenhetensötvattenenheten ochattanser
böruniversitet. Dettatillföras eller UppsalaSLU

lokali-ärockså kustvattenhetengälla de delar somav
kopp-överföring stärkersådantillserade Ultuna. En
fördelutvecklingsarbete.tillling forsknings- Enoch

stärker denöverföring till ärmed attSLU manen
ochviktiga miljöarbetet mellan vatten-kopplingen i

markfrågor.

univer-förMiljöövervakning till sin karaktärär en
finnaskansiteten delvis Detartfrämmande verksamhet.

själv-visssådanfördelar verksamhetmed att ges en
ordinarie fakultets-ständighet förhållande tilli den

föreslår därförVi attinstitutionsorganisationen.och
miljöövervakning medsärskild fristående förenheten
radioekologiska funk-inrättas. Deresultatansvareget

kunnabör fördelinom medtionerna kustvattenenheten
universitet.vidmotsvarande verksamhetmedsamordnas

funktioneralternativet samlaövervägt attVi har även
miljöövervakning till separatettgenomförandeför av

alternativ densaknarinstitut bolag. Dettaeller
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viktiga kopplingen till forsknings- utvecklings-och
vinnsarbete överföring till universitet.som genom

resultatansvarig miljöövervakningEn förenhet kanny
vissabehöva garantiåtaganden från naturvårdsverket

initialskede.under ett behövaAvtal kan upprättas om
samverkansformer. påDet bör naturvárdsverketankomma
att genomföra förhandlingar frågorbl.a. dessa medom
sikte på överföringatt skall genomförd denen vara

januari1 1992.

Organiska miljögifter ekotoxikologiskaoch värderingar
kommer tvåatt nyckelområden inom både nationelltvara

internationelltoch miljövårdsarbete. Naturvårdsverket
behöver därför tillgång till inomden kunskap dessa
områden erhålls såväl användning bl.a.som genom av
forskningsanslag, utförsdet arbetesom genom som av
enheterna organiskaför miljögifter akvatiskoch
toxikologi.

diskussion bibehållandeI utflyttningett elleren om
dessa måste ifrågasättasenheter möjligtärdetav om

i långsiktigtatt ett perspektiv behålla och utveckla
denna högkvalitativa inomforskning myndighet. Deten
gäller särskilt mot bakgrund samhälletsatt forsk-av
nings- utvecklingsresurseroch alltmer koncentreras
till universitet utflyttningoch högskolor. En av

vid bådaverksamheten samtidigtdessa enheter kan
medföra får minskad tillgång till internatt verket
kompetens inom två viktiga delområden.och kunskap Om

utflyttning måste åtgärder vidtas igenomförs formen
ekonomiska garantiåtaganden, avtal för attav m.m.

säkerställa intedels att kompetensen försvagas, dels
att utnyttjaverket kan Naturvårds-denna kompetens.
verket utnyttjar i olikaredan dag, bl.a. formergenom

i omfattningavtal och uppdrag, stor extern sakkun-av
i sittskap sålundaarbete. Verket har betydandeen
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påinte minstbeställare,erfarenhet rollenav som
forskningsområdet.

förutsättningarfinns enligt vår uppfattningDet goda
bibehållen kvalitetför föra över verksam-att med god

vid organiska miljögifterför ochheterna enheterna
universitet.akvatisk toxikologi till Huvudskälenett

väsentligatill bedömning tillärdenna dels att det
kvalificerad forskning,är frågadelar dels attom

bibehållit omfattandeenheterna har och utvecklat ett
universiteten.kontaktnät med

föreslår viMot denna bakgrund att dessa verksamheter
till iförs universitet. bör första hand kunnaDe

bilda ingåinstitutioner ieller andra handegna som
avdelningar i befintliga institutioner. Frågan om
vilket vilka universitet ieller första hand börsom
erbjudas bördenna kompetens och dessa verksamheter
närmare naturvârdsverket.klarläggas övervägasoch av

motfinnsDet kan noteras att den största kontaktytan
universitet.Stockholms

också på naturvârdsverketDet bör närmareankomma att
klarlägga ekonomiska frågorna avtalsfrågornade och

till överföring samrådbör ikopplade medsom vara en
berört universitet. Naturvårdsverketseller berörda
fortsatta fråga inriktas påarbete börmed denna att

överföring julibör genomförd den 1992.1en vara

Kvalitetssäkring kvalitetsstyrning fåoch kan väntas
i framtidens miljövârdsarbete, såvälcentral rollen

nationellt internationellt. därför räknakanMansom
kraftig funktioner både imed utbyggnad dessaav

statlig regi inom företagen.och kommer attDetta
på myndigheterställa stora krav näroch andra organ

metodutveckling,det gäller granskning värderingoch
interkalibreringar,metoder, standardisering,av
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Naturvårdsverketlaboratorierackreditering av m.m.
miljövárdsmyndighet viktighärhar central ensom

inrättandevilket bl.a. har markeratsroll, avgenom
kvalitetssäkring inommätteknik denförenhet ochen

tillsynsavdelningen.nuvarande

utredningsarbete iaktualiseras i vårt ärfrågaEn som
naturvárdsverketvilken utsträckning behöver hasom

olikabedömningar mät-centrallaboratorier för avegna
interkalibreringprovtagningsmetoder, utrust-och av

kvalificeradeSådana stödfunk-ning analyser,och m.m.
naturvárdsverketssåväl itioner utnyttjasbehöver

ikvalitetskontrollkvalitetssäkring och somegen
förtill styrelsenstöd medoch samverkanverkets

tillTillgångteknisk ackreditering, m.fl.SIS egna
också möjligheterna genomförasådana attökarresurser

intespecialstudier få belysta,problem snabbtoch nya
enligt miljö-tillsynsverksamhetminst i samband med

skyddslagstiftningen.

naturvårds-sålunda förfinns attskäl talarDet som
centrallaboratorie-förbörverket ha resurseregna

särskilt medfunktioner. Övergångsvis gäller detta
förestårutvecklingsarbeteintensivapå dettanke som

förut-frågor. samtidigt atti betonas oftadessa en
laboratorium skall kunnasättning för att ett svara

bedrivercentrallaboratoriefunktionen detär attför
Risken förär storomfattande verksamhet. annarsen

erforderligupprätthållalaboratoriet inte kanatt
tillräckligfårinte erfarenhethellerochkompetens

kvalitetssäkras.skallverksamheterde somav

imiljöövervakningavdelningen är det dagförInom
metallekologiföroch enhetenluftenhetenframför allt

centrallaboratoriefunk-vattenkemi föroch svararsom
anknytning tilltionen medverksamheteroch andra

kvalitets-kvalitetssäkring. bör dock noteras attDet
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inomarbetsuppgifterna fleraävensäkring ingår bland
Farhágor förts framharavdelningens andra enheter.av

övrigainom naturvårdsverket merpartenatt, avom
verksamheten.laboratoriefunktioner skulleut,flyttas

alltför begrän-blibåda återståendevid enheternade
påställs etttillgodose kravför desad att kunna som

centrallaboratorium.

dessamöjligheterna föraVi diskuterat atthar samman
Vilaboratorieverksamhet. harlaboratorier med annan

Naturvårdsverket börsådan lösning.inte hittat någon
Vifråga. dessaattvidarearbeta med denna anser

inombehållastills vidare bör natur-laboratorier
också delvårdsverket. Till bör denknytasdessa av

ifinns Drott-närvarandeförkustvattenenheten som
likartad labora-ningholm kompetens. Dessaharoch som

organisa-tilldärvid föras verketstorieresurser bör
till tillsyns-Överföringentillsyn.toriska förenhet

julitillgenomföras den 1991.bör 1enheten

forskningsstationGrimsö4.1.5

organisatorisk enhetforskningsstationGrimsö utgör en
naturvårdsverketnaturresursavdelningen vid ochinom

ekologisk forskningtillämpadfrågorhar föransvar om
villkor.beträffande och dessfaunan

Lindesbergsiforskningsstation belägenGrimsö är
stortstationen hektarTill hör ett 13 000kommun.
Forsk-Domänverket.forskningsområde. ägsMarken av

har med dona-utrustatsningsstationen ochbyggts upp
årforskningsprojekten startadetionsmedel. förstaDe

1972.

närvarandeforskningsstationen för 39Vid arbetar
basorganisa-iingårdessa 14Av personerpersoner.
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tionen, stationenför drift skötselochsom svarar av
forskningsplanering tillför stödsamt och forsk-

ningen. naturvárds-anställdpersonalgrupp ärDenna av
Övriga heltidsverksammaverket. utgörs25 personer av

Sveriges lantbruksuniver-ärforskare anställdasom av
sitet universitet. HärtillSLU eller Uppsalaav

tillfälligaforskarstuderande, studenter ochkommer
universitetenfältarbetare. Bägge förlägger kurser

till Grimsö.

Forskningen vid Grimsö börjanfrån koncentreradvar
till viltforskning i mening,traditionell dvs. forsk-

jaktbart utvid-ning vilt. årUnder har denom senare
till vilt i vidare bemärkelsengats gällaatt den

vilda landskapsekologisktdäggdjur fåglar ioch ett
perspektiv. viltforskningen delasnuvarande kanDen

i två lika forskningungefär delar stor-storaupp om
vilt rådjur smáviltarter.älg forskningoch och om
Forskning icke naturvárdsproblemjaktbara ocharterom

vuxit ihar betydelse under 1980-talet och omfattar nu
tredjedel forskningsanslagen.ca en av

Forskningen finansieras huvudsakligen naturvårds-av
forskningsnämnd. får också bidragverkets Verksamheten

från Jägarförbundet,Svenska Världsnaturfonden, Natur-
jordbru-vetenskapliga forskningsrådet samt Skogs- och

forskningsråd.kets

internationelltframhållits GrimsöDet har att har en
naturvårdsforskningeninom vilt-erkänd kompetens och

direktforskningen ärresultatsamt att producerar som
tillämpbara i viltvárds- faunavárdsarbetet.och

Grimsö forskningforskningsstation däroch den som
Vibedrivs viktig framtida naturvárdsarbetet.iär det

forskningsut-tidigare principellaanfört skälhar mot
inom myndigheter. gällerförande När detverksamhet
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universitet ochGrimsö anställdaär forskarna av
bedrivainte forsk-naturvårdsverkets ärroll att egen
basorganisationen,villning. Vi understryka attdock

förutsättning förfinansierar, verk-ärverket ensom
Grimsö. medverkarvid dessasamheten Genom resurser

indirekt i forskningsutförandenaturvårdsverket verk-
samhet.

stationen bör överflyttasskäl förFlera talar att
forskningen vid Grimsötill Huvudmotivet är attSLU.

ärtillämpad de forskareär flertaletoch att somav
finnsdärifrån. därmedvid Grimsö Detkommerverksamma
Grimsö.kontaktnät ochväl mellanett utbyggt SLU

förvaltningdriftVidare ocherfarenhethar SLU av
vid Grimsöfrån forskningsstationer. För personalen

innebära praktiska fördelar antaletskulle det om
pågårtillminskade. hänsyn dethuvudmän Med att en

möjligti inteorganisation är dagöversyn detSLUsav
sådanmöjligt genomförabedöma är attatt det enom

nästainaturvårdsverketöverföring. Vi underattanser
Grimsöbudgetår möjligheterna föraattbör klarlägga

itill första handhuvudman, SLU.annan

Internationellt arbete4.2

internationella miljösam-iSvenskt deltagande det
iutförligt betänkandetarbetet har behandlats

möjligheter.målSOU och I MPP 91199088 Nya nya
ambitiösSverige drivaanförs bl.a. skallatt en

pådrivande internationelltmiljöpolitik, ochvara
miljö-i internationellasig detstarktengagera

framhålls väst-Särskilt växandeatt detarbetet.
möjligheterSverige atteuropeiska samarbetet ger nya

särát-vidtavåra möjlighetersamtidigt attagera som
internationalise-påverkas ökadegärder och att den

inhemskaspår i vårt arbete.ringen sättakommer att
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princip övergångvidare successivanförs attsom en
från schabloniserade målbör förske procentuella

begränsningar likautsläpp, för ett antalstortav
till belastningsmål miljömål.länder, och

naturvárdsverketAnsvarsfördelning mellan4.2.1
regeringskanslietoch

vilka frågorprioriteringarförHuvudansvaret av
positionerSverige driva internationellt vilkabör och

iinta drivaböroch krav svenska representanter och
regeringen. viktigfrågor vilar på ärdessa Det en

uppgift naturvárdsverket biträda med underlagför att
sådana bedömningar.för

policyfrá-princip förhandlingarbör arbetet medI om
regeringskansliet,frånhandhas representantergor av

vid från naturvárdsver-biträddabehov sakkunskapav
liksomfrån naturvårdsverketket, medan representanter

från miljömyndigheter direkt bör medverka ochandra
Sverige i olika internationellaföreträda expertgrup-

rollfördelningsådan tydlig bör eftersträ-etc. Enper
representation i olikavid bestämmande svenskvas av

internationella sammanhang.

policy-gränserna och expertarbeteEftersom mellan
viktigtsvårär är det den svenskaofta att dra att

policyn olika sakfrågori år väl känd för de personer
internationelltinom naturvårdsverket ideltarsom

riktlinje-underlättasarbete. kommer attDetta att av
regeringskan-olika frågordokument för framtas av

sliet föreslås i Bered-i enlighet med vad MPP 91.som
olikafrämjaningen sådana ocksåbör attdokumentav

samhällsekonomiskahandelspolitiska konsekvenseroch
miljöpolitiska internationellain i samarbe-vägs det

tet.
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Naturvårdsverkets arbete4.2.2

aktualiserasexpertområdenmiljöfrågor ochAntalet som
och kommerär stortinternationella samarbeteti det

frågorinnefattarytterligare Samarbetetväxa.att om
miljömålmiljöpåverkan,miljöövervakning,forskning,

olikamånga kompeten-innebäråtgärder. attDettaoch
i inter-detnaturvårdsverket måste medverkainomser

särskilda kommer attmiljösamarbetet. kravnationella
tillförslagnaturvårdsverketpå utarbetaattställas

inter-belastningsmál för detmiljömål grundoch som
nationella arbetet.

blir närmaremiljöfrågor alltinhemska arbetet medDet
svenska kun-internationellatill arbetet.kopplat det

miljöarbe-internationellain imáste föras detskaper
måste tasoch underlagUtländska erfarenhetertet.

Härigenom kannationellai arbetet.till detvara
inriktningar,Nationellaundvikas.bl.a. dubbelarbete

i samspel medmåste närapraxis utformasregler och
måsteSverigeinternationellt.händervad genomsom

aktivtförslaggenomarbetadeochbl.a. kunskapergoda
miljöarbetet när detinternationelladriva på det

Samtidigtambitionsniváer.inriktningsåvälgäller som
avvikersärbestämmelsermåste svenskabehovet somav

med tankeövervägasfrån i EG-reglerförsta hand noga
handelspolitiska och ekono-miljöaspekterpå såväl som

miska konsekvenser.

naturvárdsver-påställsinnebär kravatt storaDetta
såväl ipåmyndighet berördaochket personersom

iinternationella sammanhangiaktörrollen somsom
ipraxisskapare detochförslagsställarerollen som

bör här ta ettNaturvårdsverketnationella arbetet.
internationella aspekternaför att deökat ansvar
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iövervägs olikasamband med underlag förslag.och
Detta kräver myndigheter,ett ökat medsamarbete andra

kommerskollegium.t.ex. rutineroch förFormer ett
vidgat måste inomutarbetas verket.ansvar

För tillgodoseatt på ledning,kraven förstärkt över-
blick samordningoch naturvárdsverkethar nyligen
inrättat internationellt sekretariat direktett under
verksledningen. sakfrågornaMerparten arbetet medav

iäven internationella insatsersammanhang sker genom
från i övrigapersonal organisationen. Videlar av

att denna ansvarsfördelning bibehällas.böranser

För närvarande är naturvårdsverkets resursanvändning
internationelltför till insatserarbete koncentrerat
föroreningarmot insatserluft böroch hav. Dessaav

inte minskas pá i vilkenmed tanke hög utsläppgrad
från andra länder till påverkar miljönluft och vatten
i Sverige. bedömning ligger i linje prio-Denna med de
riteringar igörs aktivfortsatt med-MPP 91. Ensom
verkan när Östersjöndet gäller är särskilt angelägen.

För europeiska integrationsarbetetdet hittillshar
avsatts endast begränsade inom naturvårds-resurser
verket. Här behövs kraftigt ökad uppmärksamhet,en
ökade ökade kunskaper och samverkan mellanresurser,
myndigheter ocksåäroch andra Detta angelägetorgan.
med påtanke prioriteringar,betydelsen för regler och
praxis i nationella miljöarbetet.det Frågorna om
europeisk integration måste prioriteras i miljö-allt
arbete.

växandeDet västeuropeiska samarbetet kommer med all
sannolikhet innebärabl.a. att att svenska experter
direkt i miljöarbetet, placering imedverkar med
första i Sådanhand Bryssel. svensk expertmedverkan
bör bli viktigtett i integreraled strävan att det
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drivanationella och attinternationella arbetetoch
miljöarbetet. Här attinternationella kommerpå det

miljö-frånarbetsinsatser svenskkrävas betydande
expertis.

viktig detInformationsverksamheten delär aven
informationeninternationella gällerarbetet. Detta

såvälmiljöpolitik när dettill länder svenskandra om
intenaturvårdsverketfrångäller förslag etc. som -

regering riksdag.frånminst ochförslag beslutoch-
enligt samladRegeringen framatt taMPP 91 enavser

informationsverksamhet.strategi sådan stra-för Denna
viktig utgångspunkt förtegi blibör bl.a. en pre-en

uppgifter påcisering naturvårdsverkets roll ochav
området.

information tillviktig fråga svenskagällerEn annan
internatio-i miljöarbetet händeraktörer vadom som

naturvårdsverketockså inellt. detta sammanhang har
sektorsmyndigheter,viktigt andragentemotett ansvar

miljömyndigheter för-regionala och lokalacentrala,
utom gentemot personal.egen

Miljöskydd naturvårdoch4.3

Principiella utgångspunkter4.3.1

koncentration insatser, skapasfortsattGenom aven
förutsättningar för skall kunna arbeta ef-att verket

frågorna.från miljösynpunkt viktigastefektivt med de

till decentraliseringmöjligheter finns ochDe som
tilli miljöarbetet börökat tassektorsansvar vara.

ambitionsnivån upprätt-förutsättning kanär attEn
ihållas. På så miljöarbetet samhälletsätt breddas

effektiviteten i naturvårdsverketssamtidigt som
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insatser innebärökas.kan Detta att kanresurser
frigöras uppgifter inomför för verkets centralaramen

policyutformning, formuleringroll karaktärenav av
mål, uppföljning, internationelltutvärdering eller
samarbete.

utnyttjaNaturvårdsverkets möjligheter kompetensatt
vid miljömyndigheter börb1.a. andra utvecklas. Detta

effektivt utnyttjandeökar förutsättningarna för ett
på miljö-samhällets samlade kompetens ochav resurser

omrâdet. Samtidigt flexibilitetökar verkets och kon-
miljömyndigheterna.främjastakterna mellan

miljöskyddslag-Tillståndsprövning enligt4.3.2
stiftningen

särskildamiljöfarliga enligtverksamheter,Ett antal
tillståndlistor i miljöskyddsförordningen, skall ha

får påbörjasenligt innanmiljöskyddslagen ML de
miljöstör-ändringen innebärändras ökadeeller om

ningar Tillstándsprövningen sker hosbetydelse.av
miljö-miljöskyddkoncessionsnämnden förför de mest

A-anläggningar ifarliga caverksamheterna, s.k. 700
B-anläggningarövriga,landet, för s.k.och de

Koncessions-i länsstyrelserna.ca landet, hos6 000
tillA-anläggningar överklagasnämndens för kanbeslut

tillregeringen. överklagasLänsstyrelsens beslut kan
koncessionsnämnden.

Naturvårdsverket möjlighet överklaga allahar att
tillstándsbeslut. tillfällebereds att yttraVerket
sig i överklagadei tillstándsärenden allaochalla
tillstándsfrågor.
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uppgifterNaturvårdsverkets roll och

frånbedömningfullständig genomgång natur-ochEn
tillvarje tillståndsärende skulle ledavárdsverket i

Miljöfrågornaarbetsbelastning förorimlig verket.en
belysningfå tillfredsställandebör oftast kunna en

finns hos kon-behandling kompetensoch den somgenom
i kommunalacessionsnämnden, länsstyrelserna och de

miljö- hälsoskyddsnämnderna.och

prioriterahårtNaturvårdsverket mycketbör därför
ocksåinnebärtillståndsfrágor.sitt Dettamedarbete

skapa ochsitt attbehovkoncentreraatt verket kan av
specialiserad kompetensupprätthålla teknisk,egen mer

frånsärskildtill betydelsede branscher harsom
bör kunnamiljösynpunkt. kompetensBehovet annanav

personal, oftasttillgodoses anlitande externavgenom
hälsoskyddsnämnder.från miljö-länsstyrelser ochoch

prioritering bör attUtgångspunkten för verkets vara
till-iavstår från genomgång deyttrandenochman
Undantagståndsärenden prövas länsstyrelserna.avsom

begär yttrandenär länsstyrelsenför gälladetta kan
särskildfrån ärendetnaturvårdsverket när haroch

principiellfrånfrån miljösynpunkt ellerbetydelse
ärendennär gällerbör detVerket endastsynpunkt. av

särskild betydel-principiellsärskild ellerbetydelse
överklagafrån miljösynpunkt själv överväga attse

länsstyrelsebeslut.sig över överklagadeyttraresp.

obligatoriska översändandetföreslår därförVi att det
enligtansökningar §naturvårdsverket 12till av

länsstyrel-närmiljöskyddsförordningen upphöraskall
föreslår dettillståndsmyndighet. Vi även attärsen

miljöskydds-enligtobligatoriska översändandet 22 §
itillsynsärenden formförordningen till verket avav

upphöraförordning skallanmälningar enligt 19 § samma
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frånstörre betydelseärenden bördessa saknaeftersom
perspektiv.i nationelltmiljöskyddssynpunkt ett

överblick tillgodosesNaturvårdsverkets behov genomav
miljöskyddsförord-enligtatt verket 18 §14 § resp.

tillstånds-ningen tillställas alla beslut ochskall 1
tillsynsärenden.

i till-genomgångNaturvårdsverkets yttranden deoch
koncessionsnämnden börståndsärenden taavgörssom av

fullständigasin utgångspunkt i yttrandende sommera
miljö-regelmässigt och ochlänsstyrelsenutarbetas av

i ärenden beredasbör dessahälsoskyddsnämnden. Verket
till övrigai förhållandetillräcklig remisstiden

sittremissmyndigheter. bör koncentreraVerket kunna
bedömningtill desinaarbete och yttranden omaven

miljöskyddsmyndigheter är välställs andrakrav som av
sinavid eventuellaanföraavvägda. behovVerket kan

avvikande synpunkter. Dettakompletterandeeller
förhandlingar iibetyder verket endast deltaratt

sig.funnit anledning att yttraärenden där man

sigfortsättningsvisNaturvårdsverket yttrabör även
koncessionsnämndsbesluttill regeringen i överklagade

frågor betydelse.gäller stornär överklagandet av

miljöskyddslagstiftningenenligtTillsyn4.3.3

bedrivs inomprimära verksamheterföransvaret attDet
påvilarmiljöskyddslagstiftningens reglerförramen

verksamheterna. Dettahuvudmän förföretag och andra
ansvarige i handförstaförutsätter denattansvar

från miljö-sinsjälv verksamhetkontrollerar egen
myndig-föräregenkontroll basens.k.synpunkt. Denna

behövsegenkontrollNärtillsyn kontroll.ochheternas
fastställtärfinnas kontrollprogramskall det ett som

tillsynsmyndigheten.av
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årligenskyldigtillstånd enligt attärhar MLDen som
tillsynsmyndigheten.miljörapport till I rap-avge en

miljöskyddsátgärdervilkaredovisas bl.a.porten skall
vidtagits Allt flerresultaten dessa.ochhar avsom

internfrivilligt inlett medverksamhetföretag har en
i ochmiljörevision viktigt egenkontrollenledettsom

miljörapporterna.förgrundsom

enligt är fördelatMyndighetsansvaret tillsynför ML
på naturvárdsverket, kommunalalänsstyrelserna och de

Naturvårdsverketmiljö- hälsoskyddsnämnderna.och
tillsyns-tillsynen, samordnarför den centralasvarar

övrigatillvid stöd delämnar behovverksamheten och
utövatillsynsmyndigheterna. Länsstyrelsen skall den

kräversådanadirekta tillsynen verksamheteröver som
enligt militäratillstånd över verksamheter.ochML

direktMiljö- utövahälsoskyddsnämnderna skalloch
tillsyn övriga Länsstyrelsen haröver verksamheter.

olikasitt tillsynsansvarmöjlighet överlåta föratt
miljö-till hälsoskyddsnämnderna.verksamheter och

Tillsynsmyndigheterna varandra.skall samarbeta med
tillsynsmyndigheterna förVidare åligger att verkadet

beivras.att överträdelser MLav

enligt tillMyndigheternas tillsyn över-syftar attML
miljöfarliga bedrivs och hurvaka verksamheterhur

omgivningen påverkas till begränsa stör-samt att
Tillsynenningarna från sådana verksamheter. omfattar

miljöpáverkande såväl till-anläggningar dvs.alla
ingårövriga. tillsynsarbetetståndspliktiga I somsom

tillátlig-efterlevnadendel att kontrollera MLsaven
tillståndsbeslu-i villkor ihetsregler form bl.a.av

tet.

principTillsynsmyndigheternas tillsyn iärarbete med
avgiftsfinansierat. Tillstándspliktiga verksamheter
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ärlig avgift. Övrigabetalar fast verksamheteren
debiteras timtaxaenligt för nedlagtkommunernaav en
tillsynsarbete.

Naturvårdsverkets uppgifterroll och

kvalitetssäkrad egenkon-utökad, stärkt ochGenom en
övergå tilltillsynsmyndigheternastroll kan arbete en

detaljeradsystemtillsyn i kontrollstället för aven
reningsanordningar.utsläpp och

tillsynssy-Naturvårdsverkets viktigast uppgifter i
utgångspunktstemet bör med denna attvara

kvalitetssäkrastärka verksamhets-utveckla, och-
metoderutövarnas utvecklaegenkontroll attgenom

kvalitetssäkringrutiner mätning samt taoch för och
föreskrifterråd kontroll,allmännafram och om

miljörapporter,kontrollprogram och

tillsynsmyndig-övrigastärkaför och deunderlagge-
uppföljningplanering, genomförande ochheternas av
råd för-tillsynen allmänna samtatt ta framgenom

medla kunskaper och erfarenheter,

i till-initiera, medverkasamordna ochplanera,-
problemområdensynskampanjer olika ochför branscher

särskildförmedlingbiträdavid behov medsamt av
tillsynsfrågor,i enstakakompetens

riksnivápå utsläpps-sammanställningarför avsvara-
.data,

i tillsynssystemet,effektivitetenuppsikt överha-
vidtillsynen, ochsärskilt regionala och lokaladen
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ansvarsfördelning,i lag-föreslå förändringarbehov
inriktning.stiftning och

till-saknarprövning verksamheterArbetet med somav
kräver betyd-stånd, omprövningar kontrollprogramoch

i samord-insatser från naturvårdsverket verketsande
roll. priorite-kräverpådrivande Dettanande och

båderiktlinjerringar, för natur-programarbete och
dettavárdsverkets länsstyrelsernas arbete. Iocheget

omprövningarinitiativ tillligger att verket tar egna
anläggningarna.viktigastefrån miljösynpunktför de

påarbetsuppgifterviktiga centralVi dessaattanser
genomförasnivå naturligen och bäst kanär del aven

tillsyn enligtinom centrala arbetet medför detramen
ML.

initiativ-föreslagitMiljöskyddskommittén atthar
tillvidgasvillkoromprövningar skallrätten till av

enligttillsynsmyndigheternaockså ML.att omfatta
utrednings-förtydligatRegeringen i atthar MPP 91

påomprövningsfrágor falla verk-i skallheltansvaret
förutsättningviktig förärsamhetsutövaren. Detta en

Regeringenomprövning.effektivfå ståndtillatt en
naturvårds-åtenligtvidare uppdraattMPP 91avser

översynförupprättaverket ettatt avenprogram
prövning ompröv-industrins utsläppsvillkor ochgenom

ning.

moderni-till stånd angelägnafåsättEtt annat att
begränsningar utsläpp kanseringar villkor och avav

prövningindividuellmedsystemetatt kompletteravara
ibindande styrmedel formenligt med generella,ML mer

föreskrifter skydds-miljökvalitetsnormer och omav
miljöskydds-regeringenåtgärder. attI MPP 91 anger

vidarekommittén med dessaöverväga arbetabör och
frågor. Sådana betydandekrävastyrmedel skulle

samtidigtfrån naturvårdsverketarbetsinsatser som
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övriga miljöskyddsmyndigheterverket och framför allt
enskildaskulle avlastas arbete ärenden. Dettamed

ligga i linje inriktningskulle väl roll ochmed den
vi här föreslagit naturvårdsverket.för

omorganisationlagändringar,de och dedenGenom
resursförstärkningar årgenomfördes har1989som
förutsättningarna tillsyneffektiv förbättratsför en
väsentligt. förändringarna dock ännuEffekterna harav
inte hunnit slå igenom Genomförandetfullt ettut. av
utvecklings- förändringsarbete resursförstärk-och med
ningar pågåroch kompetensuppbyggnad fortfarande.

Báde tidigareden resursbristen mängdenoch den stora
inkommande svårt myndighe-ärenden gjorthar fördet

prioritera offensiv tillsyn.aktivterna att ochen
tillsynen få omfattning priori-För att skall ochden
är nödvändig måstetet för verk-dennasom resurser

åstadkommas skiljasamhet fredas. Detta kan attgenom
tillsynen från tillövriga miljöskyddsarbetetdet en

fristående organisation.helt

Tillsynen enligt innehåller såväl kontrolle-ML mer
pådrivandeteknikutvecklande,rande, formella som mer

uppföljande funktioner föroch betydelse attstorav
juridiskbegränsa Från striktutsläppen. synpunkt kan

finnas på funktionerskiljadet fördelar dessaatt
instanser.på olikafördelaatt ansvaret Engenom

sådan innebärauppdelning ocksåskulle att den mera
tillsynen skiljs från myndig-formellt granskande helt

policies åtgärderprövning,heternas arbete med för
etc.

Enligt vår mening bildandet separatskulle av en mera
tillsynsmyndighet innebära väsentligakontrollerande

påi miljöskyddsfrågor myndig-nackdelar. Kompetenser
hetssidan svårigheternaskulle behöva attdubbleras.
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övrigttillsynen ifrånsigtillgodogöra erfarenheter
miljöskyddsarbete öka.skulle

naturvárdsverket centralabör ha detVi attanser
Tillsynen bör utgöraenligttillsynsansvaret ML. en

tillsynorganisatorisk försärskild enhet. Resurser
särskilda förattbör kunna fredas resursergenom

i internbudgeten.tillsynsarbetet verketavdelas av

samordningentillsynsarbetet, ökastärkaFör att
tillsynsmyndigheter arbetetolika utvecklaochmellan

föreslår viinriktningprioriteringar att ettmed och
tillsynsrádettillsynsrád bildas. bör förutomI -

ingå företrädarenaturvárdsverketförrepresentanter -
miljö-kemikalieinspektionen,för länsstyrelserna och

Även näringslivet bör hahälsoskyddsnämnderna.och
tillsynsrádet.representation i

tillsynsverksamhetnaturvárdsverketsförKostnaderna
frånavgifterbör täckas de verksamheter somgenom

enligt medkräver tillsyn nuvarande systemetDetML.
statliga miljöskydds-årlig avgift förfast, denen

itillstándspliktliga börtillsynen verksamheterför
princip behållas.

inom tillsyns-Inriktning, verketsarbetsformer m.m.
verksamhet

nyttjai sitt effektivtTillsynsavdelningen bör arbete
naturvårds-pá håll inomfinns fleraden kompetens som

miljöskyddsmyndigheter. betydandeoch andraverket En
avsättas förbör därfördel enhetens resurserav

expertis.extern

iinom avdelningen förstabörkompetensenDen egna
erfaren-inriktas på projektledande medpersonalhand
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tillsynöverblickhet och när gällerdet samt en mer
miljöteknik miljöfrågor igenerell kunskap ochom

anläggningar.samband med fasta

Frågorna användning kemikalier vid anlägg-fastaavom
vikt i naturvårdsverketsningar bör störreges en

tillsynen.inte minst inom ärgäller Detarbete. Detta
nödvändigt sådan ingår i alltdärför kompetensatt

råd, kampanjer Möjligheternaarbete etc.med underlag,
tillsynsmyndigheterna använderför och behovet attav

i uppmärksammasi börbestämmelserna förutom de MLLKP
i miljövinster.alla sammanhang när detta kan Dennage
fråga i avsnittetvi samverkannärmarebehandlar om

kemikalieinspektionen.naturvårdsverket och Enmellan
inspektionenintegrering främjas ärökad bör attav

tillsynsrådet.irepresenterad

planering rådPrioriteringar ochfaktablad,och av
näringslivetsåvälunderlättas attannat underlag av

iövriga tillsynsmyndigheter är representeradesom
tillsynsrådet.

till-avsnitt obligatoriskVi föreslår i ett annat en
tillsynsmyn-regionalasynsplanering för och lokalade

digheterna.

i miljö-hjälpmedelMiljödatasystemet är ettKRUT
tillsynen. Systemetsframför förskyddsarbetet, allt

tillmöjlighetviktigaste funktion är att ge samman-
geografiskaolikaställningar förutsläppav m.m.

regio-förområden kunskapsbank deoch att fungera som
tillsynsmyndigheterna. förAnsvaretnala och lokala

liggautvecklingen börsystemförvaltningen KRUToch av
utvecklingpå naturvårdsverket. KRUTkvar En somav

regio-viktigatillgodoser med desamverkanbl.a. den
främjastillsynsmyndigheterna börnala och lokala av
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utvecklingsfrágorbehandling dessaövergripande aven
tillsynsrådet.i

kvalitetssäkring bör syftamätteknik ochArbetet med
införandetförinitiera, ochtill utvecklaatt svara

mätning ochrutiner förmetoder ochadekvataav
utvecklat intensifieratkvalitetssäkring. ochEtt

nödvändigt förgrundfrågor ärmed dessaarbete ensom
behövertillförlitlig Detegenkontroll.utbyggd och

miljösam-västeuropeiskatillockså nära detkopplas
arbetet. .

Återställande avfalloch4.3.4

avfallsupplag,i finns gamlaPå många håll landet
bottensediment. Sane-förorenadeförorenad ochmark

tillåterställningsåtgärder behöver kommarings- och
systematisktpåbörjatstånd. Naturvårdsverket etthar

återställningsfrågorna.långsiktigt Imedarbeteoch
särskilda medel underregeringenföreslår attMPP 91

tillanvisas natur-femársperioden skallden kommande
med dessavårdsverket arbetetför fortsattadet

viktiga frågor.

be-decennier innan effekternaDet kommer taatt av
islår igenomutsläppengränsningar försurandedeav

pågående arbetet medDetvattensystemen.mark- och
kommersjöar vattendragkalkning ochframför alltav

innebärår.många Dettabehöva fortsättadärför att
naturvárdsverketfråninsatser behövsfortsattaatt

uppföljning ochmetodutveckling,gällernär det
prioriteringar.

insatserinnebär ökadevårenRiksdagens beslut 1990
avfallsfrågorna.lösa Kommunernasför att ansvar

inomhanteringplaneringsåvälstärks för av-som
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fallsområdet. Riksdagsbeslutet innebär också ökade
påkrav naturvårdsverket har huvudansvaret försom

avfallsfrågorna på statlig myndighetsnivå.central
Detta gäller såväl miljöfarligt avfall andra typersom

avfall.av

Vi vill framhålla áterställnings-,att arbetet med
kalknings- avfallsfrågoroch kommer att behöva ges
fortsatt prioritethög inom naturvårdsverket. Den
utveckling pågår när gällerdet b1.a. förmetodersom
áterställning samt samarbets- systemfrågor påoch
avfallsomrâdet bör föras vidare inte minst genom
aktiva insatser från naturvårdsverket.

4.3.5 Buller och från fordonavgaser

Avgasutsläppen från trafiken medför betydandeen
belastning på miljön. viktig åtgärd förEn att
begränsa dessa utsläpp är skärpaatt avgaskraven för
fordon och bränslen. Beslut skärpningarsvenska ochom

måsteregler övervägas införas ioch nära samspel med
åtgärdermotsvarande internationellt, framför allt

inom övriga Sverige viktig, pådrivandeEuropa. har en
iroll internationelladetta arbete.

Naturvårdsverkets arbete när gällerdet avgasutsläpp
bör även fortsättningsvis i princip inriktas på att

mål utsläppsnivåer.för teknikValet ochange av
åtgärderkonkreta när det gäller bränsle, förbrän-

nings- reningsteknikoch ibör ske nära samverkan med
aktörerna inom Naturvårdsverketfordonssektorn. måste
därför i frågordessa ha nära kontakt med berörda
sektorsmyndigheter.

sektorsansvaret frågornaför buller ochom avgaser
från flygplan vilaroch påfartyg luftfarts- resp.
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från motorfordongäller bullersjöfartsverket. När det
föreskri-huvudansvarettrafiksäkerhetsverkethar som

årNaturvårdsverket fleraundermyndighet. harvande
skärptamedgäller arbetetnär dethuvudansvarethaft

bilavgaslagstiftningen.enligtavgaskrav

drivasbehövabilavgasfrågorna kommer attArbetet med
internationellaisåväl inom detvidare landet som

bliutsläppsniváerna skallför attsamarbetet accep-
såvälberöraattarbetet kommertabla. Det fortsatta

tradi-teknikbefintlig ochutvecklingfrågor avom
alternativa bränslen,frågortionella bränslen som om

motståendeteknik styrmedel.och utvecklade Deny
frågor mycket starka.intressena i är oftadessa

olikavidgaprincipen deenlighet attmedI sam-om
inriktningen attmiljöansvar börhällssektorernas vara

frågorna vägfordonensäven föröka ansvaret avgas-om
trafiksektorn.inommyndighetervid verkutsläpp och

frånbilavgasfrågornaspå betydelsestoraMed tanke
utvecklingsarbeteviktigtföreståendemiljösynpunkt,

motstå-iinternationellt, denationellt styrkanoch
över-intressena ochsamlade kompetensende samt den

vinaturvårdsverketblick inombyggts ansersom upp
ansvarsfördelningen och natur-det angeläget attdock

gällervårdsverkets närnuvarande roll det avgaser
behålls.från tills vidarevägfordon

från miljö-framhållaVi vill särskilt betydelsenhär
sektorsmyndigheterna ägnarberördasynpunkt att deav

iuppmärksamhetfrågorna buller storochom avgaser
naturvårdsverket.nära samarbete med
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förvaltning enligt naturvårdslag-4.3.6 Skydd och
stiftningen

Inriktningen på naturvårdsarbetet ihar behandlats
slås bio-DärMPP fast att skyddet och91. arterav

naturvårdslagentoper stöd utgör hörn-med av en av
i naturvárdsarbetet. Samtidigtpelarna understryks att

bildandet nationalparker, aldrignaturreservatav m.m.
övergripande målet förensamt kan uppfylla det natur-

värden. propositionen också naturvårdsver-I attanges
preciseratbörket för bevarandeutarbeta ett program

biologisk mångfald i sektorsmyndig-samarbete medav
jordbruk, fiske. Regeringenheterna för skogsbruk och

vidare naturvårdsarbetet måste konkretiserasattanger
kvalitetsmål måsteoch mätmetoderatt och utvecklas.

Bildandet nationalparker och naturreservatav

finns särskiltlandet värdefulla natur-I ett antal
områden kräver skydd med stödett omfattandesom av
naturvårdslagen. Naturvårdsverket ihuvudrollhar en

Naturvårdsverketdetta såkerställandearbete. anger
prioomfattningen tillgör förslagdetta arbete,av

riteringar preliminärt investeringsbeho-beräknaroch
för säkerställandearbetet.ven

När bildande läns-det gäller naturreservat brukarav
inhämta naturvárdsverkets innanstyrelsen yttrande

i sistabeslut. yttrande kommer ett skede efterDetta
förhandlingarförberedelser,ofta omfattande och sam-

råd pá nivå. Vi föreslårregional läns-lokal och att
i tidigt inhämtaristyrelsen stället skedeett natur-

várdsverkets principiellt förslagyttrande över ett
till innefattaförordnandebeslut. Förslaget bör en

områdetsöversiktlig beskrivning naturvärden, ettav
föreskrifter översiktligtillenkelt förslag och en
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vårdintrång, ochberäkning förvärv,kostnader förav
dågranskning kon-Naturvårdsverkets kanskötsel.

prioriterasområdet ochtill börcentreras omom
områdetsförhållande tillrimliga iärkostnaderna

remiss behövasbör endastnaturvårdsvärde. Ytterligare
i nämndablirändringar aktuellai de fall större nu

lång förslagtid mellanförflyteravseenden eller om
bildandetdär ellersådanaFör reservatoch beslut.

på än länsstyrelsen,förvaltningsansvaret faller annan
naturvårdsverketsamråd medbörkommun,t.ex. varaen

obligatoriskt berör natur-reservatet ettendast om
område riksintresse.av

Förvaltning naturreservatav

för natur-Naturvårdsverket centrala ansvarethar det
ansvarig förvårdsförvaltningen ärlänsstyrelsenoch

naturvårdsförvaltningen inom länet. Länsstyrelsen har
förvaltningenregionalt naturre-förhuvudansvaret av

direkt förnaturvárdsverketservaten medan svarar
Naturvårdsverketnationalparkerna.förvaltningen av

material stöd ochgivit medomfattandehar ettut
ireservatsförvaltningenriktlinjer b1.a. formför av

förvaltningvårdrådallmänna för ochoch Plan av
årligenNaturvårdsverketnaturvårdsobjekt. fördelar

till länssty-vårdinsatser inommedel reservatenför
redovisningarrelserna, årligen lämnar omfattandesom

Vissa förenk-resursanvändningen till verket.över
år gällernär detlingar genomförts underhar senare

redovisninglänsstyrelsernas begäran medel för ochom
reservatsförvaltningen.av

decentralisering ochytterligareFörutsättningarna för
från naturvårdsverket hardetaljstyrningminskad

år. mångaFör naturreser-successivt ökat under senare
finns i fastställda skötselplaner. Inomvat dag en
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framtid sådanafinnas skötselplanerkommer attsnar
för flertalet Länsstyrelsernas harreservat. kompetens

inte minst utbildning,utvecklats omfattandetack vare
frågor frånvägledning i olikaunderlag och natur-

várdsverket.

Enligt vår mening bör myndigheternas för-arbete med
valtning ytterligare kunna decentra-naturreservatav

frigörasliseras Härigenomoch förenklas. kan resurser
inom naturvårdsverket undvikas.och dubbelarbete

ekonomiska naturvårdsförvalt-Behovet medel förav
ningen varierar från år till år.lite Begäranganska

tilldelningoch för verksamhet börmedel dennaom av
Möjligheterdärför treårsperiod. börkunna avse en

finnas budgetáren.överatt flytta mellanmedel

ekonomiska redovisningarna från länsstyrelsernaDe
till naturvårdsverket ibegränsas avsevärtbör kunna

detaljeringsgrad förlorarfrekvens och att verketutan
sin överblick. Redovisningarna följabör systemsamma

uppläggning ibegäran uppdelasoch anslag dvs.som om
fåtal beskri-för närvarandeett fem med enprogram

vande textdel.

länsstyrelsernasFör närvarande bedöms och analyseras
iadministration förvaltningen ettkostnader för av

detaljerat länsstyrelsenganska system. medelDe
iadministrera förvaltningenbehöver för böratt

liknandei likhetstället gäller för andramed vad som
tillräcklig precision säkerhetanslag med och kunna

storleksordningengenerellt procenttalettanges som
förvaltningen.% totala fördet anslaget10 av

Enligt naturvårdsförordningen länsstyrelsenskall
samråda naturvárdsverket innan skötselplan förmed en

Vi föreslårändras.ett fastställs ellernaturreservat
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till skötselpla-samrädsskyldighet begränsasatt denna
ändringar större betydelse.och avner

förvaltning deNaturvårdsverket förhar ansvaret av
naturvárdsändamál,fastigheter köpt förstatensom

naturvårdsfonden. dessaflestaför s.k.dvs. den De av
fastigheter ingår i nationalparker eller naturreser-

såvälfastighetsförvaltningsansvaret ingårvat. I
ekonomiska.rättsliga åtgärder praktiska och Detsom

försäljning,upplátelser, förvärv,gällakan t.ex.
byggnadsátgärderdeklarationsgöromál och under-samt

Åtskilliga uppgifterhåll ärdessabyggnader. avav
skogsvárdsstyrelsernatill domänverket,delegerade

organisationer.m.fl.

inom förvaltningenolika frågorFör att samla av
naturvårdsobjekt effektivisera förvalt-därmedoch

fastighetsförvaltningsansvaretningen föreslår vi att
i utsträckning till länsstyrelserna.ökad delegeras

förutsättningar ökatLänsstyrelsernas för ett ansvar
fastighetsförvaltningen ytterligare närstärksför

lantbruksexpertis erfarenhetmed bl.a. kompetens och
in ifastighetsförvaltning juli försden 1 1991av

naturvårdsverket iföreslårlänsstyrelsen. Vi att
isamråd företrädare för länsstyrelserna ettmed

genomgångprincipiell förslagförsta gör medsteg en
uppgifteröver vilka ytterligare bör dele-kunnasom

geras.

alternativetiVi även övervägtdetta sammanhanghar
fastighetsförvalt-regionalisera förhelt ansvaretatt

alternativ främstningen. Vi avfärdathar dock detta
kopplingarna inköppå ochmellantanke de starkamed

fastighetsförvaltningsuppgiftervissa grundläggande
fastighetstaxering.skattefrågorrör ocht.ex.som
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förändringar föreslagit förvalt-vi beträffandehärDe
uppgiftsläm-ningen innebär minskatnaturreservatav

avlastningmyndigheterna förnande ochmellan en
härigenom få möj-naturvárdsverket. ökadebörVerket

ligheter regionala konferenser,centrala ochatt genom
fåpä förbesök länsstyrelserna genomslag enm.m.

nationell policy, erfarenheterförmedla kunskaper och
iförvaltningsarbetetfölja utvärderasamt ochupp

stort.

Förvaltning nationalparkerav

nationalparkerför förvaltareAnsvaret att utse av
i vissaocksåvilar i på naturvárdsverket,dag som

förvaltnings-själv praktiskaförfall detsvarar
förvaltningendirektaViarbetet. att den avanser

nationalparker huvudmän medskötasbör ledas och av
anknytning.regional är denlokal eller Vem som

förvaltningendirektalämpliqaste förhuvudmannen den
olikatill utifrånbör från deavgöras fallfall

nationalpark.föruträttningarna i samband med resp.
fördelaktigt förvaltningsan-Ofta hur det attvara

till berörd länsstyrelse.svarat överförs

natur-sådan delegering kan attskeEn genomav ansvar
nationalparksförordningenvårdsverket enligt i3 §

förvaltningen.ät föruppdrar länsstyrelsen att svara
naturvárdsverketocksåhär attDen kunna ske genom

nationalparksförordningeniändring 3 §genon en av
till utsemöjlighet länsstyrelsen attatt delegerages

direktdå antingenförvaltare. kanLänsstyrelsen
till-förvaltnings-själva ochdirektagenomföra det

lämpligáti sin uppdrasynsarbetet eller tur annan
det prak-delarför hela ellerhuvudman att avsvara

tiska arbetet.
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föreskrifter, meddela undan-meddelaför attAnsvaret
till jakt ellerupplåta rättföreskrifter,frántag

närnaturvårdsverket deti páfiske vilar dagm.m.
naturvárdsver-föreslårVi attnationalparker.gäller

uppgifter,sådanaävenmöjlighet att delegeraket ges
föreskrifter, tillmeddelaför rätten attmed undantag

Möjligheterna delegering börtilllänsstyrelserna.
utgångs-tillfrån fall.fall Enövervägas verketav

decentraliseringtillmöjligheternabörpunkt attvara
gör ansvaretinte särskilda skäl atttill närtas vara

återkommerVipå naturvárdsverket.liggabör kvar
beslutavsnittet hantering ärenden,i omavsenare om

behöver görasändringarföreskrifter till de somm.m.
våra för-anledningnationalparksförordningeni med av

slag.

nationalparksförvaltningfrågor harsamband medI om
interna-kriterier ochinternationellaframförts att

naturvårds-tionell praxis högstakräver landetsatt
exploatering ochvidta åtgärdermyndighet motskall

Vibestår. attområdets värdenförverka att anser
föreskrifter ochnaturvárdsverket meddelaattgenom

natio-frågorifölja beslutlänsstyrelsernas omupp
tillfredsställandenalparksförvaltningen bör fulltha

interna-åberopademöjligheter tillgodose dennaatt
tionella praxis.

uppgifterdecentralisering till länsstyrelsernaEn av
innebärnationalparkerförvaltningi samband med av

samordning itill effektivitetmöjligheter ochökade
informa-vård-,praktiska skötsel-,medarbetetdet

inomnaturvárdsobjektentillsynsfrágortions- föroch
frånavlastning natur-vidareinnebärlänen. Den en

sköt-praktiskaivárdsverket direkt detatt agera
närmareochbeslutsvägarselarbetet och snabbareger

personal-förvaltnings-praktiska ochi olikakontakt
frågor.
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Várt i fjällenheten iförslag berör första hand Norr-
Fjällenheten förvaltningenbotten. i fördagsvarar av

vissa statliganationalparkernaturreservat, och leder
i fjällområdet. Fjällenhetenanställda.Enheten har 18

både naturvárdsverkethar länsstyrelsen huvud-och som
män. finansieras tillEnheten störstaleds och delen
direkt även till viss länsstyrel-verket delav men av

Fjällenheten fjällrå-rådgivandehar ettsen. organ,
naturvårds-därdet, representanter för länsstyrelsen,

finnsingår.verket och berörda Förkommuner enheten
utförlig beskrivning handläggningsrutiner,en somav

innefattar vilka frågor frán verketdelegeratssom
tillcentralt enheten.

Várt förslag innebär föratt hela huvudmannaskapet
fjällenheten itillbör föras över länsstyrelsen
Norrbotten. motiv vi tidigareFörutom de generella
har anfört förvaltningen nationalparkerför böratt av

tilldelegeras innebärlänsstyrelserna, förslaget att
fjällenheten få i två,stället förskulle huvudmanen
vilket ledningsfunktionerna.bl.a. förenklaborde

Vi vill fjällrådet finnsframhålla värdet kvarattav
rådgivandeett mellan länsstyrel-samarbetsorgansom

naturvårdsverket Fjällrä-berördaoch kommuner.sen,
funktioner uppgifterdets bör utvecklasoch kunna

ytterligare.

Förutom i naturvårdsverket iNorrbotten dagsvarar
själv direkt förvaltningenpraktiskaför den av

Ängsö.nationalparkerna FörSandön och GotskaGotska
förvaltningen iSandön sker nära samarbete med flera

föreslårstatliga Viandra myndigheter. härcentrala
ingen Ängsö principerförändring. För bör generellade
gälla vi föreslagit.som nyss
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Friluftsliv4.3.7

instruktionsinenligt ettNaturvårdsverket har ansvar
friluftsliv.frågor gällervissa när detför

friluftslivsfrågor börmedVi arbeteatt verketsanser
friluftslivetsfrämjatillprioriteras beakta ochatt

enligtarbetsuppgifterintressen i verketssamband med
dåimiljöområdet, första handlagstiftningen på

börFriluftslivsaspekternanaturvårdslagstiftningen.
skötselnbildandet ochi samband medb1.a. väga tungt

liksom när detnationalparker naturreservatochav
ökaåtgärder för attinformationgäller och andra

områden.sådanatilltillgängligheten för allmänheten
sär-fortsättningsvisvidare ha ettävenbörVerket

områdenavgränsningenskilt för ochurvalet avansvar
friluftslivet. Närriksintresse detförärsom av

föri övrigt ettfriluftslivet bör ansvaretgäller
kampanjverksamhet, närrekrea-främjande,allmäntmera

på huvudmäni principtionsfrågor andrafalla somm.m.
påorganisationer, stiftelserideella och kommunerna.

Hotade arter4.3.8

redovisatpå regeringensNaturvårdsverket uppdraghar
Härhandlingsprogram för hotade arter.ett samlat

gälleråterstår när detdock betydande arbeteett
Likasåriktlinjer.målutveckling kunskaper, ochav

tillämpningtillvidaremåste förasprogramarbetet en
miljömyndigheternassåvälgenomförandeoch ett genom

inomnaturvárdslagstiftningenenligtarbete ramensom
vidgade sek-skogsstyrelsensför ochlantbruksverkets

näringarna.miljöfrågorna i areellaför detorsansvar
nödvändig grundutvecklat arbeteHärutöver är ett en

internationellai natur-för detdeltagandesvenskt
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várdsarbetet. inte minstgällerDetta ett fortsatt
samarbete med databanken för hotadeSLU arter.om

Arbetet med hotade ärarter central betydelse förav
inriktning uppföljning naturvårdsarbetet.och av
Naturvårdsverket har ett huvudansvar för detta arbete

utvecklingsfrágor vioch de Vi villnämnt. fram-nyss
hålla frågor prioriterasdessa böratt störreoch ges

inom naturvârdsverketsgenomslag arbete.

Faunavárd jakt4.3.9 och

Vården naturvárdsarbetet.ärfaunan delav en av
Framför vårdenallt gäller detta skyddet och hotadeav

livsmiljöer viarter och deras behandlat.som nyss
jaktfrágornaJaktlagstiftningen viktigaoch har

faunavarden.beröringspunkter Jaktfrágornamed rymmer
emellertid många allmänrättsligandra aspekter av

utbildnings- vapenfrâgor, viltskadefrágor,natur, och
friluftsiivsaspekter, ekonomiska äraspekter Detm.m.
jordbruksdepartementet jaktfrågor-förharsom ansvar
na.

Naturvårdsverket ihar dag ett förstort ochansvar
lägger arbetsinsatser på jaktfrágornaned omfattande
på statlig nivå. På regional nivåcentral har länssty-

arbetsuppgifterrelsen löpande ärendenbetydande med
jaktfzágor.om

Vi naturvârdsverkets uppgifter i jaktfrá-attanser
till frågor faunavárdhär koncentreras ochgorna om

särskilt till frågor linjehotade arter. I medom
utgángspwnkterna renodling naturvárdsverketsom en av

vidgat miljöfrágornaroll förorh ett sektorsansvar
föreslå; vi detta centrala förs överatt sektorsansvar
till Härvidskoqsstyrelsen. behöver klarläggasb1.a.
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faunavårdsintressena, representeradeförformerna hur
in inaturvårdsverket, medskall komma arbetetav

sinjaktfrågorna. Naturvårdsverket behållabör rätt
frågor rovdjurenibesluta gäller deatt storasom

m.f1. hotade arter.

Vi återkommer i till frågoravsnitt decen-omsenare
hanteringtralisering förenkling ioch samband med av

jaktärenden.löpande

Naturvård i odlingslandskapet4.3.l0

övrigamångaFlertalet växtarterna ochde hotadeav
odlingslandskapet.tillväxtarter är gamlaknutna det

odlingslandskapslå rikt varieratAtt vakt ochettom
livsmedelspolitiken.viktig miljömålär iett den nya

införtsFör odlingslandskap haratt bevara värdefulla
enskildautgå tillolika statliga stödformer. Stöd kan

miljöerjordbruksföretag upprätthåller medhávd avsom
konkretalöpandestora och kulturvärden. Detnatur-

julistöd denarbetet med dessa sker fr.o.m. 19911
Påregional nivå. centralvia pålänsstyrelsenhelt

nivå naturvårdsverket viktig när detrollhar en
fördelningsfrågorpolicy-gäller för fleraoch av

för land-När gäller stödformenanslagen. det den nya
policy-utvecklingskapsvårdande åtgärder pågår aven

i samrådnaturvårdsverketinriktningsfrågoroch genom
Förriksantikvarieämbetet lantbruksstyrelsen.ochmed

inom länsstyrel-påbörjats programarbetelänen har ett
påkompetensermed deltagande motsvarandeserna av

regional nivå.

livsmedels-på erfarenheterna denMed tanke att nyaav
ännu ärolikapolitikens stödformernas effekterdeoch

utvecklingsarbetebegränsade uppbyggnads- ochoch det
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föreslå någonpågår vill vi inte i skededettasom
Vidförändring naturvårdsverkets uppfölj-roll. denav

enligtning utvärdering genomfö-och HPP 91 avsessom
olika stödformernabör övervägas dedock även hurras

ansvarsfördelningliksom vilken är mestsamspelar som
myndighetsnivå.ändamålsenligt statligpå central I

vidgatenlighet vår utgångspunkt ett sektors-med om
miljöfrågorna såför bör stor del ansvaretavansvar

möjligt på lantbruksstyrelsen.fallasom

Inventeringar naturvärden och natur-4.3.1l av
resurser

Naturvårdsverket åttiotalet genomfört radhar under en
inventeringarsystematiska, rikstäckande,oftast av

Inventeringsarbe-olika naturtyper och naturresurser.
i när-genomförts samverkan medtet har ofta ellerav

nivåpå länssty-berörda central ochmast sektorsorgan
ipå nivå. Naturvårdsverketregional förutserrelsen

ytterligaresin anslagsframställning behovstora av
inventeringar.systematiska, rikstäckande

inventeringar måsteVi vill framhålla sådanahär att
till behövs förkoncentreras underlagkunskap som som

naturvårdslagen,enligt försäkerställandearbetet
inomtill miljöfrågornahänsynstagande de areella

näringarna tillämpningen ochför PBL.och NRLav
systematiskaLikaså måste rikstäckande,behovet av

utifråninventeringar kunskap devägas behovetmot av
olikavarierande förutsättningarna i delar landet.av

berördaföreträdare för sektorsmyn-En samverkan med
digheter skogsstyrelsenfrämst lantbruksstyrelsen,-

liksom länsstyrel-företrädare föroch boverket med-
såvälsärskilt viktig när gällerär därför detserna

prioriteringar genomförande.och program som
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Vi vill också i fästa uppmärksamhetendetta sammanhang
perspektivpá kartläggningsbehov i längrede ettsom

miljöövervakningenikan behöva samband medutvecklas
framtida grönoch BNP.en ev.

Information utbildningoch4.4

arbetsområden inom naturvårdsverketflesta förut-De
någon informa-sätter kunskapsförmedling viaform av

tions- utbildningsinsatser tilloch berörda externa
intressenter. ändamålför byggtVerket har detta upp

organisation sysselsätter drygt 50en personer.som
presstjänst, inter-Verksamheten omfattar förutom

nationell information skolinformation följandeoch
arbetsområdenstörre

Förlagsverksamhet

Naturvårdsverket år.publikationerut 300ca perger
i serier, nämligenDessa produceras fyra författ-

ningar, rád,allmänna Informerar och Rapport.SNV SNV
Större produktionen avgiftsbelagd.delen ärav

Marknadsföring, försäljning distributionoch

ititlar spridaVerket har För2000 lager. attca
informationsmaterialdetta olikaanvänds flera mark-

nadsföringskanaler. är Litteraturser-stommen verkets
vice. Via får málgruppernadetta abonnemangssystem
kontinuerlig information iutgivningverkets formom

Marknadsföringendels kataloger, dels nyhetsblad.av
iomfattar även deltagande mässor och konferenser,

kampanjer, säljbrev eller Naturum.
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Tidningsproduktion

naturvárdsverkets viktigaste informationskanalerEn av
tidningenär Miljöaktuellt kommer ut med 10som nr per

år på Tidningenoch har upplaga tar36 000en uppex.
inom miljövårdsomrádet såväl nationelltvad händersom

internationellt informa-ävenoch nyttpresenterarsom
tionsmaterial frán tilldistribueras deverket. Den

tidningsredaktioner i riksdagsman,flesta landet,
miljövárdsmyndigheterna,politiker tjänstemän inomoch

bibliotek innehållersidor i varjem.f1. Fyra nummer
skolinformation. distribuerasupplaganAv ca

gratis till samtliga pálärare grundskolans17 000 ex.
påmellanstadium i miljönäratill ämnenlärareoch

högstadie- gymnasienivå.och

Bibliotek

nationelltBiblioteket vid naturvárdsverket är an-
erbjudersvarsbibliotek ämnesområdet miljövårdför och

information inom sakområden.aktuella Verksamheten
traditionell in- utlåning,omfattar, förutom och

i Balticför databasen och medverkanansvaret Natur
Östersjön.data om

Utbildning

Naturvårdsverkets miljöutbildning tillsyftarexterna
vidtill miljöansvariga läns-att förmedla kunskap

utbildningeni i ärstyrelser och kommuner. deBasen
bl.a.kunskaper sakenheterna producerar och somsom

råd, projektrapportertill i allmännakommer uttryck
miljödagar varjeakticnsprogram. Härtill kommeroch

ocksåår. Utbildning kan behandla aktuelltett pro-
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närvarande ut-blemområde. omfattningen för 55är ca
pådeltagarantalbildningsdagar år med ett caper

huvudsakligenfinansierasVerksamheten8001 personer.
via avgifter.

utbildningsprojektocksåNaturvårdsverket genomför
myndig-området naturvård i andrainom samarbete med

riksantikvarie-ochlantbruksstyrelsenheter, t.ex.
påsärskilda insatser skolansVidare görsämbetet.

imiljöfrágornasområde betydelseför stärkaatt
undervisningen.

Kunskapsförmedling4.4.1

ligger inaturvárdsverkets atti rollTyngdpunkten
forskning,framförmedla kommerden kunskap genomsom

uppföljningteknikutvecklingmiljöövervakning, samt
miljövárdsorganisationen. Infor-tillutvärderingoch

viktiga imation utbildning arbetet medär medeloch
kunskapsförmedling.

prioritering gäl-när detutgångspunkt för verketsEn
informations-innehållet i och ut-ler bestämmaatt

insatserna skallbildningsverksamheten bör attvara
myndighetsrollen.uppgifter bestämsstyras mot avsom

föreskrifter allmännaDit utgivning ochhör främst av
policydokument,råd, utgivningäven t.ex.men av

kunskapssammanställningar.forskningsresultat och

informa-utgångspunkt för bestämmaviktig attEn annan
omfattningutbildningsverksamhetens ochtions- och

Infor-inriktning málgruppernas behov kunskap.är av
verksamhetensmationsstrategin bör kännetecknas attav
genomföraaktörer arbetar med attärmottagare som

Myndighetsuppgiften innebär därmedmiljöpolitiken.
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inte någon instruktionsenlig skyldighet spridaatt
kunskap miljöproblemen direkt till allmänheten.om

viktigaste målgruppernaDe tjänstemän påär läns-
istyrelser och vid övrigakommuner miljövårds-samt

myndigheter. Sektorsmyndigheterna kommer att spela en
viktig iroll framtida miljöarbetetdet bör ocksåoch

tillräknas primära málgrupperna. Ävende information
till företag egenkontroll är viktig.etc. Informa-om
tions- utbildningsinsatsernaoch skall utgöra ett
konkret målgruppernastöd för i miljöpáverkandederas
roll. kunskaper sprids måsteDe därför bear-som vara

sábetade blir tillgängligaatt de och användbara för
målgrupp. är ocksåDet angeläget att verketresp ser

till att kunskaper sprids snabbt.nya

Naturvårdsverkets roll kunskapsförmedlare kansom
variera både påberoende vilken målgrupp vänderman
sig till tiden.och över nämnasett exempel kansom

miljöutbildningenden externa erbjuderdär verket
vidareutbildningfort- och till specifika yrkes-

Här har planering, inne-ett förSNVgrupper. ansvar
håll, genomförande utvärdering.och När det gäller
utbildning riktad mot den kommunala ärsektorn det
angeläget att kommunförbundet aktivspelar roll.en

insatserverkets inriktasbör på iatt delta program-
arbetet och medverka med sakkompetens.

skolväsendet präglas förändringarstora bl.a.av som
innebär myndigheter, huvudmannaskap ochnya nya nya
läroplaner. Enligt regeringens iförslag skallMPP 91
miljöundervisningen förstärkas i grundskolan, gym-
nasieskolan vuxenutbildningen. Vidareoch attanges
miljöutbildningens utformning ägnas särskildskall
uppmärksamhet i det kommande läroplansarbetet. Under

övergångstid naturvárdsverketkan behöva haen en
stödjandefortsatt stimulerandeoch roll gentemot
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till materialproduktionskolan b1.a. medverkangenom
metodutveckling. successivt dock verketsoch kan

uppgifter minska det skolsystemetallteftersom nya
siktfinner sina På rolllängre bör verketsformer.
miljöområdet.stå påföratt kunskaper Kommunervara

planeringskolmyndigheteroch för ochhar ansvar
genomförande.

på gå igenomnaturvárdsverket utbudetDet ankommer att
övriga informationsin-publikationer, utbildningar och

ställning inriktningen behöver för-ochsatser ta om
tilländras rollmed hänsyn vad sagts densom om

kunskapsspridning.bör när gällerverket ha det

intresset miljöfrågorna i görför samhälletDet stora
Miljöaktuellt viktigtär för allmänatt ett organ

naturvårds-information miljöfrågor och nyheterom om
Miljöaktuelltverkets verksamhet. harattGenom en

spridning möjligheterstor goda atthar verket mycket
nå till såväl angivna målgrupper tillut ovan som en

miljöintresserade.bredare krets av

Inriktningen informations- utbildningsverksam-ochav
återspeglas i marknadsföringen. självklarheten En

uppgift till informationsmaterial,är att medverka att
sprids till málgruppernakursprogram etc. och att

fånga behov kunskap.derasupp av

Organisation4.4.2

viktigt informations- utbildningsverk-ärDet att och
också i framtiden i närasamheten planeras samarbete

informations-Ambitionenmed börmottagarna. attvara
åt-utbildningsinsatser integrerade ioch skall vara

gärdsstrategierna internaioch att de den budgeten
finansieras förutsätteröver sakenheternas anslag. Det
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emellertid tillgångatt sakenheterna tillhar ett
kostnadsunderlag olika informations-för utbild-och
ningsinsatser. hållaförAnsvaret att den över-samman
gripande planeringen informations-verkets och ut-av
bildningsverksamhet liggabör inom särskilden orga-
nisatorisk enhet. ocksåbörenhet ha förDenna ansvar
produktion distribution informationsmaterialoch av

utbildningsadministration.samt för

ärDet angeläget vilkaatt överväger funktionerverket
ibehöver regi vilkaha påoch köpaskanman egen som

marknaden. enligt vårDet är uppfattning särskilt vik-
tigt fråganatt verket prövar förlagsverksamhetenom
kan förläggas Här är alternativ möjli-externt. flera

Ett är förlagstjänsteratt verket handlarga. upp
från befintligtett påförlag marknaden. Ett annat
alternativ är att den förlagsverksamhetennuvarande
ombildas till ett bolag.separat

Frågor avgifter informations- utbildnings-för ochom
iverksamheten kapitel avgiftsfinansie-behandlas 5 om

ring.
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AVGIFTSFINANSIERING5

föreslå vilkadirektiven vi analysera ochEnligt skall
avgiftsfinansieras. Sär-verksamhetsområden kansom

prövningsverksamhet,skilt tillsynsverksamhet,nämns
laboratorieverksamhet.information Enutbildning, och

i helt ellerdagär redanverksamheterdel dessaav
avgiftsfinansierade.delvis

Utgángsgunkter5.1

bemyndigandemyndighet får efterstatlig endastEn
viss verksamhetdelregeringenfrån besluta att aven

finnas ett ekono-skallavgiftsbelagd. Detskall vara
avgiftsbelagda verksam-målmiskt förfastlagt den

heten.

delekonomiska målet främst hur storDet avanger
täckasskallför verksamhetenkostnaderna avsom

attVanligast statsmakternaintäkter. är att anger
skallavgiftsbelagda verksamhetenfrånintäkterna den

måste avgöra hurMyndighetensamtliga kostnader.täcka
tillmålet med hänsynekonomiska tolkasskalldet

produktions- ochorganisations-,sådana faktorer som
marknadsförhállanden resultatansvar.samt

publikationer kantidskrifter ochVid försäljning av
kostnadstäck-gradmyndigheten själv avgöra önskad av

tillinte attAvgiftssättningen får ledadockning.
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självkostnaden Myndighetenöverskrids. kan utan att
inhämta bedriva sådan verksamhetbeslutstatsmakternas

mindretillfälligdenna är ellernatur avom av
omfattning. försäljningen får dispone-Inkomsterna av

myndigheten.ras av

vanligaste statlig avgiftssättningprincipen förDen
självkostnadsprincipen, betalt förär tardvs. man

indirektsamtliga direkt kankostnader ellersom
vissa situationertill prestationen ifråga.hänföras I

ifrån avgiftfinnas anledning gåkan det att en som
såpå självkostnaderna. Ersättningen beräknasbaseras

bidragså högtden täcker särkostnaderna ochatt ger
möjligt till täcka samkostnaderna.attsom

tillsyn enligtAvgift prövningför och5.2
miliöskvddslaqen

Ar myndig-infördes avgiftssystem förett nytt1989
enligttillsynprövningheternas ML.arbete med och

årsavgifterpá ochär fastaDet systemet baseratnya
i årkrafttimtaxesystemet träddedetersatte s.k. som

avgiftskonstruktionenMotivet för ändraatt1984. var
intetimtaxa kost-främst fullatt systemet med gav

nadstäckning.

täckaársavgifterna förär konstruerade attfastaDe
till såvälsamtliga kostnader kan relaterassom

Avgiftsunderlaget ärprövning tillsyn enligt ML.som
resursátgångensåledes uppskattningpåbaserat aven

vidprövningsarbete, tillsynsarbeteför dels dels
olika nämligen koncessionsnämn-statliga myndigheter,

naturvárdsverkmiljöskydd, ochden för läns-statens
obligatoriskförstyrelserna. kostnaderKommunernas

tillsyn ligger avgiftsunderlaget.utanför Kommunerna
sådansinamöjlighet förhar täcka kostnader verk-att
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fråndebitering tid berörda verksam-samhet genom av
heter.

regeringenNaturvårdsverket i skrivelse tillhar en
redovisat visaruppföljning attsystemet. Dennaen av
kostnadstäckningen väsentligtökatför del harstatens
jämfört tidigare avgiftssystem. framgår vidaremed Det

länsstyrelsernasatt erfarenheter det systemetnyaav
i positiva.huvudsak är

myndig-föreslår regeringen avgiften förI attMPP 91
enligt höjs bidragheternas förverksamhet attML ge

till miljöövervakningen.täcka föratt kostnaderna Av
propositionen framgår vidare naturvårdsverketatt

till miljöövervak-skall utarbeta förslag hurett
Uningens finansiering långsiktigt lösas.kan

Avgifter information utbildning5.3 för och

naturvårdsverkets viktigaste uppgifterEn är attav
förmedla miljö-den kunskap kommer framsom genom
forskning, miljöövervakning, teknikutveckling och
resultatredovisning till myndigheter.berörda

Naturvårdsverket ersättning såväl publika-tar ut för
tioner tidsskrifteroch budgetåretkurser. Undersom

uppgick försäljningen till198990 den totala ca
milj.kr. sigdetta hänför milj.kr.7 beloppAv 5.5ca

till försäljning publikationer milj.kr.och 1.5av ca
till kursverksamhet.

Naturvårdsverkets regleringsbrev innehåller inte nâgra
bestämmelser försäljning. innebärdenna Det attom

möjlighet självverket har att besluta gradenom av
kostnadstäckning inkomsterna dispone-och hur skallom
ras.
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intepublikationer sättsförsäljninggällerNär det av
utgångspunkt i föravgifterna kostnaderna attmed pro-

Avgiftsnivánsälja distribuera desamma.ducera, och
publikationerlikvärdigatillbestäms hänsyn vadmed

från försäljningen ärpá Intäkternakostar marknaden.
täckaintern-budgeten föri attdock öronmärkta

försäljningmarknadsföring, ochförkostnaderna
inteKostnadsredovisningendistribution. medger en

självkostnaden.bedömning avgifterna täckerav om

systemVi föreslår naturvárdsverket utvecklar ettatt
intäkter kansåinterndebitering kostnader ochför att

organisationen.itillföras rätt ställe

iutgångspunktmedUtbildningsverksamheten är uppbyggd
skallmål, nämligen verksamhetenekonomiskt attett

såsjälvfinansierad. tolkats attharDettavara
direkt kanavgifterna kostnadertäcka deskall som

inteKursavgifterna täckertillhänföras verksamheten.
sighänförindirekta kostnaderdekostnader, t.ex. som

handlägga-verketslärarinsatser genomförstill avsom
subventione-därigenomUtbildningsverksamheten ärre.

anslagsmedel.rad av

princip attär braVi generellt settdetatt enanser
utbildningsverksam-informations- ochavgiftsbelägga

åstadkommaförutsättningarna attAvgifter ökarhet. en
naturvárdsver-innebärvilket attefterfrågestyrning,

publikationerkurserpåviafå prisetket kan --
efterfrågas.från vadsignaler marknaden somom

övriga trycksakerpublikationerförsäljning ochvid av
föl-tillämpanaturvárdsverket skallföreslår vi att

prissättning. gäller pub-När detjande principer för
till verketslikationer direkt relateraskan myn-som



97

sådighetsuppgifter ersättningarna bestämmas attskall
försäljningtryckning, ochtäcker förde kostnaderna

övrigdistribution publikationerna För allm.m.av
såersättningarna att deverksamhet bör bestämmas ger

såvälkostnadstäckning, täckafull dvs. de skall
direkta indirekta kostnader.som

inomutbildningarKursavgifterna anordnasför de som
utbildningsverksamheten börför den externaramen

så särkostnaderbestämmas täcker verksamhetensatt de
finner lämpligt, lämnaroch, dessutomverket detom

naturvårdsverketbidrag till Närett samkostnaderna.
riktadei utbildningaranordnar medverkareller --

målgrupper ersätt-börandra änmot verketsgrupper
ningarna så kostnadstäck-bestämmas fulldeatt ger
ning.

frånIntäkterna nämnda verksamheter bör balanseras
bidrag tilltill budgetårnästkommande och utgöra ett
såväl infor-inomanslagsfinansieradeden verksamheten

mationsenheten övriga organisatoriska enheter.som

Laboratorieverksamhet5.4

Våra innebärlaboratorieverksamhetenförslag attom
inombedrivsidagstora delar den verksamhet somav

Enligtnaturvårdsverket tillförs andra huvudmän.
finnasförslaget centrallaboratorieverksamhetenskall

inom till tillsynsverksamheten.föraskvar verket och
centrallaboratorie-medför förkostnadernaDetta att

avgifteninräknas i förverksamheten bör underlaget
prövning tillsyn enligt miljöskyddslagen.för och
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ÄRENDEN FÖRE-6 HANTERING AV OCH BESLUT OM
SKRIFTER

Enligt direktiven hanteringen ibör möj-ärendenav
ligaste mån på berörda sektorsmyndigheter,falla samt
på Naturvårdsverketslänsstyrelser och kommuner. upp-
gift föreskrifter, iatt besluta rättsreglerdvs.om
anslutning till förordning, ocksålag och bör stude-

Kompetensfördelningen gäller överklagandenvadras.
överprövningoch skilda ärendegrupper bör analy-av

möjligheter finns låtaDe att verket taseras. som
över vissa ärenden i regeringenprövasdag börsom av
uppmärksammas.

årUnder hanterades sammanlagt ärenden1990 7 000ca
hos naturvårdsverket.

Miljöfarligt6.1 avfall

Naturvårdsverket tillsynen enligthar den centrala
förordningen miljöfarligt1985841 avfall.om
Naturvårdsverket får föreskriva förordningensatt
bestämmelser skall gälla även änannat avfall det

särskilt i förordningen. Naturvårdsverketsom anges
fâr vidare förordna från föreskrifternaavsteg ochom
i särskilt fall förordningen intemedge att skall
tillämpas pá visst miljöfarligt avfall det kan skeom

olägenhet frånutan hälso- miljöskyddssynpunkt.eller
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Enligt i förordningen regeringenprövar frågor14 § om
tillstånd slutligt miljöfarligtatt handta avfall.om
Ansökan in till naturvárdsverketskall skallges som
inhämta länsstyrelsens yttrande och med yttrandeeget
överlämna frågan till regeringen.

Frågorna tillstånd till in- miljö-utförselochom av
farligt enligt förordningenavfall prövas och20 21 §5

naturvârdsverket. Även frågor tillstånd attav om
slutligt miljöfarligt enligt vårta hand böravfallom
mening naturvårdsverket.prövas av

Naturvårdsverkets får enligt i förord-beslut 25 §
ningen överklagas till regeringen.

Kemiska6.2 produkter

Bekämpningsmedel6.2.1

förordningen finnsbekämpningsmedel1985836I om
bestämmelser bekämpningsmedel,godkännande dvs.om av
kemiska produkter är skadaavsedda skydd motsom som

djurolägenheteroch förorsakas växter, ochsom av
mikroorganismer. Bekämpningsmedel får enligt för-3 §
ordningen inte säljas eller användas utan att vara

Kemikalieinspektio-kemikalieinspektionen.godkända av
tillsynsansvar får föreskrifterhar och meddelanen

för hanteringen bekämpningsmedel.b1.a. av

Spridning bekämpningsmedel enligt för-skall 11 §av
ordningen så människor inte vål-ske att skadas eller

så såmiljöpåverkan blirlas olägenhet och attannan
liten möjligt. Naturvårdsverket får sär-meddelasom
skilda föreskrifter utrustninggodkännande-avom som

spridning bekämpningsmedel.är avsedd för Verketav
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föreskrifterytterligarefår enligt meddela15 § om
bekämpningsmedel.spridning av

nyligenråd med-föreskrifter allmänna harsådana och
utrustning ärFöreskrifterna främstrördelats. som

inom lantbruket.användasavsedd att

förordningen med-får enligt 12 §Lantbruksstyrelsen
hanteringyrkesmässigföreskrifter rörandedela av

insek-pollinerandesärskilt skadligt förärmedel som
föreskrifterocksåfår meddelaLantbruksstyrelsenter.

be-medspannmål behandlatsföremballage somm.m.om
kâmpningsmedel.

bekämpningsmedel ochspridningFöreskrifter avom
spridningutrustning förgodkännandeföransvaret av

ansvarsområdelantbruksstyrelsenshör nära medsamman
enligtuppgifter ochNaturvårdsverkets 11i övrigt.

vår mening övertasenligtförordningen bör15 §5 av
lantbruksstyrelsen.

halonoch6.2.2 CFC m.m.

halonEnligt förordningen och1988716 CFC§4 om
inteinnehålleraerosolförpackningar CFCfår somm.m.

yrkesmässigt denimporteras eftertillverkas eller
fårsynnerliga skälfinnsdecember det31 1988. Om

frånföreskrifter avstegläkemedelsverket meddela om
fråni enskilda medge undantagfalleteller det

föraerosolförpackningen avseddärbestämmelsen om
ändamål.medicinskt

frånnågraRegeringen i prövat undantagfallhar om
åraerosolförpackningförförbudet kan medges som

ändamål.medicinskaänanvändas föravsedd andraatt
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uppgiften enligt vårDen bör mening ligga på natur-
vårdsverket.

meddelaNaturvårdsverket får enligt föreskrif-de9 §
ter behövs försiktighetsmått, kunskapskrav ochsom om
tillstånd förhindraför att utsläpp förCPCav m.m.
den yrkesmässigt installationutför kyl-,som av
värme- klimatanläggningaroch reparations-andra eller

underhållsåtgärdereller påverkar arbetsmediekret-som
i sådana anläggningar. Naturvårdsverket utfär-harsen
föreskrifter idat ämnet. ocksåVerket har prövat

frågor behörighet tillståndoch för stort antalettom
serviceföretag.

Naturvårdsverket nyligenhar utarbetat förslagett
till ändrade föreskrifter. Enligt förslaget skall sty-
relsen för teknisk ackreditering frågorpröva kom-om
petens för den yrkesmässigt installationerutförsom

Vi att förslaget bör genomföras.m.m. anser

Bilavgaser6.3

Bilavgaslagen till19861386 syftar förebyggaatt
bilaratt andra motordrivnaoch fordon orsakar skador

på människors hälsa på miljön ieller utsläppgenom
luften och ämnen.andraav avgaser

6.3.1 Avgasgodkännande

Bilavgasförordningen innehåller1987586 bestämmel-
avgasreningskrav bilar olikaför modellerser om av

sådantEtt avgasgodkännande vidkrävs typ-m.m. som
registreringsbesiktningeller enligt fordonskungörel-

enligt bilavgasförord-1972595 utfärdas 2 §sen
ningen för motorfamilj, bilardvs.en grupp av vars
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konstruktion,tekniskaiärmotorer huvudsakav samma
på avgasrening i förordningen är uppfyllda.kravenom

får inte bilEnligt fordonskungörelsenoch36 55 §§ en
typbesiktningvid registrerings-godkännas omresp.

bilavgasförordningen.inte iden uppfyller kraven

frågaAktiebolaget Bilprovning iBeslut Svensk omav
bilavgasförordningenfår enligtavgasgodkännande 23 §

Naturvårds-överklagas naturvårdsverk.hos statens
får regeringen.verkets beslut överklagas hos

tillverkare enligt bilavgasförord-En kan och15 16 §§
ningen vidta sådana åtgärderföreläggas beträffan-att

bilar inom motorfamilj bilavgaskravende alla atten
naturvárdsverket sådana före-uppfylls. Beslut av om

lágganden får koncessionsnämndenöverklagas förhos
miljöskydd.

Dispenser6.3.2

Enligt bilavgaslagen frånfår, undantag med-10 § om
föreskrifter visst motordrivetdelade förmedges ett

sådana avgift tillfordon eller fordon,en grupp av en
varjestaten tas för undantagetut fordon omfattarsom

dispensavgift. myndighets i särskildabeslut detEn
dispensavgift får enligtfallet överklagas hos11 §om

regeringen.

Naturvårdsverket får enligt bilavgasförordningen19 §
ytterligare föreskrifter bilarsmeddela beskaffen-om

utrustning funktionhet, behövs bilar-och för attsom
följer förordningen.skall uppfylla de kravna som av

ringa miljöskyddssynpunktär frándet betydelseOm av
får naturvårdsverket enligt bilavgasförordningen20 §
föreskriva enskildaeller föravsteg det falletom



104

från föreskrifterna förordningen.medge undantag i När
naturvårdsverket sådantmeddelar ett undantag skall en
dispensavgift för fastställstas ut. dennaTaxan av
naturvárdsverket samråd riksrevisionsverket.efter med
Enligt i bilavgaslagen vidandra stycket skall10 §
beräkningen dispensavgiften iakttas avgiftenattav

jämnabör ekonomiska avgifts-de fördelarna förut den
skyldige intefordonet uppställdaatt uppfyllerav

Dispensavgiften bilarkrav för avgasgodkännande. för
vissa tillmodeller är för närvarande bestämdav

kr.7 000

Naturvårdsverket föreskrifterutfärdathar undantagom
för vissa bilar på199012. ExempelSNFSgrupper av
sådana privatper-bilar importerasundantag är som av

Sverigedå tillflyttsak ägaren efterflyttarson som
varit bil impor-haatt bosatt utomlands eller somen

privatperson till följdteras ellerav en av arv
testamente.

årHärutöver än ärendenbehandlas 150 un-mer per om
från iföreskrifterna enskildadantag fall. Natur-

vårdsverkets tilli frågor får överklagasbeslut dessa
regeringen. överklagas.flertal verkets beslutEtt av

också naturvárdsverketsOfta överklagas beslut om
dispensavgift.

Naturvårdsverket sålunda i enskildafår medge undantag
från miljöskyddssyn-ringafall är betydelsedetom av

fråga låmplighetsbedömningpunkt. är härDet om en som
enligt vår uppfattning kan överväga skalldenman om

få Vi föreslår naturvårdsverketsöverklagas. dock att
får tillbeslut överklagasdenna ärendentyp1 av

miljöskydd.koncessionsnämnden för

Enligt dispensavgift utgåbilavgasförordningen skall
ibland oskäligtnär undantag medges. Det kan tyckas
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bilutgå, iavgiften alltid falldeatt skall t.ex. en
in ii återtidigare varit registrerad Sverige tassom

vårenligti förordningenBestämmelsen börlandet.
fårnaturvárdsverketmening påändras det sättet att

utgå.föreskriva avgiftatt skallen

beslut innebärNaturvårdsverkets dispensavgift enom
fårbetalningsförpliktelse enskilda. Beslutetför

enligtenligt bilavgasförordningen verkställas24 §
skyldig-utsökningsbalken. frågaär beslutDet om om

Vi föreslårenskilda fåför bör överklagas.heter som
får tilldispensavgiftäven överklagasbeslutatt om

dispenserkoncessionsnämnden. beslut ochNämndens om
dispensavgift inte fåbör överklagas.

Naturvård6.4

Samråd6.4.1

får naturvårdslagenLänsstyrelsen enligt 7 §
omrâde naturreservat.förklara1964822 ett som

föreskrif-får enligtLänsstyrelsen meddela8 10 §§-
förvaltningen för-skötselplan,ter Beslut omom m.m.

enligtföreskrifter ochvaltare andra fattasoch 9
samrådnaturvårdsförordningen efter197648410 §§

naturvårdsverketsamrådetnaturvårdsverket.med med
på länsstyrelserna fattarhar skett sättetdet att

naturvårdsverket.remiss tillbeslut först efter
tillNaturvårdsverket sålunda varje förslaggranskar

förordningenenligtskötselplan Verket skall 12 §m.m.
bestäm-underrättas besluten..Motsvarandedessutom om

samråd föreskrivet förobligatoriskt är ävenmelser om
naturminnen.beslut om

också i naturvårds-Föreskrift samråd finns 15 §om
föreskrifter enligtförordningen i fråga beslutom om
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tredje naturvårdslagen djur-för14 § stycket skyddom
livet inom område.ett

Enligt naturvårdsförord-bestämmelse, 28 §en annan
ningen, innanskall länsstyrelsen den fattar beslut

inlösensskyldig-ersättnings-kan föranleda ellersom
enligt naturvårdslagen ekonomiskhet för-eller annan

pliktelse viktför eller beslutstaten annat av sam-
råda naturvårdsverket.med

Vi föreslår obligatoriskt samrådbestämmelsenatt om
enligt naturvårdsförordningen upphävs.9, och10 15 §§

samråd finns i principiellt viktigabehovDet av som
ekonomiskoch större ärenden ärendensamt betydelseav

naturvárdsverket tillgodosesför bör kunna be-genom
i naturvårdsförordningen.stämmelsen 28 §

Skyltar6.4.2 m.m.

får enligt tredjeSkyltar första och22 §m.m.
naturvårdslagen inte varaktigtstyckena sättas upp

tillstånd regeringen statligutomhus utan ellerav
myndighet regeringeneller bestämmer.kommunal som

Enligt naturvårdsförordningen meddelar läns-20 §
sådana tillstándstyrelsen föreläggande tasamt att

enligt naturvårdslagen.bort skyltar 22 §m.m.

Regeringen i föreslagit länsstyrelsenhar attMPP 91
få bemyndigandemöjlighet regeringensskall att efter

överlåta i samrådsärenden enligtbeslutanderâtten 20 §
naturvårdslagen enligt naturminnenärendenoch 13-§ om
till kommun.

Tillstånd enligt vårärsätta skyltaratt upp m.m.
mening börärenden med fördel kunnaen grupp av som

till nivå. Regeringen enligtdelegeras kommunal har
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naturvårdslagen möjlighet bestämma attatt22 § en
Vi föreslårfår i frågan.myndighet beslutakommunal

får förordna befogenheten attlänsstyrelsen attatt
i frågan på nämndden kommunalabesluta skall ankomma

kommunfullmäktige bestämmer.som

Överklaganden6.4.3

Enligt naturvårdslagen deöverklagas flertalet40 § av
statliga myndigheter enligtbeslut fattassom av

regeringen.i tillbestämmelser antallagen Ett
angivna till kammarrätten.ärendetyper överklagas

överklagade förvaltningsärenden iöverprövas allt
varitutsträckningstörre längedomstolar. Det harav

frånbefria regeringen löpandesträvan s.k.atten
ärenden. i delegeringsarbetet fastställdeett ledsom
riksdagen år riktlinjer systematiskt över-för1984 en

tillreglerna rätt överklaga ärendenattsyn av om
regeringen.

Enligt riktlinjer regeringen idessa bör allmänhet
inte överklagandeinstans än när behövsdetannatvara

politisk praxisstyrning prop. 198384120en av
överklagandeprövningens huvudsakligaNär funk-29.s.

tion tillgodoseär rättsskyddsbehov bör pröv-att ett
ningen inte på regeringen. Regeringennormalt läggas

alltså i månbör möjligaste befrias från överklagade
politisk styrning inte nödvändigärenden där ären

önskvärd.eller

regeringenbefria frånEtt sätt att överklagade ären-
prövningen pá Ärendenden är lägga däratt domstol.

rättsfrágan är i princip gå tillhuvudsak skall dom-
lämplighetsbedömningar domine-stol medan ärenden där

i administrativ ordning.skall prövasrar
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riksdagen riktlinjersedan fastställde dessa har lagen
rättsprövning vissa1988205 förvaltningsbe-om av

antagits. infördesslut möjlighetdennaGenom en ny
till domstolsprövning vissa regeringenbeslutav som

myndigheteroch i förvaltningsärende.andra meddelar
tillsyftar säkerställaLagen att att svensk rätt mot-

vára åtaganden enligt Europarádets konventionsvarar
angående mänskligaför rättigheternaskydd de och

friheterna.grundläggande

Ärendena enligt naturvårdslagen inslaghar ofta av
lämplighetsavvägning. Till prövningenförgrund av

ligger speciell i frågaärendena ofta sakkunskapen om
djurförekomsten livsbetingel-växter och och derasav

förhållande enligt vår meningär inteDetta dockser.
överprövningenskäl för inteatt ett beslut skulleav

siglämpa förvaltningsdomstol. Prövningenför rör
enskildas rätt överklagadeoch ärenden är därför ofta

domstolsprövning.lämpade för

Regeringen föreslagitnyligenhar mot denna bakgrund
iprop. ärenden19909190 418 att besluts. om

vilthägn enligt och skyddet för växt-24 och§a
djurlivet inom visst område enligt tredje stycket14 §
naturvårdslagen till iöverklagasskall kammarrätten

regeringen.stället för

vi föreslår ävenatt växt- ochbeslut skyddandeom av
djurart enligt fårförsta och andra14 § styckena

till förvaltningsdomstol.överklagas

många enligt naturvårdslagen finnsärenden dockI
enligt vår mening politiskt styrning ochbehov av
regeringsprövning. gäller beslut förklaraDetta attom

naturvårdsomráde.omrâdeett naturreservat eller Isom
område frånbedömningendessa ärenden kan ettav
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naturvårdssynpunkt markanvänd-komma ställasatt emot
i regio-ningens sysselsättningenförbetydelse t.ex.

frågori ärNär gäller ärenden täktdet beslutnen. om
lokalisering täkterna betydelse. kanstor Detom av av

också bli fråga avvägning igrusbehoveten om en av
ställningstagande till naturresursfrágorstort och ett

regeringen.bör prövas lämparhos ärendenDessasom
sig därför inte för prövning förvaltningsdomstol.av
Även samrådöverklagade enligtbeslut första20 §om

naturvårdslagen regeringen.stycket bör prövas av

Även markavvattningsfrágorna finnsnär gällerdet det
enligt vár mening regeringsprövning.behov Bestäm-av

inte såmelserna markavvattning tillämpatsharom
länge. Regeringen i föreslagit markav-har attMPP 91
vattning i områden.förbjudas vissaskall kunna

Många rutinbetonadestrandskyddsärendena är och denav
praxis regeringen tillämpar inte förutrymmesom ger

från iatt medge byggnadsförbudet änundantag annat
sällsynta övrigt tillämpasundantagsfall. de reglerI

naturvârdsverket anvisat i rådallmänna 905som om
tillämpningen strandskyddsbestämmelserna. Strand-av
skyddsärendena enligt vár bedömningbehöver dock den
politiska styrning regeringsprövningensom ger.

Vi därför att länsstyrelsens beslut undantaganser om
enligt naturvårdslagen i fortsättningen fåräven16 §
överklagas till regeringen.

Nationalparker6.4.4

Nationalpark inrättas enligt naturvårdslagen4 §
på tillhörmark riks-staten. Beslutet fattassom av

Regeringendagen. nationalparkers vårdförordnar om
förvaltning. nationalparksförordningenoch I
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nationalparkernas1987938 huvudsakliga grän-anges
Närmare föreskrifter vården förvaltningenför ochser.

får enligt i förordningen naturvårds-3 meddelas§ av
samrådverket efter Naturvårdsver-med länsstyrelsen.

ket meddelar förordningenmed stöd föreskrifter4 §av
varjeför särskild nationalpark beträffande rätten att

vistas i området förvaltareVerket förutserm.m.
nationalparken.

Enligt förordningen naturvårdsverket5 § prövar eller
förvaltaren frågor från föreskrifterna.undantagom

fårVerket enligt upplåta till jakträtt6 eller§
fiske eller särskild inom nationalparken.rättannan

undantag i visstOm medges upplåtseller rättfall
enligt får skälig6 § avgift Avgif-tas ut 7 §.en

liksomterna intäkterandra nationalpark till-enav
nationalparkensförs inte särskiltkassa ärannatom

föreskrivet. förvaltas naturvårdsverketKassan ochav
skall användas till nationalparkenkostnader för eller
för nationalparker.andra Naturvårdsverket skall
underrätta länsstyrelsen jaktbeslut omom m.m.

Naturvårdsverkets från föreskrifterbeslut undantagom
meddelats naturvårdsverket eller verkets beslutsom av

i överklagad fråga i instansbeslut första haren om-
fattats förvaltaren får enligt inte överkla-10 §av -

Naturvårdsverkets i övrigt anledningbeslut medgas.
överklagandeett får överklagas hos kammarrätten.av

Naturvårdsverkets beslut förvaltare före-ochom om
skrifter vårdenför fårförvaltningenoch överklagas
till regeringen. jakt avgiftBeslut fårochom m.m.
inte överklagas.

Naturvårdsverket århar upprättat1989 plan meden
förslag nationalparker. både20 Arbetet med attom nya
förvalta nationalparkerna och med att meddela före-
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i enskildaskrifter falloch medge undantag m.m.
i omfattning.därför ökakommer att

Naturvårdsverket fortsättningsvis förbör även ansvara
inrättaföreskrifter för arbetet med attgenerella och

enligt vår meningnationalpark. Därefter bör natur-en
vårdsverket tillöverlämna länsstyrelsen attkunna
överta skötseln löpande arbetetansvaret för och det

upplåtelse jakt frånmed och undantag meddeladeav
ocksåföreskrifter. Länsstyrelsen bör för-kunna utse

nationalparken.valtare för

Vi föreslår i nationalparks-därför bestämmelsernaatt
förordningen på naturvårdsverketändras sättetdet att

tillöverlämna länsstyrelsen förvaltarekan utseatt
i enskilda frånoch medge undantag fall förbud m.m.

påBestämmelserna överklagande ändras endast detom
får pásättet länsstyrelsens överklagasatt beslut

naturvárdsverkets. Naturvårdsverketsätt börsamma som
Hunderrättas länsstyrelsens beslut.om

Terrängkörning6.4.5

Länsstyrelsen får enligt terrängkörningsförordningen
föreskriva ytterligare från1978594 undantag det

förbud barmarkskörning enligtgällermot 1 §som
terrängkörningslagen Naturvårdsverket får19751313.
enligt förordningen föreskrifterytterligaremeddela
för verkställigheten terrängkörningslagen.av

Länsstyrelsens får enligt terrängkörnings-beslut 10 §
förordningen till Naturvårds-överklagas regeringen.

får föra tillstånds-verket länsstyrelsenstalan mot
Även enligt vårbeslut. bör mening fådessa beslut

överklagas till i regeringen.kammarrätten stället för
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6.5 Jakt

Jaktlagen6.5.1

viltvárden,Jaktlagen till1987259 gäller rätten
jakt jaktens bedrivande. Viltet fåroch är fredat och
jagas följer föreskrifterendast det ellerom av
beslut Regeringenhar stödmeddelats med lagen.som av
får föreskrifter tider olikameddela när slagom av
vilt får jagas inom skilda Viddelar landetav m.m.
jakten får användas jaktmedel iendast de ochvapen
övrigt regeringen föreskriver.som

Älgjakt får enligt jaktlagen ske endast efter33 §
licens länsstyrelsen inom områdeoch ettav som
länsstyrelsen registrerat licensområde.har Detta
gäller inte jakten Länssty-endast älgkalv.om avser

fár registrera område licens-relsen vägra att ett som
omráde avregistrering området inteeller besluta om om

avskjutning året.minst djurmedger ett vuxeten av om

betänkandet vilt anförsI SOU 199060 Skada attav
dovhjortstammarnaälg-, kron- och under närmastede

åren fåbör förreduceras lokalt att bättre balansen
i fråga på jordbruksgröda.skador Dettaskog ochom

avskjutning, mindre detaljregle-bör ökadske genom en
ring jakten och större lokalt ansvarstagandeettav
för skötseln stammarna.av

Enligt jaktlagen får enligtlänsstyrelsens beslut54 §
jaktlagen överklagas naturvärdsverket.hos33 § Natur-

vårdsverket cirkaprövar överklagade beslut600 per
år.

år naturvárdsverketUnder hanterade totalt1990 ca
jakt.ärenden rörande1 500
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Jaktförordningen6.5.2

Naturvårdsverket enligt jaktförordningenhar
bemyndigande1987905 meddela generella före-att

skrifter i olika frágor jakt viltvårdochom m.m.

Naturvårdsverket enligtbeslutar och6, 24, 25, 27
förordningen olika jaktformer efter32 §§ om av

björn, järv, rovfáglarsällo eller samt eftervarg,
Naturvårdsverket får enligtoch ugglor för-7 §m.m.

ordningen föreskrifter registreringmeddela om av
licensområde älgjakt, licens jaktför för efterom
älg, kronhjort, dovhjort rådjur länssty-och samt om

sådana frågor.relsens prövning av

Naturvårdsverket får vidare enligt med-10 och 15 §§
föreskrifter skjutvapen jaktredskap.dela och Ver-om

ket prövar enligt förordningen frågor godkän-11 § om
fångstredskap. Vidare får enligtnande verket 12 §av

meddela föreskrifter i fråga tillstånd eller andraom
begränsningar fångstredskap.för användande Natur-av
vårdsverket enligt utsättningbeslutar 41 § om av
däggdjur fåglar. enligtfåroch Verket bl.a. och11

i enskilda från18 §§ det före-fallet medge undantag
skrifter. i vissa angivnaLänsstyrelsen beslutar
ärendetyper i särskildanär gällerdet undantag fall.

påEnligt jaktlagen får jakt all-andra stycket12 §
tillstånd.bedrivas särskiltmänt vatten endast efter

enligt jaktförordningenLänsstyrelsen bemyn-har 47 §
digats i enskildabeslut fallet elleratt detgenom

tillstånd påföreskrifter till jaktmeddelagenom
enligtfårallmänt Länsstyrelsensvatten beslutm.m.

naturvårdsverket.jaktlagen tillöverklagas54 §
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Enligt vår mening bör naturvárdsverket inom förramen
faunavárdenansvaret för hotadeoch beslutaarter om

jakt björn,efter järv Övrigaeller lovarg, m.m.
jaktfrágor enligt vår meningbör i enskildadet fallet
prövas länsstyrelsen.av

Vi tidigarehar föreslagit övertaratt skogsstyrelsen
det övergripande jaktfrágor.föransvaret avvaktanI
på sådantett naturvárdsverket bibe-Övertagande bör
hålla sin föreskrifterrätt stödatt meddela med av
jaktlagen. uppgift bör även att skogs-efter detDenna
styrelsen övertagit jaktfrágorna ligga påföransvaret
naturvárdsverket rovdjuren,när det gäller de stora
rovfáglar djurarter.och ugglor samt andra hotade

Länsstyrelsens jaktförordningenfår enligtbeslut 58 §
överklagas naturvårdsverket. Naturvårdsverketshos
beslut i fråga får inteöverklagad överklagas.en
Detsamma naturvárdsverkets igäller sär-beslut ett
skilt enligtfall första stycket,och6 31 §21 §§,

Övrigajaktförordningen.32 § andra stycket och 38 §
beslut naturvårdsverket får tillöverklagas kammar-av
rätten.

Vissa angivna får inaturvárdsverketbeslut dagav
inte vårenligtalls överklagas. börbeslutDessa
mening inte få enligtöverklagas när länsstyrelsen
várt frågor.förslag i instans ibeslutar första samma
Länsstyrelsens inte få överklagasbeslut bör heller
när i någotden i ditfall överklagadbeslutar en
fråga.

Naturvårdsverket i promemoria majhar den 199031en
Förenklad administration älgjakten anfört b1.a. attav
verkets prövning tilldel-överklaganden gällerav som
ningsbeslut inte meningsfull.är Däremot verketanser

ocksåatt det fortsättningsvis möjligtbör attvara
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eftersom ären-registrering dessaöverklaga beslut om
jakträtten möjligheterna atti berörden grunden och

överklagadeutöva rätt. Hälften dedenna 600av ca
naturvárdsverketvarje årärenden prövas avsersom av

frågor tilldelning.om

överklagadenaturvárdsverkets uppfattningVi delar om
endastföreslårtilldelningsärenden därför attoch

licensområde får överklagas.registreringbeslut om av
få över-Övriga licens intebörnär gällerbeslut det

klagas.

närajaga sådan enskild rätt harRätten äratt somen
därförfrågortill böranknytning äganderätten. Dessa

Länsstyrelsenstill förvaltningsdomstol.fâ överklagas
i får hosinstans överklagasi första dagbeslut som

mening få över-enligt vårnaturvårdsverket bör därför
kammarrätten.klagas hos

6.5.3 Vapen

innehaenskildFrågor tillstånd för attpersonom
1974123enligt vapenkungörelsenprövasvapen m.m.

får iNaturvårdsverketpolismyndigheten i orten.av
ifrån kun-något bestämmelsernamedgefall undantag

får föreskriftergörelsen meddelaoch prov m.m.om
injek-innehai tillståndvisstlämnar fall attVerket

fårtionsvapen. Rikspolisstyrelsen närmaremeddela
verkställigheten kungörelsen.föreskrifter för av

enligt meningÄven frågor vår länssty-i bördessa
Riks-från bestämmelserna.relsen besluta undantagom

vårenligtpolismyndighetpolisstyrelsen böreller
mening fåtaliga frågoriäven debesluta nusom

naturvárdsverket.beslutas av
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Ersättning bidrag6.5.4 och

skador rovdjurav

Enligt förordningen ersättning vid1976430 om
vissa skador rovdjur utgår ersättning för skadorav

fårrovdjur på tamdjursskötseln.orsakar ochRensom
ersätts naturvårdsverketmed bestämmer förbelopp som

är iett sänder till prisutvecklingen.hänsynmed

Fråga ersättning iprövas länsstyrelserna Väs-om av
ternorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens
län naturvárdsverket i ioch för skada landetav
övrigt. Länsstyrelsen avskriftsändaskall beslutav
till naturvárdsverket.

Talan i särskiltmot beslut kammarrät-fall förs hos
naturvárdsverketten. Annat beslut överklagas hosav

regeringen.

Vi föreslår ersättningsfrågor i enskildaatt alla fall
prövas länsstyrelsen. Uppgiften värdebestämmaattav
på tamdjur bör övertas lantbruksstyrelsen.av

viltskador

Ersättning utgår förordningenenligt 19804008 § om
ersättning vid vissa viltskador, för skadam.m. av
älg, kronhjort dovhjort på jordbruksgrödoreller eller
trädgårdsodlingar. Ersättning utgår viltskadefon-ur

bildasden, varjeavgifter förbetalas älg,som av som
kronhjort dovhjortoch fälls.som

Länsstyrelsen enligt frågorprövar förordningen20 §
ersättning viltskadefonden frå-för skador samtom ur
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tillbidrag till förebygga skador ochattgor om
administration jaktenav m.m.

Enligt förordningen särskilt lämnasfår fallför17 §
ersättning jaktvárdsfonden förstatsmedel ellerav ur

viltskador oskäligt denandra är attdet uppenbartom
skadelidande själv skadanför kostnaderde somsvarar

tillföranleder. På villkor bidragfår lämnassamma
åtgärder för sådana Ansökanförebyggaatt skador.

enligtskall in görtill länsstyrelsen22 § somges
utredningden över-yttrandebehövs egetoch medsom

lämnar handlingarna till naturvårdsverket.

bidrag enligtAntalet ärenden naturvårdsverkethos om
uppgår till cirka år.17 § stycken200 per

Länsstyrelsen enligt frågorbör vår mening pröva alla
ersättning bidrag.ochom

Länsstyrelsens ersättning viltskadefondenbeslut om ur
för får enligtskada förordningen överklagas hos27 §

bidragkammarrätten. Länsstyrelsens beslut urom
viltskadefonden fårtill förebyggande skador m.m;av
överklagas till naturvárdsverket. Naturvårdsverkets

enligtbeslut förordningen får inte överklagas.

Naturvårdsverkets i instans, dvs. beslutbeslut första
ersättning enligt får i inte överklagas.dag17 §,om

Vi frågor inteiatt länsstyrelsens beslutanser samma
heller fåbör överklagas.

Naturvårdsverket får enligt i samråd med lant-28 §
föreskrifterytterligare förbruksstyrelsen meddela

verkställigheten förordningen.av
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6.6

Kalkning6.6.1

tillstatsbidragEnligt förordningen 1982840 om
tillgångi mankalkning sjöar kanoch vattendrag avav

Frågorkalkning.statsbidrag tillpå medel lämnas om
förordningen länsstyrel-bidrag enligtprövas 7 § av

sprid-inköp, ochBidrag får lämnas transportförsen.
främja fisketning är atthuvudsyftetkalk Omav m.m.

fiskeristyrelsen,hörtlänsstyrelsen,kan efter att ha
prövnings-fiskenämnden.frågan tillöverlämna Om

änbidrag lämnas medmyndigheten böratt meranser
avgörasärendet% kostnaderna skall85 rege-avav

enligtPrövningsmyndighetens överklagasringen. beslut
Naturvårdsverket får meddelaregeringen.hos§12

förordningen.verkställighetföreskrifter för av

Vitillgång påmån medel.Bidrag utgår iendast av
fårinteprövningsmyndighetensföreslår beslutatt

börkostnadenBidrag än %överklagas. med 85 avmer
naturvårdsverket. Inteenligt vår mening prövas av

fåenligt vår mening över-börheller detta beslut
klagas.

Bilskrotningsfonden6.6.2

utgårbilskrotningslagen skrot-Enligt 19753434 §
bilskrot-bilar.ningspremie vissa angivnaför I 7 §

skrotnings-ningslagen kostnad förstadgas bl.a. att
skrotnings-bilskrotningsfonden.premier bestrids ur

bilskrotningsförord-utgárpremie enligt och19 20 §§
tillningen denbetalas ut1975348 med kr. och500

i bil-vid avregistreringen ägareär antecknad somsom
skrotningspremie fordonsskattregistret. Från avräknas

oriktigtavgiftnågon harskatt ellerattAnserm.m.
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avräknats får enligthan förordningen pákalla21 §
beslut hos länsstyrelsen utbetalning skrotnings-om av
premie. Länsstyrelsens får enligtbeslut överkla-26 §

hos kammarrätten.gas

måndenI fondens intemedel i anspråktas för skrot-
ningspremier utgår enligt bilskrotningslagen7 §
bidrag till kommuns kostnad för ställa i ordningatt

bilvrakupplag medför olägenhet miljö- ellerav som ur
naturvårdssynpunkt. b förordningenI 22 § stadgas att
frågor bidrag till kommuns kostnad prövas sta-om av

naturvårdsverk.tens Ansökningen in till länssty-ges
relsen med eget yttrande överlämnar tillärendetsom
naturvårdsverket.

Naturvårdsverkets får enligtbeslut överklagas26 §
till regeringen.

bilskrotningslagenI 7 § också istadgas månatt den
fondens inte imedel anspråktas för skrotningspremier
utgår bidrag viss tid tillunder verksamhet för
materialåtervinning fråndelar personbil, bussav
eller lastbil. Frågor bidragdessa prövas enligtom

förordningen22 regeringen.§ Ansökan in tillc av ges
naturvârdsverket med eget yttrande överlämnarsom
ärendet till regeringen.

Naturvårdsverket får ytterligaremeddela föreskrifter
för verkställigheten bilskrotningslagen förord-ochav
ningen.

Frågorna bidrag till kommun enligtbör vår meningom
prövas länsstyrelsen. áliggabörDet naturvárdsver-av
ket att fördela medel för ändamåldetta läns-mellan

Frågorstyrelserna. bidrag för materialåtervinningom
bör prövas naturvárdsverket. Båda bidragtypernaav av
utgår i mån tillgång påendast Länsstyrel-medel.av
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beslut bör enligt vår mening få överklagas tillsens
naturvárdsverket. Naturvårdsverkets beslut i dessa
frågor inte fåbör överklagas.

Batterifonden6.6.3

Enligt förordningen miljöfarliga10 § 1989974 om
batterier skall yrkesmässigt tillverkarden ellersom
importerar vissa miljöfarliga batterier betala en
avgift motsvarar kostnaderna för slutligtatt tasom

atgärderinformationombatterierna hand förochom
enligt förordningen. Avgiften i frågaskall bly-om
batterier också insamlingmotsvara kostnaden för av
batterierna. Även miljöfarligaför batterier som
överlåts pá utgården avgift.svenska marknaden en
Betalningen uppbärs redovisasoch naturvárdsverket.av

förordningenI upppgifter vilkensaknas myndighetom
frågorprövar bidrag till kostnader för desom om

åtgärder fondens användas till. Sådanamedel skallsom
frågor prövas idärför regeringen.dag ärDetav en
fråga enligt vår mening i stället bör beslutassom av
naturvárdsverket. Vi föreslår därför sådanatt en
bestämmelse införs i förordningen.

Enligt förordningen får17 § beslutett natur-som
várdsverket i särskiltett enligtfall har meddelat
förordningen överklagas Vi föreslårhos kammarrätten.
att bidragverkets beslut enligt den föreslagnaom nu
bestämmelsen fåbör överklagas till regeringen.

Försäljning6.7 fast egendomav

Regeringen får enligt förordningen 1971727 för-om
säljning tillhörigstaten fast egendom, utanav m.m.
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försäljningriksdagens statensamtycke besluta avom
intetillhörig i taxeringsvärdetfallfast egendom de

överstiger mi1j.kr. regeringenHärutöver bemyn-har5
försäljningmyndigheterdigat ett antal beslutaatt om

taxerings-när ellerde förvaltarfast egendomav som
överstiger milj.kr. Sjöfartsverketintesaluvärdet 1

självabemyndigandegeneraltullstyrelsen har attoch
försäljning till beloppbesluta ettom omupp

kr.600 000

Regeringen juniihar bemyn-ett beslut den 16 1983
försäljningdigat naturvárdsverket ochbeslutaatt om

pá naturvårdsfondenbyte redovisadfast egendomav om
övrigainte överstigeregendomens värde kr.100 000 I

fall regeringen framställningbeslutar efter natur-av
várdsverket.

Vi föreslår naturvårdsverket bemyndigasatt att
försäljningar understigerbesluta saluvårdetnärom

milj.kr.1

Miljöskyddsförordningen6.8

Enligt miljöskyddsförordningen skall198936412 §
koncessionsnämnden ansökningarsända meddelanden om
enligt miljöskyddslagen till naturvårds-1969387
verket länsstyrelsen När länsstyrelsen äroch m.fl.
tillståndsmyndighet tillsändas bl.a.skall meddelande
naturvårdsverket. enligt vårNaturvårdsverket behöver
mening inte inkomna ärendenha meddelande alla somom

från naturvárdsver-prövas länsstyrelsen. Yttrandeav
i inhämtas såket kan stället när erfordras.

Enligt enligti förordning anmälanskall22 § samma en
tillmiljöskyddslagen till naturvårdsverketsändas och

miljö- hälsoskyddsnämnden länsstyrelsen.och resp.
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Naturvårdsverket enligt vår mening intebehöver ha
kopior anmälningar.dessaav

Naturvårdsverket enligt miljöskyddslagen möjlighethar
tillstånds- tillsynsmyn-överklagaatt beslut ochav

digheten fortsättningsvis erhållabör därföroch även
kopior sådana miljöskyddsför-beslut och14 18 §§av
ordningen.
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MYNDIGHETERANDRA7 SAMVERKAN MED VISSA

iVi tidigare ökade sektorsansvarethar behandlat det
vimiljöarbetet. kapitel samspeletbehandlardettaI

naturvárdsverketvid den verk-ochmellan verksamheten
myndigheter,vid vissautförs andrasamhet somsom

direktiv.särskilt tagits i våraupp

behandlari följandemyndigheter viUtöver detde
rubrik vi inledningsvis beröravill natur-under resp.

centralbyrånstatistiskavárdsverkets samverkan med
socialstyrelsen.SCB och med

miljöbelast-miljötillståndet,Statistik utsläpp,om
miljöarbetet.ningar nödvändiga hjälpmedel iärm.m.

nationella interna-såväl för detDetta gäller det som
ändamålsenligfåtionella För bra ocharbetet. att en

statistik inom områden krävs ett samarbetedessa
naturvårdsverket ärmedverkanmellan och SCB. SCBs

miljöstatistik pá sätt skallangelägen för ett braatt
samhällsstatistikövrig och förkunna samordnas med

kvalitetpå statistisk och kompetens skallatt kraven
pá effektivt För när-sätt.kunna säkerställas ett

statliga statistikenspágår översyn denvarande aven
samordningstyrning, finansiering och m.m.

Vi vill betydelsenDir. understryka att199068. av
miljöstatistik uppmärksamhetägnasfrågorna storom

möjligheterna tillinom naturvårdsverket och att
till utvecklas.ochmed tassamverkan SCB vara
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Hälsoskyddsaspekterna är viktig, integrerad idelen
miljöskyddsarbetet. Detta framhålls ibl.a. MPP 91.
Enligt hälso- sjukvárdslagstiftningenoch social-har
styrelsen det övergripande föransvaret befolkningens
hälsotillstånd. Socialstyrelsen viktigahar samord-
nings- och expertuppgifter på miljömedicinens område.
Socialstyrelsen ihar ett brev 1990-10-05 till rege-
ringen begärt att styrelsens uppgifteroch inomansvar
hälsoskydd miljömedicinoch skall granskas. Frågan är
för närvarande under beredning inom regeringskansliet.

7.1 Samverkan kemikalieinspektionenmed

kemiskaLagen produkter LKP läggerom huvudansvaret
för kemikaliekontrollensatt mål uppnåsskall på dem

importerar, tillverkarsom i övrigteller hanterar
kemiska produkter. Myndigheternas huvuduppgift är att

till att dessa aktörerse sitttar enligtansvar
lagen.

förordningenI kemiska produkter fördelas tillsyns-om
ansvaret mellan centrala, regionala lokalaoch myndig-

Tillsynsmyndigheternaheter. åläggs samtidigt att
samarbeta när så är pákallat. Kemikalieinspektionen
skall utöva tillsyncentral över tillverkare, impor-
törer och andra leverantörer. Naturvårdsverket skall
utöva central tillsyn avseende skydd för den yttre
miljön i samband hanteringenmed kemiska produkter.av
Arbetarskyddsstyrelsen skall utöva tillsyn avseende
skydd mot ohälsa och olycksfall i arbetsmiljön i
samband med yrkesmässig hantering kemiska produk-av
ter.

Regional och lokal tillsyn utövas såvitt gäller
arbetsmiljön främst yrkesinspektionen. övrigtav I
utövar länsstyrelsen den närmare tillsynen inom länet
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till-miljö-och hälsoskyddsnämnden den omedelbaraoch
inom varje kommun.synen

Kemikalieinspektionen naturvårdsverket har bemyn-och
diganden tillämpningsföreskrifter tillatt utfärda

dåNaturvårdsverkets bemyndiqanden fall detLKP. avser
föreligger tillhänsyn skyddet denskäl med yttreav
miljön. kemikalieinspektionen.Samråd skall ske med

På miljö-miljöns område förutomden yttre kan LKP
produktinriktad kemikalie-skyddslagen användas för

Tillämpningenkontroll. gäller bara fastaMLav
anläggningar. på kemikaliekon-Några generella krav

finns inte i miljöskyddslagen. Naturvårdsverkettroll
möjlighet råd.dockhar allmännaatt utge

på nivåsamarbete central7.1.1 Utvecklat

tillsynsmyndigheter-Samarbete mellan centralade tre
kemikalieinspektionen, arbetarskyddsstyrelsen ochna,

naturvårdsverket, åstadkommanödvändigtär för ettatt
effektivt kemikaliefrågor.arbete om

Sådant idag inomsamarbete förekommer redan stora
myndigheternasdelar de löpandetre verksamhet.av

Samarbetet ytterligare.kan utvecklas

område inspektionsverk-Ett där gällerdetta kan ske
inspektionsre-samheten. vissa bör samladeI fall de
projekt.isamordnas Dettakunnasurserna gemensamma

inspektionsverk-ocksåkan sätt utvecklaett attvara
tillämpningen från miljö-gällersamheten vad LKPav

förekommitsynpunkt. samarbete detta slag har bl.a.av
inom regionala miljödelegationerna därför deramen

inspektioner användaregenomförts hos avgemensamma
kemiska Sådana projekt fördelprodukter. bör med kunna
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bedrivas i kampanjform ledningunder centraladeav
tillsynsmyndigheterna tillsynsmyn-och genomföras av
digheterna pá regional nivå. sådanoch lokal En
kampanj kan kemikalieanvåndandet.ex. ett antalavse

i vissföretag olikabransch delar landet.en 1 av

Även inom området vetenskaplig kunskapsuppbyggnad,
utvärdering kriteriearbeteoch kan samarbetet utveck-

bör inomlas. Detta bl.a. förkunna ske natur-ramen
várdsverkets frågorforskningsverksamhet. årdessaI
också institutionervetenskapligakontakterna med som
arbetsmiljöinstitutet miljömedicininstitutet föroch
viktiga.

viktigaNära ikontakter behövs arbetet med attdet
kemiskaanvändning ämnenbegränsa eller avveckla av

begränsningsuppdraget åroch produkter. Det s.k. som
kemikalieinspektionen ochgenomfördes natur-1990 av

várdsverket på sådantär samarbete.ett gott exempel
påOmrådet myndigheterna ärutvecklingär ochunder

väg och ettför samarbetetatt etablera former gemen-
frågor sammanväg-samt synsätt. gällerDetta t.ex. om

också ining olika risker. Här behövs ettslagav av
regionalaaktiv och lokalaled medsamverkansenare en
avvecklings-tillsynsmyndigheter olikaför ochatt

genomföras.begränsningsprojekt skall kunna

myndigheterna utvecklas ävenbehöversamarbetet mellan
allmänna rådi fråga författningar,med ocharbeteom

vägledning kemikaliekontrollarbetet hosförannan
myndigheter inte viktigtärföretag. minstoch Detta

åstadkommaför prioriteringar,väl avvägdaatt en
effektiv arbetsfördelning myndigheternamellan och

riktlinjer såväl till-för berördasamlade företag som
synsmyndigheter enligt på regionaloch ochML LKP

nivå.lokal
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kemikalieinspektionen, arbetarskydds-Vi attanser
utvecklanaturvårdsverket ettbörochstyrelsen

blirså attverksamhetsplanering planernasamarbete om
kortsiktigaisåväl detvarandraavstämda mot som

myndigheter börperspektivet.långsiktiga treDessa
inriktninge-iöverläggningarvidare ha regelbundna

centralaplaneringsfrågor. mellan deSamarbetetoch
viktigareinnefatta alltdetmyndigheterna bör även

internationella arbetet.

åtregeringen de treatt uppdraEnligt MPP 91 avser
tillmöjligheterna ökadmyndigheterna undersökaatt

länsstyrelserna,kemikalietillsynen mellanisamverkan
hälsoskyddsnämnderna.miljö-yrkesinspektionen ochoch

kemikalieinspektionen ochSamarbetsfrågorna mellan
viktiga. För ytter-naturvårdsverket många attochär

föreslår vi attsamordningligare främja och samverkan
ingå ikemikalieinspektionen börgeneraldirektören för

generaldirektörennaturvårdsverkets och attstyrelse
kemika-ingå i förnaturvårdsverket styrelsenför bör

kemikalieinspektionenlieinspektionen. Vidare bör vara
föreslår inomtillsynsrád viirepresenterad det

naturvårdsverket.

till regionala lokalaVägledning och7.1.2
tillsynsmyndigheter

Viktig regionala ochförutsättning för att detEn
målmed-bedrivasskall kunnatillsynsarbetetlokala

fördelningeneffektivt attär bl.a.och avvetet
tillsyns-regionala lokalaocharbetsuppgifter mellan

Vi föreslår länsstyrel-tydlig. attgörsmyndigheter
de verksam-enligt koncentreras mottillsyn LKPsens

enligttillsynsansvar motharlänsstyrelsenheter som
hälsoskyddsnâmnderna tarmiljö- och ansva-attML och
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övriga kemikalieanvändare inklusiveför han-ret t.ex.
enskilda sådandelsföretag och konsumenter. En

ansvarsfördelning innebär tillsyn enligt ochatt ML
på effektivt såvälintegreras sätt förkan ettLKP

viktigtmyndigheter. särskiltföretag ärDettasom
kemikaliefrågorna inom industrin är näraeftersom

frånutslappsfrågorna. står intetill Ofta detknutna
miljöproblembörjan vilken lagstiftningklart med ett

angripas.bäst skall

naturvårds-Kemikalieinspektionen ihar samarbete med
tagit vägledningspärm löpandeverket fram upp-somen

vägledning länsstyrelsersdateras. främstDenna avser
miljö- tillsynhälsoskyddsnämnders leve-och och mot

enligtrantörsledet LKP.

chefsmyndighet vägled-Arbetarskyddsstyrelsen ger som
ning yrkesinspektionens tillsyn enligtför ochLKP
arbetsmiljölagen.

Naturvårdsverket år råd till länsstyrel-ut1984gav
miljö- hälsoskyddsnämnderna kontrolloch ochserna om

användningen kemikalier. dessa framhölls attIav av
kemikalieredovisningarföretagen bör ta fram med

uppgifter kemikalier miljöeffek-använda och derasom
Naturvårdsverket också i rådallmänna förter. har

på kemikalieredo-anläggningskontroll fört fram krav
tillsynsmyndig-visningar. Redovisningarna används av

enligt vid diskussioner företagenheterna medML om
till mindre miljöfarliga kemikalierfrämst byte men

också reningsátgärder, dylikt.avfallshantering ochom
enligtFör enskilda anläggningar vid prövningarhar ML

på kemikalieredovisningarställtskrav och byte av
kemikalier varit motiverat utifrånnär detta den yttre
miljön på Kemikaliefrágor ocksåplatsen. skall tas upp
i årliga miljörapporterna vid prövningspliktigade
anläggningar.
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naturvárdsverket,viktigt förEtt stöd företagen,
miljö- hålsoskyddsnämnder ärlänsstyrelser och och

innefattabranschutredningar. bör kart-s.k. Dessa en
miljöeffekternaläggning kemikalieanvändningen ochav

olika alternativa kemikalier inom bransch.resp.av

fåttTillämpningen hittills begränsathar ettLKPav
kemikalieanvänd-genomslag när gäller kontrolldet av

från miljösynpunkt. Även det förande verksamheter om
många påkemikalier råder brist kunskap derasstor om

inte minstmiljöfarlighet tillämpaskunnabör LKP mer
i enligttillsynsamband med ML.

Naturvårdsverket till bättre kontrollkan medverka en
användningen kemiskaöver produkter attav genom

föreskrifteriutarbeta generella regler form av
enligt vissråd enligt exempelvis förochLKP ML en
industribransch. kemikalie-Härigenom påverkas dels

ochanvändarna direkt får regionala och lokaladels de
tillsynsmyndigheterna aktivtförett underlag ett

i enskildaagerande det fallet.

Vi vill angelägenhetenunderstryka att de centralaav
myndigheterna, i enlighet ianförsmed vad MPP 91,som
prioriterar åt regionalastödarbetet med att denge

kemikalietillsynen.och lokala

Lagstiftningsfrágor7.1.3

i regeringens tillämpningsföreskrifterHuvudregeln
till myndig-kemikalieinspektionenär skallLKP att ha

åtgärderhetsansvar för leverantörsledet vadmot
gäller överlåtelse Naturvårds-kemiska produkter.av
verket arbetarskyddsstyrelsen skall ha ansvaretresp.

åtgärder iför direkta hanteringen isamband med den
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olika miljö- arbetsmiljö-verksamheter och demot och
problem vid sådanskapas hantering.som

Kemikalieinspektionen föreslagit förordningenhar att
kemiska såprodukter skall över syftet attmedom ses

långt möjligt inspektionen för all regle-ansvaretge
ring tillsyn riktad Vioch leverantörsledet.mot anser

sådant sammanhálletatt ett bör huvudre-ansvar vara
möjlig-igel. Dock bör även fortsättningen finnasdet

för naturvárdsverkethet leverantörs-att arbeta mot
i frågorledet domineras ihelt problem densom av

Åtgärdermiljön.yttre från naturvårdsverket mot
kemikalie-leverantörsledet föregås samrådbör medav

inspektionen.

Miljöskyddskommittén principbetänkandehar lagt ett
Miljölagstiftningen i framtiden SOU 19914. Rege-
ringen i Frågornabehandlar förslaget MPP 91. om
förändringar i samordningökad äroch och MLLKPav

behandlingunder miljöskyddskommittén liksomav
särskilt frågan bemyndigande naturvårds-förom ev.
verket utfärda föreskrifter enligtatt ML.

Framtida samarbetsfrágor7.1.4

Miljöskyddsmyndigheternas industrinarbete gentemot
vidgas tillbör innefatta frågor produceradeatt deom

miljöpåverkan i perspektiv fránettvarornas vaggan
till direkta frånutsläppengraven. takt med att deI
olika industriprocesser minskar ityngdpunktenkan
miljöskyddsarbetet förskjutas själva produkternamot

innehålloch deras häroch egenskaper. Det kommer att
integreragälla miljöaspekterna vid utvecklingenatt

produkter olikaoch och att beaktaav varor varors
i återvinningsperspektiv.egenskaper avfalls- och
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på integre-ökade kravställaDetta kommer bl.a. att
kemikaliefrágorna i miljöskyddsarbetet.ring av

frågor behövereffektivtFör arbete med dessaett nya
sannoliktbehöverstyrmedel utvecklas. Lagarna ses

arbetsfördelningliksom samverkansformeröver och
måste mot bak-myndigheterna. skearbetemellan Detta

riskbedömningar förfarlighets- ochgrund bl.a.av
olika ämnen.

strategi skallregeringenEnligt attMPP 91 enanser
miljöanpassad varuproduk-utvecklas för utformaatt en

ledningmiljödepartementetstion. underarbetsgruppEn
strategi.sådan Dettaarbetar med att utforma en

innan avgöras vad strate-kanarbete bör avvaktas det
kemikalieinspek-naturvårdsverketgin innebär ochför

båda verkenfinns inomtionen. dekompetensDen som
iytterligare integrerassannolikt behövakommer att

i till-bedömningsfrågorsåväl utrednings- och som
tillsynsfrågor.stånds- och

boverketmedSamverkan7.2

naturresurslagen NRLPBL ochPlan- bygglagenoch
påmöjligheter för kommunernainnebär och kravbättre

planeringen.fysiskamiljöfrågorna i denatt beakta
viktigareblirplaneringen alltettkommunalaDen

miljöhänsynmiljövård ochinstrument för förebyggande
på vägär attkommuneri Landetssamhållsbyggandet.

obligatoriskaomgången defärdigställa förstaden av
enligt dessaöversiktsplanerna PBL. Ikommunomfattande

förriksintressena natur-behandlasskall bl.a.planer
användningenfriluftsliv kommunensvård samtoch av

i stort.vattenresursermark- och
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ärNRL att betrakta ramlag styr ett antalsom en som
speciallagstiftningar inte minstbl.a. och MLPBL

att för tillgrunderna hänsyn naturresurs-genom ange
miljöfrågor.och bestämmelser konkretiserasNRLs b1.a.

i de översiktsplanernakommunala enligt i sinPBL som
skall vägas in viktigtur viddel underlagetsom en av

prövningar enligt olika speciallagstiftningar.

På nivåcentral har boverket förett att bevakaansvar
plan- och byggnadsväsendet. ocksåBoverket har samord-
ningsansvaret tillämpningenför Naturvårdsver-NRL.av

liksomket, flera myndigheter,andra centrala har ett
för sakfrågoratt bevaka hur verkets behandlasansvar

vid tillämpningen På regional nivåNRL. har läns-av
styrelsen ansvaret för företrädaatt statens samlade
intressen bidra rád tillsamt att med underlag och
kommunerna. Länsstyrelserna vidare aktivthar en
pådrivande iroll det förebyggande miljöarbetet. Läns-
styrelsen också iskall efterhand pröva kommunalaom

tillgodoserbeslut riksintressen, innebär brister i
frågormellankommunala innebäraeller riskerkan för

människors hälsa m.m.

sålundaBoverket har sektorsövergripande funktionen
när det gäller planeringkommunal hushållningoch med

naturvårds-naturresurser, där miljöskyddsaspek-och
terna närmast sektorsintressen.kan tungases som
samtidigt naturvárdsverkethar sektorsövergripandeen

naturvårds-roll för miljöskyddsfrågornaoch där
tillämpningnaturresurslagens och den kommunala pla-

neringen viktigakan delar genomförande-ses som av
instrumenten.
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nivåpå centralUtvecklat7.2.1 samarbete

Preliminära när detutvärderingar erfarenheternaav
gjortstillämpningengäller naturresurslagen har avav

lantmäteriverk kommun-boverket, och Svenskastatens
projektfrånförbundet. pekar motRapporterna detta

knapphändigtmiljö- blivitnaturresursfrågornaatt och
Likasåi översiktsplanerna.behandlade de kommunala

hit-hushállningsbestämmelserhar naturresurslagens
tills fått vid pröv-endast ett begränsat genomslag

vidningen sakfrågor speciallagstiftningarenligtav
olika myndigheter.

in påmiljöfrågornaär angeläget kommer ettDet att
tidigt planeringsprocessen.stadium i den kommunala

såvälbli möjligtFör behövsatt detta skall en
intemetodutveckling. räcker medkunskaps- Här detsom

ocksåmiljöförhållanden i sig. behövskunskaper Detom
bearbetning sådan förmetoder attkunskap samten av

in i planeringsproces-föra och hantera denna kunskap
så påutformas ettatt planer och kansen program

handlingsinriktatförebyggande sätt. För att dessaoch
led behövs nära samarbete mellantre skall fungera ett

naturvárdsverket Naturvårdsverket haroch boverket.
här närhuvudansvaret för kunskapsuppbyggnaden det

naturvärden naturmiljöns känslighet,gäller bo-samt
planeringssammanhangetmetodutvecklingen iverket för

kunskapsbearbetningen måstemedan ettses som gemen-
samt ansvar.

ståndfå till effektivt mellanFör att ett samarbete
föreslår itvå vide berörda boverketverken att

naturvárdsverketmed utarbetar gemensamtsamarbete ett
fråga tillmetodutveckling iför hänsynprogram om

miljöfrågor i plane-naturresurs- och den kommunala
ringen. härvid i samråd förbör företrädareVerken med
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kommuner länsstyrelser prioriteradoch lägga fast en
lista över vilka delfrågor särskilt behöversom upp-

tidspla-märksammas. bör konkretProgrammet ochvara
nerat.

föreslås på miljökonsekvensbeskriv-MPP 91 att kravI
kunnaningar MKB skall ställas med stöd NRLav som

särskilt vissaför stöd förunderlag beslut. som
tillämpning utveckling böroch boverket ochHKBav
naturvårdsverket tillsammans utarbeta förett program
försöksverksamhet, kompetensutveckling.metod- och
Även här vidbör länsstyrelser kommunerpersonal och

0medverka olika delprojekt.1

Frågorna enligtplaneringoch kommunalNRL PBLom
inrymmer många olika miljöaspekter. fåFör att fram

lösningargoda mångakrävs medverkan kompetenserav
inom naturvårdsverket. minst behövs utveck-Inte ett
lingsarbete miljöskyddsaspekterna inår det gäller
förhållande till planarbetet.

Lagstiftningsfrågor7.2.2

föreslås miljöskyddskommitténsMPPI 91 att fortsatta
siktearbete på i sinskall skallta att helhetNRL

iingå framtida Påmiljöbalk. detta sätt kanen
miljöfrågorna få i fysiskacentral plats denen mera
planeringen vid i frågor utnyttjandetprövningoch om

naturresurserna. Enligt vår uppfattning detkanav
finnas miljöskyddskommitténsskäl att mot bakgrund av
arbete och erfarenheterna den utvecklade samverkanav
vi här föreslagit överväga samarbetsformernasenare

ansvarsfördelningenoch naturvårdsverketmellan och
boverket tillämpningennär gällerdet NRL.av
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i olika förslag attförts framDet har sammanhang om
ingripadirektnaturvärdsverket moträtt attborde ges

Översiktsplanerfysiska främstkommunala planer,
sådana inte attenligt i därfall verketPBL, anser

naturvårdriksintressenamiljöaspekterna, förfrämst
Vifriluftsliv, tillgodosetts på sätt.ett braoch

medföragranskningsrollsådan skulleatt enanser en
iarbetsbelastning på naturvårdsverketalltför stor
blimiljövinsterförhållande till skulle kunnade som

möjlig-primärt granskningsansvar medresultatet. Ett
vidärávilaringripa länsstyrelsenredanheter att

iaktivtmiljöexpertisförutsätter medverkaratt
miljöfrágornagranskningsarbetet storoch att ges

Länssty-agerande.i sammanvägdalänsstyrelsenstyngd
samråd medsjälvfallet möjlighet tillrelsen har

miljöfrågor.i viktiganaturvårdsverket

Samverkan med SMHI7.3

instituthydrologiskameteorologiskaSveriges och
inom meteoro-förvaltningsmyndighetär centralSMHI

meteorologiskaooeanografi.logi, hydrologi och Den
hydro-% medanomfattar drygt SMHIverksamheten 75 av

vardera.ooeanografin %login för drygt 10och svarar

innebär delaruppdragsmyndighet. attär DetSMI aven
andrastatsanslag, medanbekostas medverksamheten

uppdragsinkomster. uppdrags-finansierasdelar med Den
omsätt-finansierade står ungefär hälftenfördelen av

ningen.

förunderlagobservationerordinarie utgör bl.a.SMHIs
kanexempelmiljövårdsarbete i och vatten.luft som

dataunderlagårligenmyndigheten levererarnämnas att
naturvårdsverket.vattenföringsstationer tillfrån 125
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andra sammanhang användsI data och kunskaperSMHIs
inom beräknings- modellteknikoch för beräknaatt
spridningen olika föroreningar.utsläpp Histori-av av
ska data utnyttjas idatabaserSMHIs samband medur
utvärderingar miljöutvecklingen it.ex. hav ochav
inlandsvatten vid studier klimatförändringarsamt av

miljöforskningsprojekt.och andra

På naturvárdsverketuppdrag idagSMHI redanav svarar
viktiga inomför miljöövervakningen.delar Främst

gäller drift, datalagringdetta rapporteringoch av
utsjöprogram tvâPMKs och kustprogram samt observa-

tionsstationer mätningför stratosfäriskt Avav ozon.
miljöövervakningmedel för budgetåretSNVs under

disponerades198990 till upphandling% tjänster51 av
från externa átgenomfördeSMHI uppdrag natur-organ.
várdsverket milj.kr.för 1,5ca

Ytterligare inomverksamhet utnyttjaskanSMHI som
bättre inom miljöområdet är planering driftoch av
observationsnât fysikaliskaför kemiska variabler,och
lagring, sammanställning distributionoch informa-av
tion, statisktisk bearbetning insamlat datamaterialav

beräkningsamt och olikaöver transporterprognoser av
iämnen luft och vidarevatten. särskildharSMHI

inom områdenakompetens mätteknik inklusive fjärrana-
datakommunikationlys, övrigoch ADB-verksamhet.

redovisar iSMHI ett brev 1991-01-17 böratt det
undersökas inte rationaliseringsvinstbetydandeom en
skulle uppnåskunna delvistotal ellergenom en
samordning laboratorier iSNVs Uppsala med SMHIsav
observations- undersökningsverksamhet.och Vissa delar

mätverksamheten överlappar varandra. SMHI skulleav
enligt förslaget kunna fysikaliska,för kemiskasvara

biologiska mätningaroch i sina stationsnät. Mer
gspecialistinriktade mätningar undersökningaroch
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instituten. gälleri marina När detutförs hav deav
undersökningar kunnainlandsvatten motsvarandeskulle

limno-universitetsinstitutioner, b1.a. deutföras av
rationaliseringlogiska institutionerna. En genom

frånarbetsuppgifteröverförande motsvarande SMIav
hänvisning tilltill avvisas att SMImedSMHISNV av

direkt tillgång till datamate-delbehöver stor aven
varningstjänstirialet realtid samtför ochprognos-

miljövårdentillgodose än medavnämareför att andra
information.

medföraalternativ, enligt tordeEtt annat SMHIsom
äreffektivitetsvinster för statsverket,ännu större

för det fakta-helaatt uppdraget attSMHI svarages
inommiljöövervakningen behöver meteoro-underlag som

innebäraoceanografi.logi, skullehydrologi Detoch
frånproduktionen kunskapatt för helasvaradeSMHI av

tillståndmätning till utvärdering trender.ochav
sådantiinriktningomfattning skulle ettArbetets och

viaalternativ mellan ochfastläggas avtal SNVkunna
SMHI.

Riksrevisionsverket redovisade 1990-04-23RRV en
föreslår sambandrapport b1.a. att SMHIsSMHI. RRVom

erhållamiljösektorn måste stärkas för attmed en
samordning. Vidare översynbättre attRRVanser en

miljömätseriersamordningenbehöver göras de somav av
organisationer.idag myndigheterbedrivs olika ochav

uppfattningen bör utveck-också attär SMHIdenRRV av
anslagsfinansierad basverk-tydligla gräns mellanen

uppdragsverksamhet.ochsamhet

övergripandenaturvårdsverketEnligt detharMPP 91
miljöövervakningen i landet. dettaföransvaret I

administrationplanering,ingår budgetansvar,bl.a.
nationellaresultatredovisning verk-denoch avseende

gällertidigare redovisat närSåsom vi detsamheten.
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forskning miljöövervakning naturvårdsverketsoch bör
uppgifter när beställning tjänster idet gäller ökaav
förhållande till dagsläget. utförande verksamhetenDen

forskning inär det gäller miljöövervakning böroch
princip ligga naturvårdsverket.utanför

avsnittetVi föreslagit i laboratoriefrågorhar attom
naturvårdsverkets sötvattenenhet, landenhetnuvarande

ioch delar kustvattenenheten Uppsala arbetarav som
miljöövervakning till lantbruksuni-med överflyttas

versitet föreslåsuniversitet.eller Uppsala Enheterna
organiseras i miljö-fristående förresultatenheten
övervakning. upphandlingSamtidigt föreslås att av
tjänster i olika aktörer.skall ske konkurrens mellan

Vi ändamålsenlig lösning,äratt dettaanser somen
skapar beställar- utförarrollen.klarhet mellan ochen

framtiden möjligheter i likhetbör ha attI storaSMHI
miljöövervak-med bl.a. förden resultatenhetennya

ning, viktigakonkurrera föruppdrag ochom svara
miljöövervakning.delar när gäller genomföradet att

villVi i framhålladetta sammanhang behovet av en
föreslårsamordning inom Vibättre miljösektorn. att

möjlig-direkta överläggningartar medSNV SMHI omupp
i nyttjaomfattningheterna ökad kompetensatt SMHIs

viktigi miljöarbetet.och det samlade Enresurser
utgångspunkt undvikabör här dubbelkompeten-attvara

på myndighetssidan. Gränsdragningen mellan upp-ser
dragsfinansierad anslagsfinansierad vidoch verksamhet

härvid iår för roll detstor betydelseSMHI SMHIsav
framtida miljöarbetet.
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Samverkan med SGU7.4

för-undersökning är centralgeologiskaSveriges SGU
geologiskafrågorvaltningsmyndighet för landetsom

mineralhantering.beskaffenhet och

beskrivauppgift undersöka ochtill atthar bl.a.SGU
geokemiska,jordarterSveriges samt deberggrund och

hydrologiska förhål-maringeologiskageofysiska, och
mineral-enligtVidare ärendenhandläggerlandena. SGU

kontinentalsockelnlagstiftningenlagstiftningen, om
fastlagstiftningen förvärvutländskasamt egen-avom

m.m. ocksågruvrättigheter. skallSGUdom vad avser
tillämpningen ochtillhandahålla för PBLunderlag av

NRL.

på sådantbedrivas sätt attettVerksamheten skall
lättill-publiceras görsochinsamlat material snabbt

undersöknings-utrednings-siggängligt. åtar ochSGU
full kostnads-skallUppdragsverksamhetenuppdrag. ge

uppdragsintäkter.intäkterna ärtäckning. %10Ca av

väsentligt attärRegeringen att detbetonathar
effektivtillverksamhet kommerresultaten SGUsav

användning i samhället.

miljönviktigaförutsättningarna förärgeologiskaDe
väsentligtpåverkarpå många Geologin bl.a.sätt.

till-finns påvilken naturlig biotop plats,som en
naturligagången på dekvalitén grundvatten samtoch

ioönskade ämnenönskade ochbakgrundshalterna av
naturen.

i dagnaturvárdsverket redanPâ SGUuppdrag svararav
miljöövervakningen. Främstinomviktigaför delar

grundvattenfrågorna. förmedelAv SNVsgäller detta
budgetåret disponerades198990miljöövervakning under
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% till upphandling tjänster51 från externaav organ.
genomförde åt naturvårdsverketSGU uppdrag för drygt
milj.kr.0,5

Naturvårdsverkets1990-01-24I PM framtidaom upp-
gifter organisation, framhálleroch att harSGU man
möjligheter i regiatt genomföra uppgifterfleregen
inom miljöövervakningsområdet. att kanSGU menar man
överta arbetsuppgifter i ligger pådag ellerSNVsom

i pådag utförSGU uppdrag SNV.som av

Enligt naturvårdsverketharMPP 91 övergripandedet
miljöövervakningenföransvaret i landet. dettaI

ingår bl.a. budgetansvar, planering, administration
resultatredovisningoch internationellaavseende den

Såsom viverksamheten. tidigare redovisat kommer
naturvårdsverkets uppgifter när beställningdet gäller

tjänster inom forskning miljöövervakningoch attav
iöka förhållande till dagsläget. utförande verk-Den

samheten när det gäller forskning miljöövervakningoch
i principbör ligga naturvárdsverket.utanför

Vi föreslagit ihar avsnittet laboratoriefrågornaom
naturvårdsverketsatt laboratorier i söt-Uppsala

vattenenheten, landenheten och delar kustvatten-av
enheten förs över till lantbruksuniversitetet eller

universitet.Uppsala föreslås organiseras iEnheterna
fristående miljöövervakning.resultatenhet fören

Vidare föreslås upphandlingatt tjänster skall skeav
i konkurrens olikamellan aktörer.

ibör framtidenSGU möjligheterha stora i likhetatt
med bl.a. den resultatenheten miljöövervakningförnya
konkurrera uppdrag och viktigaför delar närom svara
det gäller miljöövervakning.genomförande av
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fånaturvárdsverket förpå harpekar attSGU personer
frågor rör grundvatten. SGUmed sakkunskap somom

sin när detbör utveckla kompetensverketattanser
såmarkmiljö att samarbetetgäller och grundvatten

alternativ år,myndigheterna kan utvecklas. Ettmellan
frågor förs överenligt för dessaansvaretattSGU,

i sin särskildatill Naturvårdsverket rapportharSGU.
redovisades i anslutningLaboratorieverksamheten, som

anslagsframställning förtill fördjupadeden
också anfört att verkets kompetens199192-199394,

inom område stärkas.behöverdetta

naturvårdsverketRegeringen föreslår i ochattMPP 91
beträffande grund-närmare samarbeteutreder ettSGU

ingen anledningvattenfrågorna. Vi finner därför att
till börhär ökat samarbete ske.lämna förslag hur ett

påinriktasVi vill börsamarbetet attunderstryka att
utnyttjas bättreskallkompetens ochSGUs resurser

såväl ii miljöarbetet i Här-arbete.stort SNVssom
på myndighets-igenom undviks bl.a. dubbla kompetenser

sidan.

länsstyrelsernaSamverkan med7.5

Vi uppgifterlánsstyrelsernas ochhar behandlatnyss
miljöövervakning,inom sakomráden natur-ansvar som

vårdsarbete, hushållning kommu-med naturresurser och
enligtplaneringnal ochsamt deras arbete ansvar

miljöskydds- kemikalielagstiftningen. allaoch Inom
på förarbetsområdendessa och ansvaretkommer kraven

decentrali-i ytterligarelänsstyrelserna ökaatt ett
miljöarbete.serat

funktionerSamtidigt viktigalänsstyrelsen har somsom
påexpertmyndighet på miljöområdet läns-ankommmer det

avvägningari sakfrågor sek-göra mellanstyrelsen att
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torsintressen företräda intressen utifrånoch statens
helhetssyn över sektorsgränserna. Vi förutsätteren

här regeringdels riksdag tydliga anvis-att och ger
ningar mål prioriteringar, miljöfrå-och dels attom

tillmäts sådan betydelse för länens utveck-gorna en
ling miljöaspekterna vidatt kommer att väga tungt

sakfrågor.avvägningar i olika

viktig förutsättning decentraliseringförEn aven
miljöarbetet bibehållen ambitionsnivåmed århög att
länsstyrelserna tillräckligaavdelar förresurser
miljöarbete väljer inre organisationoch som geren
förutsättningar effektivitetför i miljöarbetet. Här

påankommer det länsstyrelse själv fördelaattresp.
. välja organisationoch arbetsformer.ochresurser
i
2 Regeringens beslut länsstyrelsen träderden samladeom5

i år Härigenom möjlig-kraft ökar länsstyrelsens2 1991.
het miljöfrâgorna iatt verka för integreras olikaatt
sektorers verksamhet. Länsstyrelsernas stárkta samord-

på regional nivå viktigtnande roll blibör ettkunna
i vidga miljö-led arbetet förmed att sektorsansvaret

frågorna.

förntsättningarlänsstyrelsen också ökadeDen nya ger
dialog inteför minstsamlad mellan stat och kommLnen

i miljöfrågor. ochAtt detta samspel fungerar utveck-
viktigt inlas är för miljöfrâgorna kommaatt skal]

tidigt på ändamålsenligt ioch ett sätt kommunaladen
fysiska miljöarbe-planeringen ioch det förebyggande
tet.

Länsstyrelsernas omfattande kontakter med kommunerna,
i såväl miljöfrågor utvecklingsirágor, iandra börsom
många fördel tillfall med kunna tas kanalvara som

naturvárdsverketmellan och kommunerna. gällerDet
dels när policy, riktlinjerkunskaper, skallm.n.
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sinförfrån naturvárdsverket när verketdelsföras ut
miljö-informationöverblick det kommunalabehöver om

arbetet.

påfunktionöverblick systemövervakandesinFör och
miljö-följanaturvárdsverketmiljöområdet behöver upp

miljötillstándet i För bl.a.länen. attarbetet och
vi iföreslårnaturvárdsverkets rollcentralastärka

uppföljning länssty-málstyrning attkapitel och3 om
årliga miljörapporter.redovisa Dessaskallrelserna

förbli viktig basregelbundenbörrapporter upp-en
miljöarbetet.regionalaföljning detav

hittillsliksom ävenNaturvårdsverkets uppföljning kan
uppföljningen årviktigt ii ledske andra former. Ett

överläggningar erfarenhetsutbytemuntliga ochdirekta
initiativ.naturvárdsverkets Ettfrågor påi olika

in sammanställ-begärverketsätt attannat kan vara
särskilti någotimiljötillstándet länenningar över

initiativbedömningför elleravseende när underlag
viktigtnivå. dels attpå nationell Här är detbehövs

såväl näruppgiftssamlandetnaturvárdsverket begränsar
detaljeringsgrad frekvens, dels attgällerdet som

önskemålnaturvårdsverketstillgodoserlänsstyrelserna
i miljö-sin rollcentralaså fullgöraverket kanatt

arbetet.

gången årförsta 1989Varje utarbetadelänsstyrelse en
Miljö-regeringen.påregional miljöanalys uppdrag av

naturvårdsverketsammanställdesanalyserna somav
vägledning länsstyrelsernasförockså utarbetade en

vik-Miljöanalyserna fleraharanalyserna.arbete med
underlagi miljöarbetet. skallfunktionertiga De ge

miljöarbetetisituationen föröverblick länenoch om
tillvidare medverkastatlig nivå. skallpå central De

isjälva derasöverblick länsstyrelsernaförbättreen
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miljöarbete länsvisoch ett samordnat underlag förge
kommunernas miljöarbete fysiskaoch planering.

Regeringen ianför att länsstyrelsernasMPP 91 arbete
regionalamed miljöanalyser bör vidareutvecklas och

bedrivas i nära samarbete med kommunerna. Det är en
viktig arbetsuppgift för naturvárdsverket i samrådatt
med boverket råd vägledningoch för detta arbete.ge
Utvecklingsarbetet bör innefatta frågorbl.a. hurom
de nationella miljömålen tillkan omformas operativa
åtgärdsprogram på regional nivåoch lokal och hur de
samlade effekterna regionaladet miljö-och lokalaav
vårdsarbetet följaskan miljöanalyser.upp genom

iDet bör första påhand ankomma naturvårdsverket och
länsstyrelserna att gemensamt utveckla förformerna

vidgatett i miljöfrågor.samarbete Samarbetet bör
innefatta verkets behov kunskaper och erfarenheterav
från länen uppföljningensamt regionala miljö-detav
arbetet. också innefattaDet bör länsstyrelsernas
behov kunskaper, stöd vägledning liksomoch utveck-av
lingen regionalade miljöanalyserna.av

ytterligareI ett decentraliserat miljöarbete ökar
naturvårdsverkets utnyttjabehov att kunna särskild

intekompetens minst på regional nivå. Detta gäller
såväl för verkets sakinnehållet iarbete rådmed och
riktlinjer inom naturvård miljöskydd ioch verketssom
uppföljningsarbete. många börI fall verkets bransch-
kompetens och branschansvar utövaskunna av en person
anställd vid länsstyrelse sindelar tid mellanen som

iarbete lånet och naturvárdsverket.arbete för
Formerna för sådant nyttjande, tillfälligt resp. mera
löpande, bör utvecklas naturvårdsverket och läns-av
styrelserna gemensamt.
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naturvárdsverketviktig samarbetsfråga mellanEn annan
prioriteringar inom verketsgälleroch länsstyrelserna

Priorite-föreskrifter.rådarbete med underlag, och
naturvårdsverket bakgrundringarna bör motgöras avav

läns-företrädare församrådutvecklat medbl.a. ett
styrelserna.

på länssty-arbetsområde särskilda ställsdär kravEtt
naturvårdsverket ochpå samarbetet mellanrelsen och

enligttillsynen ochgäller LKP.länsstyrelsen ML
effektivtpåbedrivasFör skall kunna ettatt denna

varjeföreslår vi länsstyrelsesättoch samordnat att
översiktligt tillsynspro-årligen skall utarbeta ett

anläggningar-tillståndspliktigaomfattar desomgram
års tillsyns-föregåendeocksåbörprogrammetIna.

följas Anvisningar för programarbetetverksamhet upp.
i samråd länssty-naturvårdsverket medbör framtas av

för debör gälla kommunerrelserna. Motsvarande som
tillståndspliktigatagit tillsynsansvaröver förhar

uppföljningsarbe-anläggningar. samordnings- ochDetta
naturvårdsver-inom förbör kunna genomföraste ramen

övriga tillsyns-föreskriftsmöjligheter gentemotkets
myndigheter enligt ML.

miljöövervak-viktigt samarbetsomráde ärEtt annat
redovisning,ningen. Här behöver programarbete, upp-

följning utvärdering i samspel mellannäraoch ske
naturvårdsverket enligt de ut-och länsstyrelserna
gångspunkter avsnittettidigare angivitvi om1
miljöövervakning.

till-ibör representerade detLänsstyrelserna vara
tidigaremiljöövervakning visynsråd nämnd föroch den

ytterligare stärka samverkanföreslagit. börDetta
regional nivå inom dessa arbets-ochmellan central

områden.
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7.6 §§mve;kag med kommunerna

Kommunerna myndighetsrollhar såväl inom natur-en
várden inom miljöskyddet. ocksåärKommunernasom
huvudmän olikaför verksamheter betydelsestor förav
miljön t.ex. när det gäller energi, trafikavfall, och
behandling avloppsvatten. vidareKommunerna harav
huvudansvaret för samhällsplaneringen äroch den
närmaste och den naturligamest kontaktpunkten för
allmänheten i miljöfrågor. Härtill kommer kommunernas

inom utbildningssektorn.ansvar

Samarbetet mellan i miljöfrågorstat och kommun bör
utvecklas ytterligare. När gäller miljöskyddsarbe-det

vitet har föreslagit tillsynsplaneringstärktnyss en
även innefattabör de övertagit till-kommunersom som

tillståndspliktigaöver anläggningar. Visynsansvar
har även pápekat behovet samarbete och utveckladav
vägledning i kemikaliefrágorna. arbetsområdetInom
avfallshantering avfallsplanering hålleroch samar-
betsformer på iatt utvecklas samspel mellan natur-
várdsverket och kommunerna. När det gäller naturre-
sursfrágor fysiskoch kommunal planering, bör det
intensifierade samarbetet naturvárdsverketmellan och
boverket i samråd vimed kommunerna tidigare föresla-
git, kunna god förgrund metodutveckling,brage en en
samverkan och inteDetta gäller minst det alltsamsyn.
viktigare förebyggande miljöarbetet.

miljöskyddsarbetetInom har kommunernas vidgatsansvar
kraftigt årunder framför närallt det gällersenare
tillsynen enligt lagstiftningML. Den gällersom nu

möjlighet för ytterligareett ökat kommunaltger
frivilligt Övertagande. uppbyggnadansvar Engenom av

kompetens pågåroch i kommunerna.resurser
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årennaturvårdsarbetet under de senasteharInom
gjorts tydligaremöjligheterochkommunernas ansvar

naturvårdslagstiftningen.ändringar i Ibl.a. genom
ingåmiljöarbetedecentraliserat bör att kommu-ett

avvägningar, ochför skyddhuvudansvaretharnerna
vård naturkvaliteter är främst lokaltavsomav

viktig uppgift är därut-intresse. för kommunernaEn
tillgodosefysiska planeringeni behovetöver att den

dettanaturvård friluftsliv.för och Imark samman-av
riksintressena förbör även skyddet bl.a.hang av

friluftslivnaturvård behandlas.och

stärkasi naturvårdsarbetet behöver ochSamverkan
ochmellan statbehöver utvecklassamarbetsformerna

naturvårdsverketuppgiftviktig förärkommun. Det en
utvecklingsar-sådantinitiera i ettatt och medverka

iinriktning på kommunaltökatbete med ett engagemang
löpandenaturvárdsarbetet. praktiska, samarbetetDet

och länsstyrel-direktbör mellan kommunerkunna ske
naturvårds-uppgiftLikaså viktig förär detser. en

behö-kunskapsunderlag kandetverket att ta fram som
känslig-exempelvis olika och derasnaturtypervas, om

breddadefölja resultaten dethet, och att avupp
Uppföljningen kommunalanaturvárdsarbetet. detav

princip viai länsstyrelserna.bör kunna skearbetet
rapporteringssystemdirektaNågra formellt reglerade

inomnaturvårdsverket natur-och kommunernamellan
vårdsarbetet inte.behövs

särskild utredareRegeringen nyligen tillkallathar en
miljöskyddsarbetethuruppgift genomlysaatt bl.a.med

miljöarbeteti lokalaoch hur detkommunernafungerar
Denna utredning väntas ytter-kanförstärkas.kan ge

bedömningar samarbetsbehovetligare förunderlag av
naturvårdsverket och kommunerna.mellan
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NATURVÅRDSVERKETS8 ORGANISATION

avsnitt anpassningen organisa-Detta behandlar SNVsav
tion till Vi görroll. dettaverkets utvecklade
utifrån-synsättet organisation består fleraatt av

organisations-komponenter skall därsamspela mensom
särskildärstrukturen betydelse.av

Vi utgått från organisationsförändringenhar att skall
inom Vigenomföras bedömernuvarande budgetram. att

inte statligarimligtdet är räkna med att denatt
förvaltningen någrafåkommer att betydande resurs-
tillskott. organisationer måsteinnebär regel-Det att

omprioriteringarbundet förändras för att skapagenom
arbetsuppgifter.utrymme för förändrade

Organisationsstruktur8.1

Vi diskuterat tillhar alternativett stort antal
organisationsstruktur naturvårdsverket.för

omvandlingett extremalternativ vi diskuteratharI en
till miljöstyrelse. alternativetcentralSNV Iav en

át regeringen.renodlas roll stabsorganSNVs Ensom
miljöstyrelse beståcentral skulle kunna av
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Styrelse
Generaldirektör
Kansli

tillprojektgrupper inlánellerGemensamma egna-
projekt

uppgiftercentralaUtlagda-

måni möjligasteuppgifter fördelasnuvarandeSNVs
principentill i linje decentra-huvudmän medandra om

inommiljöfrågorlisering föransvarstaganderesp.
alla sektorer.

miljöövervakningen organiserasForskningen ettoch som
miljöövervakningsrád.fristående forsknings- och

organiseras iinformationsverksamhetenhuvuddelEn av
bolagsform.

uppgifterMiljöstyrelsen på övergripandefokuserar
utvärderingar,såsom málformuleringar samladeoch

åtutredningarsammanhållning strategiska rege-av
ringen överinseende kunskapsuppbyggnaden.överoch

utsträck-bedrivs projekt imedAllt arbete storsom
inlánadening resurser.

fördelasuppgifter karaktärfortlöpandeCentrala av
miljö-Exempelvisuttalat kanmed klart enansvar.

visspå sig riksansvar förvårdsenhet i länett ta en
Internationellbransch, sektor eller naturresurs. sam-

ordning från miljöstyrelsen.utövas

Miljöstyrelsen för för-förfogar över betydande ramen
valtningskostnader. övervägande delenheltDen avser

inlán för utlagdakostnaderna för personal samtav
alltså till sitt förfogande ettuppdrag. harStyrelsen

högkvalitativt kanslibegränsat, budget.och storen
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alternativikansliverksledning dettaskulleoch
totaltkunna omfatta 50 personer.ca

inte med den analysskiss stämmer överensDenna av
Enligt varvi gjort.uppgifter harverkets upp-som

sammanhállande centralfattning behövs stark,en
viktiga miljö-imiljömyndighet hög kompetensmed egen

bli effektivt ochfrågor miljöarbetet skallför att
átuppgifterna stabsorganframgångsrikt. Förutom som

miljömyndighetenregeringen centralabehöver den svara
redovisatViförvaltningsuppgifter. harför ett antal

radikaltillustreraextremalternativet för att en
bli aktuelluppläggning kanverksamheten, somannan av

på lång sikt.först

organisatoriskavi slutsatsernaföljande dedet drarI
tidigare avsnittredovisat igenomgång viden somav

organisationstruktur förtilloch lämnar förslagett
naturvårdsverket.

tillståndet iövervakningenMiljöforskningen och av
miljövårdensinstrument förmiljön är grundläggande

präglasskallVerkets arbetekunskapsuppbyggnad. av
viktenkunskapsinhämtning. kapitel betonasI 4 sam-av

miljövervakning liksomordning forskning ochmellan
kunskaps-utvärderare ochbeställare,verkets roll som

bakgrund viföreslår forsk-förmedlare. Mot denna en
miljöövervakningsenhet nämnder.nings- medoch

föransvaretföreslår vi centralakapitel att detI 4
organise-páligga ochtillsyn enligt bör kvar SNVML

särskild tillsynsenhet.iras en

labo-miljöövervakningsenheten med dessnuvarandeDen
påenligt våra förslagratorieverksamhet fördelas

behållsCentrallaboratoriefunktionenhuvudmän.andra
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tills vidare vid placering inom tillsyns-verket med
enheten.

Organisationen vidare innehålla följandebör enheter

Ledningsstab inkluderande ledningsstabsfunktion,
internationell samordning, rättssekretariat och
pressekreterarefunktion.

Administrativt stödjande inkluderandeenhet den cen-
datafunktionen.trala

Informationsenhet enligt i kapitelövervägandena 4.

Uppgifter strategisk nämligenkaraktär, utveck-attav
mål, strategier liksom uppföljningla och styrmedel

utvärdering, vidoch väger sidanallt tyngre kun-av
åt regional nivåskapsuppbyggnad, stöd och lokal samt

sektororienterat Vi olikaövervägtarbete. har tre
alternativ för stärkaatt verkets arbete med dessa
strategiska frågor.

Alternativ Organisationsstruktur miljöstrategi-med1
miljöskyddsenhet,enhet, naturvårdsenhet

organisationsalternativdettaI samlas för deansvaret
övergripande, strategiska frågorna i miljöstra-mer en

tegienhet allsidigtmed sammansatt kompetens och med
projekt viktig arbetsform.som en

För uppgifterde fortlöpande även framövermer som
åvilakommer naturvårdsverket ingåratt i alter-detta

nativ miljöskyddsenhet naturvárdsenhet.ochen en
teknisk inriktningDessa kompetens med sak-motrymmer

omráden, industribranscher vissaoch samhällssektorer
inriktningsamt kompetens på naturvård.med
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skulléalternativ få följande struktur.Detta

styrelseGD-
rådgivande lednings-Ledningsstab-
gruppdirektion

Administrativt stödjande enhet-
Informationsenhet-
Forsknings- miljö- forsknings- ochoch-

miljöövervaknings-övervakningsenhet
nämnder
tillsynsrådTillsynsenhet E-

Hiljöstrategienhet-
Hiljöskyddsenhet-
Naturvårdsenhet-

miljö-Uppgifterna miljöstrategi,för enheternade tre
målnaturvård utvärderaskydd och är formulera ochatt

måluppfyllelse naturvårdsverketsförattsamt svara
åtgärdsinriktade inom miljöskyddarbete natur-resp.
vård. utredningarsärskilt medDetta omfattarsenare

i teknik biologi handlägg-tyngdpunkt ochresp. m.m.
ning enligt olika på miljöområdet.de lagarna

nödvändig förärsamverkan mellan dessa tre enheterEn
kopplingen ställnings-policyutvecklingmellan och

itagande enskilda sakfrågor.

i omgåendefördel alternativ är att detEn detta
miljömålskulle stärka utvär-verkets arbete med och

splittra sakorienteradedering ochutan att verkets
lagstiftningstillåmpande kompetens.
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Alternativ organisationsstruktur symmetriska2 med
enheter

alternativdetta viI har delat de sammantagnaupp
uppgifterna miljöstrategienheten,för miljöskyddsen-

naturvårdsenhetenheten och på symmetrisktett mera
depåsätt väsentligamed avseende dimensioner som

återfinns i Varje uppgifterb1.a. enhetHPP 91. ges
både målrörande strategier, instrumentoch medel och

åtgärder på olika områden. visamt Därtill fogathar
vissa kompetenscentra.

alternativ eliminerar ingalundaDetta behov av sam-
påverkasverkan över Exempelvisenhetsgränserna. upp-

målenfyllelsen gäller mediaanknutnavad flera deav
åtgärder inom områdenolikaflera sektorer.ochav

Likaså används olika instrument iflera styrmedel och
olika mål. isamband Ävenmed sektorer och detta

alternativ projektarbets-förutsätts alltså utvecklade
former.

Antalet fördelningen på ienheter kanoch enheter och
för sig organisationgöras mindre likeller dagensmer

uppdelningen industriteknikmed ochnaturresurser,
samhällsteknik. radikal omsortering där blandarEn man
naturvård tillförtekniskt miljöskyddoch och även
miljöekonomisk, -juridisk och utredarkompetensannan
till varje emellertid möj-enhet skulle kunna ge nya
ligheter till Samtidigtpositiva kombinationer. skulle
risker samordning iföruppkomma konsekvens arbe-och

tillämpningtet med olika lagar.av

följande skiss redovisas påI ett exempel ett sym-
metriskt alternativ. Innehållet i olika påkolumner

inte nödvändigtvisrad uttrycker verksamhets-samma
samband
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SärskildaUppgifter avseendeEnhet
kompetens-nr
centra

områdenmål medel 0
instrumentstrategier för

åtgärderutvärdering

miljö-energiatmosfär ek styr-1 o
ekonomiklimat medel

industri-luftföro-
reningar branscher

miljö-miljö-vatten2 varor 0 nyo
juridiklagstiftnkemiskahav

produkter

avfall

áterställn

kommunala
va-frågor

organisation,trafiki samhälls-miljön3
systemanalysbyggandetätorter
m.m.

miljö-jordbruknatur-
vårds-resurser 0
organisa-naturvárd skogsbruk
tion

naturvård

flexibilitetenalternativ ochårfördel med dettaEn
varjeperspektiven inomvidare enhet.de

särskildOrganisationsstruktur medAlternativ 3
förstärktprojektarbetsformenanpassning till och

ledningsstab

finns radlinjeorganisationen än utformasHur upp-en
många ochenhetergifter medverkanfordrar avsom

verksamhetdel denmycket storkompetenser. En somav
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bör stärkas i den utvecklade rollen sådanär karak-av
tär och bör organiseras i eller mindre verksgemen-mer

projekt.samma

Erfarenheterna projektarbetet i átuppdragav rege-
ringen talar också för att bör skjuta projekt-man nu
organisationen i förgrunden. bör enligt vårDetta upp-
fattning kombineras med väsentligt förstärkt led-en
ningsstab.

Linjeenheterna i uppgift att för det löpandeges svara
arbetet samt att utgöra bas för personalens kompe-en
tensutveckling vilkenoch ipool experter medverkarur
projektorganisationen. Även inte kommerpersoner som
från naturvárdsverket i sådanakan medverka projekt.

detta alternativ linjeorganisationenI får följande
struktur.

GD styrelse-
Överdirektör-
Ledningsstab-
Administrativt stödjande enhet-
Informationsenhet-
Forsknings- forsknings-miljöövervak-och och-
ningsenhet miljöövervaknings-

nämnder
ti1lsYnSrådTillsynsenhet-

Enhet för miljöskydd industri-
Enhet för miljöskydd samhälle-
Enhet för naturvård-

huvuddelEn strategiskadet arbetet i verks-utförsav
projekt under verksledninqen.gemensamma Även andra

mål- tidssattaoch uppgifter större omfattning kanav

5 läggas linjeenheternautanför i projekt verks-under
ledningen.

I
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väsentligPersonaldispositionen projekten ärför en
verksledningsuppgift. både styrgrupper ochgällerDet
projektgrupper i fall referensgrup-och förekommande

också i projekten.Externa krafterper. engageras

Linjeenheterna i avdel-sett mot dagensstortsvarar
tillningar. Frågor fysisk planering är fördaom

miljö-miljöskyddför nuvarandeenheten samhälle. Den
ekonomiska till ledningsstaben,enheten är förd som

inkluderar internationell samordning,även rättssekre-
Överdirektörställ-tariat pressekreterarfunktion.och

ning åt ställföreträdare.GDsges

Vårt ställningstagande itill organisationen stort

beskrivnabedömer vi sist struk-Sammantaget att den
är särskilt till projektarbets-turen, anpassadsom

ochformen med förstärkt verksstab, är denen
lämpligaste för naturvárdsverket i utveckladeden
rollen.

ger flexibilitet prio-underlättar verketsDen en som
ritering frågor vidmakthållsSamtidigttiden.överav
lángsiktigheten i löpandekontinuitetenoch andra mer
uppgifter. strategiska frågornaför samlasAnsvaret de

verksledningen.i möjligheterFör personalen skapas
till rörlighet i omväxlingarbetsuppgifterna och

i projekt.mellan arbete linjeorganisationen ioch

organisationsanpassningarVi ytterligareförutser att
fördjupadevidtas följdkan behöva nästkommandesom av

periodeninförprövning, 199495-199697.dvs.
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följandeVårt illustrerasförslag påkan sätt.

ProjektLedning Enheter

Forsknings- Forskning ochnämnd

Wmiljöövervakning
Miljöövervak-
ningsnämnd

- - - -r - - --1uiillsyns- I
Lrêd J Tillsyn

Styrelse

Miljöskydd
industri

Verks-
ledning

Miljöskydd
samhälle

Lednings-
stab

Naturvård

Information

Administrativt
stöd
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personalutveckling,Arbets- och styrformer,8.2
kompetensförsörjning m.m.

organsations-framgått våra övervägandensom omav
vidareutvecklingvi arbets-struktur att avanser en

väsentlig naturvårdsverket.förformerna är

varierar tiden kräverFör uppgifter över och somsom
frånolika ibland medverkanflera kompetenser och

organisationer projekt naturlig arbets-andra är en
i sitt interna förändrings- ochform. Verket har

åtutvecklingsarbete också uppmärksamhet dennaägnat
arbetsform.

fullföljer utvecklingenär angelägetDet att verket
lämpligt.sig projekt där detta äroch använder av

frågaEnligt uppfattning intevår deär det bara om
frånarbetsuppgiften flerafall när kräver resurser

naturvårds-organisatoriska inom eller utomenheter
inomicke rutinkaraktárÄven vid uppgifterverket. av

projekt lämpligenhet är form.en

iuppföljningssystem ärplanerings- verketDet och
iutgångspunktfärd den s.k.utveckla, medmed att

LOTS-metodiken, harmoniserar ökat utnytt-väl med ett
jande projektarbetsformen.av

tidsskrivning idetaljerad behövslagomEn samman-
förutsättningTidsskrivningen samtidigtärhanget. en

styrningen iför resultatorienteradeden stort.

iinnebärtidigare redovisade verketVåra förslag att
villutsträckning Viutnyttjar extern kompetens.ökad

vikten formerna och kompetensendärför betona attav
Naturvårds-för beställare utvecklas.arbetaatt som

specifi-i utsträckningmåste större kunnaalltverket
Förköpare.uppträda kompetentuppdrag och somcera
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detta krävs utvecklingsarbete inomett delar av
organisationen.

Allmänt fästes allt vidavseende personalut-nu mer
vecklingen och kompetensförsörjningen inom myndig-
heterna. naturvårdsverketFör i hög grad kansom
karakteriseras kunskapsorganisation päochsom en som
ett flexibelt sätt sigskall kunna ta probleman nya
och mångasamspela med andra aktörer, är detta kanske

viktigasteden strategiska framgángsfaktorn. Natur-
vårdsverket bör därför fortlöpande sittanalysera
behov kompetens bedriva aktivtav och ett personal-
politiskt arbete.

betydandeEn utveckling ihar skett verket de senaste
åren. Vi dock att det personalpolitiska arbetetanser
bör ännu vikt.större schematisktges en uttryckt

detgäller att bestämma målett strategioch fören
personalpolitiken utgångspunktmed i verksamhetens
krav, arbetsmarknaden ioch omvärlden övrigt. Arbetet
omfattar även frågor rekrytering.om

Uppföljning årligenbor ske utvärderingoch tred-vart
je ár inom för i fördjupaderesursanalysen denramen
anslagsframställningen. allmännaDen planerings- och
uppföljningsmetodik naturvárdsverket håller på attsom
införa och i vissaredan steg omfattar personal-som
och utvecklingsplaner bör möjlig iatt användavara
sammanhanget.

inslagEtt i kompetensförsörjningen vi här villsom
betona år utvecklingen karriärvägarna. gällerDetav
inte blott chefskarriären även projektledar-utan
respektive specialistkarriären. Personalen bör ges
möjlighet att utvecklasinom olikadessa vägar och
även att byta karriärerna.mellan Detta b1.a.ger



161

kompetensför-iflexibilitetincitamentpositiva och
sörjningen.

projektledar-särskilt chefs- ochär angeläget attDet
chefsförord-vidareutvecklas. Tidsbegränsaderollerna

utvecklingunderlättasinföras.bör Dettananden genom
karriärvägar.alternativaav

organisations-viktigytterligareärStyrsystemet en
tillanslutningNaturvårdsverket ikomponent. har

på braanslagsframställning ettfördjupadeverkets
sin verk-instrument försätt arbetat med utvecklaatt

verksamheten.målsamhetsplanering föroch formulera

resultatredo-kvantitativaden kompletterande,I mer
föranslagsframställningenvisning ingå ibörsom

faktiskt199293-199394 är det angeläget att de
påuppnådda demed avseenderesultaten analyseras

framätriktadeverksamhetsmålen.uppställda Dennumera
págrundasplaneringen alltså i högrebör allt grad

budgetpro-enligt intentionerna i denresultaten nya
cessen.

naturvárdsverketshelhetsbild där effekternaEn av
iär ochpå miljömålenarbete kan avläsas med avseende

områden ärsigför Påeftersträvansvärd. ett flertal
orsakssam-svårt kedjandockdet helaatt klara ut av

prestationer konkretaband mellan och deverkets
i miljön.effekterna

budget-för verketsdessa skäl behöver underlagAv som
redovisasdialog även utvecklas ochmed statsmakterna

andraresultatmál, resultatmâtt ochprestationsnära
funge-på naturvårdsverkets verksamhetindikatorer hur

komplementnödvändigtredovisningarSådana är ettrar.
tillståndet i miljön, detredovisningarnatill av

olika sek-miljövårdsarbetet,regionala deoch lokala
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miljöhånsynstagandetorernas vidareutveckladEnm.m.
resultatredovisning möjligheterökade förger rege-
ringen utöva styrningatt i verksamhets- och resultat-

itermer stället för i páuppdelningresurstermer med
många olika anslag småeller poster.

anslagsformernaVi bedömer att de till-redannya som
lämpas för naturvárdsverket givit positivaövervägande
erfarenheter. B1.a. bör förvaltningskostna-förramen

fortsättningsvisder naturvårdsverketsrymma egna
inlánadeoch samt de upphandladeresurser resurser

tjänster integreras i myndighetens produktersom egna
tjänster.och
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NATURVÅRDSVERKETS INSTRUKTION9

instruktion ärtill förändringar verketsFörslaget av
redovisat.vi tidigareförslagkonsekvens deen av

tillFörslag

förordningenFörordning ändring i med1988518om
instruktion naturvárdsverk.för statens

föreskriverRegeringen ochatt 13, 167, 8, 9, 10, 12,
instruktionförordningen för1988518 med17 §§

följandenaturvárdsverk skall lydelse.statens ha

Föreslagen lydelseggvarande lydelse

7§1

finnsfinns åtta verketverketInom Inom gg
sjuavdelningar, nämligen verksstab och arbets-

enheter.
administrativa avdel-
ningen, naturresurs-
avdelningen. industri-
tekniska avdelningen,
samhällstekniska avdel-
ningen, tillsynsavdel-
ningen, informationsav-
delningen, forsknings-
avdelningen. avdelningen

miljööveryakning.ör

gvdelning Verksstaben ledsVarje leds enavav
Varjeöverdirektör. gnggtavdelningschef.en

direktör.leds av en

lydelse 1989124.1 Senaste
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

å
s
2

finnsverketInom finnsverketInomen en
forskningsnämnd. forskningsnämnd och en ä

åmiljöövervakningsnämnd.
1

Forskningsnämnden skall fullgöra uppgifter iverkets
fråga miljövárdsforskningen, till lämnastyrelsenom
förslag till anslagsframställning i fråga dennaom
verksamhet fördelaoch de medel är anslagna försom
verksamheten.

Miljöövervakningsnämnden
skall fullgöra verkets

äupggifter i fråga om
miljöövervakningen.
Nämnden tillskall
styrelsen lämna förslag
till anslagsframställning
i fråga denna verksam-om
het och fördela de medel

är föranslagna verk-som
samheten.
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lydelseEöreglagegNuvarande l ygglsg

9

bestårEorgkgingsgämgdegbestår högstgämgggn av
ledamöter,högst elvageneral-ledamöter,elva av

generaldirektören med-direktören medräknad.
GeneraldirektörenGeneraldirektören räknad.år

ordförande.nämndensärnämndens ordförande.
siginomsig Nämndeninom utserNämnden utser

vice ordförande.vice ordförande.

Miljöövervakningsnämgden
består högst elvaav
ledamöter. general-

medräknad.direktören
Geneggldirektören är

ordförande.nämndens
siginomNämnden utser

vice ordförande.

10

Forskningsnämnden ochbeslutför närNämnden är
miljöövervakningsnämndenminstordföranden samt

ordfö-beslutför närärhälften leda-de andraav
minst hälftenmöterna är närvarande. randen samt
ledamöternaandradeav

närvarande.är



deNuva d Föreslagen lygglsgse

Verkets personalansvars- verkets personalansvars-
nämnd består, förutom nämnd består, förutomav av
generaldirektören generaldirektörenoch och
personalföreträdarna, personalföreträdarna,av av
avdelgingschegerna overdirektörenoch och

chefsjurist.verkets direktörerna samt verkets
Generaldirektören är chefsjurist.
nämndens ordförande. Generaldirektören är

nämndens ordförande.

Nämnden är beslutför minstnär ordföranden hälftenoch
de andra ledamöterna är närvarande.av

§

Generaldirektören förordnas regeringen förav en
bestämd tid.

Tjänster avdelnings- Tjänster överdirektörsom som
tillsättschef direktör tillsättsochav rege- av

ringen regeringenefter anmälan för bestämdav en
generaldirektören. gig anmälanefter av

generaldirektören.

tjänster tillsättsAndra verket.av
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Föreslagen lydelselydelseNuvarande

16

forsknings-iforsknings- LedamöteriLedamöter
miljööver-nämnden ochnämnden utses rege-av

vakningsnämnden utsesår.ringen högstför tre av
regeringen för högst tre
år.

17

enligtbisysslabisyssla enligt BeskedBesked omom
stycketandra37 §andra stycket37 §

anställningsförordningenanställningsförordningen
lämnas1965601lämnas1965601 avav

i frågaäveni fråga verketävenverket omom
direk-överdigektör ochavdelningschefer.

törer.

juliförordning i 1991.träder kraft den 1Denna
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GENOMFÖRANDE10

attVi föreslagit funktionervissa bör föras överhar
Vårafrån naturvårdsverket för-till huvudmän.andra

fjällenheten.gäller olika laboratorieenheterslag och
vi i b1.a.har samband med förslag behandlatresp.
ansvarsfrågor tidpunkter genomförandeföroch som,

till fiskeristyrelsen,beträffande överföringenutom
naturvårdsverketkräver förhandlingar ochmellan resp.

omfattningFörhandlingsarbetetshuvudman. kommerny
ekonomiskavariera i samtliga behöver ochatt fallmen

praktiska frågor i överföringarnasamband med
klarläggas närmare.

Våra inriktningenförslag börför verkets arbeteav
bli utgångspunkt verksledningens bedömningarför av

nivå, dimensioneringorganisationen på detaljeradmer
utbildningsfrågorrekryterings-arbetsgrupper, ochav

frågorVi vill vi behandlat dessaunderstryka attm.m.
från frigörsförutsättningen att de genomresurser som
minskat områdenvissa frågor och kanarbete med
användas för stärka med andraarbeteatt verkets
frågor områden.och

Organisation10.1

organisationNaturvårdsverkets arbetsuppgifter haroch
varittillfällen före-åren vid flertalde senaste ett

Vi i våramål utredning översyn. har kontakterför och
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med personalen och med personalorganisationerna fått
den uppfattningen viktigtatt det är att snabbt fatta
beslut ett organisationsförslag.nytt vi föreslårom
att den organisationen börjar gälla fr.o.m. dennya

juli1 1991.

Vi tidigarehar i betänkandet redovisat förslagett
till organisation i naturvárdsverket.stort för Med
utgångspunkt från detta naturvárdsverketbör sedan
utforma internaden detaljorganisationen. I genom-
förandet den organisationen kommer stora kravav nya
att ställas på verkets ledning och mindrepersonal. En
genomförandegrupp på naturvårdsverketkan behöva utses

uppgiftmed biträda verksledningenatt dettamed
arbete.

10.2 Budget

Med de medel föreslås i ställnings-och deMPP 91som
taganden regeringen utifrångör detta betänkande kan
regeringen i regleringsbrevet för 199192 hurange
naturvårdsverkets medel fördelas pá olikaskall anslag

stå till regeringens disposition. Vidare ibörresp.
regleringsbrevet från naturvårdsverketmedel flyttas
till fiskeristyrelsen.

Vissa våra förslag innebärakommer att överflytt-av
ningar arbetsuppgifter från naturvárdsverket tillav
andra organisationer. får budgetmässigaDetta konse-
kvenser miljödepartementetsutanför Vibudgetram.
föreslår naturvårdsverketatt förhandlingartar upp
med berörda myndigheter universitet inriktningoch med
på arbetsuppgifteratt och fåpersonal kan huvudmanny
senast den juli1 1992.
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Personal10.3

avdelningsstrukturVåra innebärförslag verketsatt
avdelnings-förändras. nuvarandeVerketskommer att

junisamtliga 1991.är förordnade t.o.m. den 30chefer
innehåll före-tjänsternas förändradebakgrundMot av

nivåchefstjänsterna på utlyses.slår vi dennaatt

innebärinte attVi vill våra förslagunderstryka att
förslagenbehöver sägas Däremot kanpersonal upp.

fåinnebära attkommerattkomma att 150ca personer
arbetsuppgifterna förändrasarbetsgivare och attny

berörasVilka attför kan kommapersonal. avsomannan
ibli förstarbetsuppgifter klartförändrade kan sam-

detalj-interna genomförandeprocessenband med den av
organisationen i verket.

berört föränd-ocksåorganisation vikapitlet harI om
styrsystem. Dering förnyelse arbetsformer ochoch av

kräverarbetsformernaarbetsuppgifterna ochförändrade
kompetensutveckling.utbildningsinsatser och

organisationenocksåInformation denbehövs hur nyaom
är tänkt att fungera.

aktivttid arbetatNaturvårdsverket underhar senare
dettaverksamhetsplanering. är angeläget attDetmed
bretteftersträvar ettarbete fortsätter och att man

verksamhetsplaneringen,från ideltagande personalen
organistionensärskilt i att densamband med nya

viktigt den kunskapgenomförs. är attDet persona-som
tillvaratas på konstruk-ettverksamhetenlen har om

tivt sätt.
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Kommittédirektiv W533

1990Dir.

organisationuppgifter ochNaturvårdsverkets

199067Dir.

1990-11-01regeringssammanträdevidBeslut

anför.Dahl.statsrådetmiljödepartementet.förChefen

förslagMittl
naturvårdsver-utredaförtillkallasutredare attsärskildföreslårJag att en

skallarbetetförUtgångspunkterorganisation.ochuppgifterframtidakets
skall stär-miljöarbetetsamladei detrollcentralanaturvårdsverketsattvara

resultatorienteradmål- ochtillorganisationverkets enoch anpassaskas att
imiljöarbetetintegreringdecentralisering samt avmedvetenstyrning. en

sektorsprincipen.sektorerolika

Inledning2
1990-taletinförmiljöpolitikenpropositionenunderströk iRegeringen om

roll icentralanaturvårdsverks373rskr.JoU23.19878835 statensprop.
strategier.utformaframhöllsuppgifter attviktigasärskiltSommiljöarbetet.

Verket harmiljöområdet.riktlinjer inom enråd ochhandlingsprogram samt
densamordningsfunktion inomochmiljöarbetetsamladei detnyckelroll en

effek-Ettuppgifter.miljöpolitiskaviktigaharmyndigheterolikasfär somav
miljöproble-viktigastedeinriktasarbetetmiljöarbete förutsätter att-tivt

kostnadseffektivtsamhälletförlösesproblemen ettsamtidigt sommen
betydelseharorganisationocharbetsinriktning storNaturvårdsverketssätt.

miljöpolitik.effektivbedrivamöjligheterna att enför
organisa-ochrollframtidanaturvårdsverketsöversynBehovet avenav

förändratsharmiljöproblemenbakgrund attkan synention avmotses
harmiljöproblemeninsiktframvuxit attharDet oml980-talet. enunder

olika sektorerinomverksamhetenochglobalaochkomplexa attblivit mera
bidragit tillgrad hari högtransporter attenergi.skogsbruk.ochjord-t.ex.

Sverigeibådeinsikt.växandeocksåfinnsDetmiljöproblemen. enförvärra
medkompletterasbörutsträckningiregleringar störreländer.andraoch i att
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effektivtlösaskunnaskall ettmiljöproblemenförstyrmedel attandra
sätt.

problembild görförändradför mötastyrinstrument att enBehovet nyaav
särskildEnorganisation.verketsförändraochutvecklanödvändigtdet att

förslag rö-och lämnaanalyseradelsuppdragmedtillkallas attbörutredare
delsmyndigheter.övrigatillförhållandeiuppgifterochverketsrande ansvar

påkallad.kanorganisationverkets ansesförändring somföreslå den av

Bakgrund3

uppdragi attStatskontoret1988 ge-17denbeslutiRegeringen marsgav
gällervadbehöver görasförändringar na-vilkaöversynnomföra somaven

förorganisationoch attarbetsformer ver-arbetsinriktning.turvárdsverkets
miljöarbetet.irollutveckladtilllevaskall kunnaket merenupp

regeringenpekaderollutveckladsådanförutgångspunktSom meren
rikt-utarbetandekunskapsöverföring,kunskapsuppbyggnad, avbehovet av
medarbetemiljöarbetet samtuppföljninghandlingsprogram,linjer avoch

ärenden.enskilda
198849 Ar-1988november18 rapportendenredovisadeStatskontoret

framhöllStatskontoretnaturvårdsverk.vid statensbetsinriktningen m.m.
sektori-internationalisering.tilltendensemaochjöutvecklingenmilbl.a. att

utvecklingssituationskaparmiljöarbetetdecentralisering enochsering av
mednöja sigkan attintedärmiljövârdsmyndighetencentrala manför den

enbarthellerInteresursförstärkning.ochrationaliseringmedblottsvara finnastatskontoretenligt attkrävs ärVadtillräckligt.omprioritering är som
omgivningsrelatio-verketsförändramiljömålennå attgenomvägar attnya

styrmedel.användaoch nyaner föränd-tillförslagnaturvårdsverket ettredovisade1988november21Denx sin in-iförändringregeringenhemställde hos enoch omorganisationrad
omvärldenstillanpassningbättresyftade tillFörslaget. enstruktion. som

biföllsFörslagetavdelningar. avantaletutökningbl.a.innebarkrav. aven
föreslagnanaturvårdsverketdendärvidRegeringen att avregeringen. angav

den översynavvaktan1991 ijuni30dengällaskallorganisationen t.o.m.
anslagsfram-fördjupadförinomskeskall enorganisationen ramensomav

iställning.
treåriga bud-i detinordnandeverketstillanslutningidirektivsärskildal

särskildiverket1989juniden 21 attbeslut eniregeringengetarbetet angav
bak-ändamålsenlighet motorganisationensdenbedömabör nyarapport

förslagframtidsbehoven samtbedömningenresultatanalysen. avgrund av särskildadenlsärskildaövrigai rapporter.framläggsförändringartill som
denregeringentilllämnadesorganisation.Naturvårdsverkets somrapporten
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verk-ochmaldiskussionfrainittsftandeverket omförN90.september enl
isamhetsidé nym.

organisationenutvecklamed .somdet arbeteochutredningar attGjorda
;tnslags-fördjupadedenmed;trbetetförpabörjztt inomhar ramenverket

tlctiförunderlag iver-vitrdcfulltmeningenligt min ettutgörframstallningcn
föreslar.jagnaturxtirdsxerket nusom;txsn

utgångspunkterMina4
urgmitlsalionItcil.vIrzIEn4,

från till-meningminenligtmåste utgastyrningmiljöpolitiskaSamhällets
kunskapgodDetta förutsätterställs enmaldeochmiljön upp.stattdet i som

fördelamöjligheter ansvarmiljömal attoperativa samtmiljötillstandet.om Utvecklingennivåer.olikaochsektorerolikaiatgärder pagenomföraoch
nöd-därförnås. Detmålen ärhuravseendemedföljaskunnamfiste upp
skallstyrningSamhälletsresultatredovisning.ändamålsenligmedvändigt en

miljöar-korrigerabehovdels vidkrav.mål ochställadelsske uppattgenom
grund-blirkorrigeringsådanförmedlen avutvecklaAtt eninriktning.betets

utgörharjag härVadmiljöarbetet. sagtframtidadetförbetydelseläggande
huvuduppgiftermiljöorganisationenscentraladensammanfattning aven detförorganisationutvecklamedarbetetförvägledande att enböroch vara

miljöarbetet.framtida
naturvårds-utredningarochmålbeskrivningar somaktionsprogram.De

fördjupademed denarbetetför an-inombl.a.redovisat. ramenharverket
detNärutredaren.förunderlagvärdefulltutgörslagsframställningen. ett

kom-underlagetbehöverorganisationsutformning m.m.frågangäller om
hu-Utredarens1990-talet.förorganisationbeslutinförpletteras enett om

med-skallmiljöorganisationför somformerfinnabör envuduppgift attvara
miljöpolitiken.målen föruppfyllaförarbeteeffektivt atttillverka ett

decentraliseringochSektorsansvar4.2
sektorsprinci-s.k.denlagt fastmiljöpropositionårs1988iharRegeringen

miljöntillden hänsynskallsamhälletisektor tavarjeinnebärande attpen. propositionmiljöpolitiskaårs rege-1988 gavtillanslutningIkrävs.som regeringentillochutredamyndigheterskildatill attuppdragradringen en Fleraverksamhet.sinimiljöhänsynintegreraavsåghur attredovisa man
förberedskapochkompetensbyggamedfärdi att uppmyndigheter är nu

krav.dettamötaatt
länsstyrelsensamladeden sombeslutocksåhar omRegeringen genom

förförutsättningarorganisatoriska enskapat1991juliden 1kraftträder i
fått ökathar kommunerna ett an-Vidaremiljöarbetet.decentralisering av
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ibeträffande tillsynsärskilt an-miljöarbetet. m.m.delarviktigaför avsvar
den kommu-iintegreringmiljöfragornasochmiljöskyddslzigentillslutning
avfallshante-planeringbeträffande avöxersiktsplzineringen m.m.samtnala

företagensbeträffandekraven egenansvarocksavikt är attAringen. stor
skärpts.fortlöpande harmiljöhåinsyrigiillerxad

grund för be-tillliggabörbeslutuppdrag ochdessafranErfarenheterna
riktningar.i dessainsatserfortsattabehovettlömningert av;n

Runstupxupplwggçnuti4.5
mil-miljön.iförändringar omlöpande byggas omuppKunskaper maste

Dettaolika slag.miljöproblembemästrametoder avoch attjöeffekter om
kontak-internationellalandetinomarbete genomsomsavälskebör genuin

ter.
förlångsiktighet attforskningliksomkriiver enMiljöforskningen annan

inriktningenkommerSamtidigtåtgärder.underbyggdavälförunderlagge aktualiserasmiljöproblemolikaallteftersomtidenförändras överbehövaatt
högt.ställasmåsteflexibilitetkravetinnebärDetta attlöses.eller

inrik-miljöövervakningenförcentralt attharNaturvårdsverket ett ansvar
förocksåVerket har attändamålsenligt sätt. ansvarpägenomförsoch etttas

tillgängliga.finnsbelastningsdzitztochutsläpps-
miljöanpassadkunskaperupprätthållandeÄven ochuppbyggnad omav

betydelse.teknik iir storav

uppföljningprogramnrbelcochPIf- samt4.4
förasmåstemiljöarbetetförfastregering läggerochriksdagmålDe som

myndighe-till andrariktlinjerbl.a.hjälpmedgenomförandetill avvidare ett
frånerhållserfarenheterdeoch enbyggs somkunskapDen uppsomter.
bedöm-tillomformasochsammanvägasdärefterböruppföljningplanmässig

handlingspro-ochprioriteringartillförslagriktlinjerningsunderlag. samt

gram.
vidgat sektorsansvar.ochdecentraliseringmedvetenförutsätterDetta en

framochmiljöarbetetsamladedet tavärderaochföljamedArbetet att upp
naturvårdsver-tillhörhandlingsprogramriktlinjer ochbedömningsunderlztg.

decentraliseradedenförminstintegällerDetta attuppgifter.viktigastekets
effektivtoffensivt.arbetakunnamiljöområdet skall ettorganisationen

börförvaltningsärendenenskildamedarbeteVerketssamordnat sätt.och
Enbetydelse.policyskapandeochprincipiellharfrågortillkoncentreras som

gällervadkompetensfördelningnuvarandeanalyserafråga blirviktig att
ärendegrupper.skildaöverprövningochöverklaganden av

mil-vidtagnaresultatenredovisaochutvärdera avföljaUppgiften att upp.
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i

betydelse i mil-strategiskorganisationframtidaiblir avjövârdsåitgiirder en
jöarbetet.

andraochmiljölagstiftningen styr-följa hurdâirförskallNaturvårdsverket
ansvarsfördelninglagstiftning.iförändringarföreslaochtillämpatsmedel

miljöforskning.framkommerkunskap genomDentillämpning.och som
tillbör förasresultatredovisning utochteknikutvecklingmiljäivervatkning.
in-föraskunskapbörLikasa utnivåer. genompa allamyndigheterberörda

organisationernäringsliv.kommuner.myndigheter. osv.andratillformation
samlade miljöar-detibetydelsegrundläggandeUtbildningsfragorna är av

och vida-fort-gällerdetuppgift närviktigharNaturvårdsverketbetet. en
miljöorgziniszttionen.helainompersonalreutbildningen av

Internationell urbele4.5

medSyftetländer.mellansamverkangradhögikräverMiljöproblemen
astad-miljösamarbetet ärinternationella attdetisvenskadet engagemanget

medverkaSverige börambitionsnivå.på högreglerkomma engemensamma
led iSomutveckling.hållbarvaraktigt ettstrategi förinternationelli enen

regio-bilateralt.slutsavtalinternationellatillmedverkaSverigebör attdetta
globaladetmanifesterasperspektivinternationellt ar-globalt. lochnalt ett

världskonferensars1992införförberedelserna ommedsambandibetet bl.a.
rörandekonventionerförarbetarbLa.då Sverige attutvecklingmiljö och

skallklimatetförskyddoch antas.mångfaldenbiologiskaden
miljösamarbe-internationelladetiuppgifterviktigaNaturvårdsverket har

Detarbete.dettaroll iframtidaverketsanalyseraangelägetDet är atttet.
isärskild viktårenkommandedeblirintegrationsarbetet aveuropeiska

sammanhang.detta

uppgifterUtredarens5

naturvârdsverketsskallarbeteutredarens attförUtgångspunkten vara
organisa-verketsochstärkasskallmiljöarbetet attsamladedetroll icentrala

ändamålsenligstyrning.resultatorienteradrnål- ochtill ention enanpassas
ochdecentraliseringmålmedvetenmiljöarbetetuppföljning samt enav

präglasskallarbeteVerketssektorer.i olika avmiljöarbetetintegrering av
uppföljning.ochmålstyrningkunskapsinhämtning.

hittillserfarenheterdedramöjligtså långt somnyttaUtredaren bör av
de-ökadbeslutochsektorsprincipentillämpningen omerhållits avgenom
ochansvarsfördelninghuranalyserabliruppgiftviktigEncentralisering. att

lokalt börregionalt,centralt. ut-nivåerolikainomochmellansamarbete
organisatio-regionaladensammanhang prövadettaibörUtredarenformas.

tillanknytningmedfragoriarbeteeffektivtförändamålsenlighet ettnens
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delardessaibörUtredaren sam-medhushållning naturresurser.miljö och
låinsförvalt-statligförorganisationskommitténcentrala en nydenmedruda

l99tlztl2.ning C
naturvårdsverkets uppgifter kanframtidaprövavidarebörUtredaren om

fastlagdamedmyndighetsstrukturförändradiâindannalsenligtutföras enmer
miljömyndigheter.andratillförhall-.indeisaintordniitgsmzindaitochstyr-

förunderlättarutformasbehöverreglersärskilda somBl.a. prövasbör om
rollsamordnandeochuppföljande sompådrivande.denfullgöraverket att

arbeteNaturvårdsverketsplaineringsarbetet,framtidai detnödvändigblir
utvärderingarutredningar.huvudsakligen utgörasstruktur avsitdanbör i en
miljöövervak-förnationelltEttriktlinjer. systemochradutformandeoch av

möjligasteibörärendenHanteringenbetydelse.därvid avning är storav
och kommu-länsstyrelsersektorsmyndigheter. pasamtberördafalla paman

överföringinnebärabörinriktning avsadan enkonsekvensEn enavner.
sektors-vissaochlänsstyrelserfrämsttillochbefogenheter resurseransvar. föreskrifter.beslutauppgiftverketshör omattVid översynenmyndigheter.
budget-studerasocksåförordning.ochtill laganslutningirättsreglerdvs.

41.2bil.1990propositionen s.
lagtnyligenharmiljösamarbeteinternationellaSverigesUtredningen om

bakgrundbörUtredaren avl99llz88. motSOUslutbetänkandefram sitt
omfattningenpraxis överväga avnuvarandeochförslagutredningensbl.a.

miljö-internationelladetdeltagande iitaturvardsverketsförformernaoch
regeringskansliet.ochverketmellanansvarsförhftllandenzisamarbetet samt

för-skildakonsekvenserinternationellaÄven avutvärderingbehovet avav
beaktas.börframläggerverketatgärderslag till som

effekti-kanmiljöskyddslagenenligttillsynenhurövervägabörUtredaren
uppmärk-ökadstärkas attkunnabörTillsynsverksztmheten genomviseras.

till-lokalaochregionaladenråd förallmännautarbetatsamhet ägnas att
förverkafallkonkretai samt attbistå dessabehovvidsynsverksantheten. att

miljöfarligförvillkoromprövningochtillständsprövning averforderligatt
tillsyn-centraladenverksamhetikommer övervägasbörstånd. Bl.a.till om

särskiltsamlas hos organbör ettmiljöskyddslagenenligt -sverkszimheten
sigkoncentreramöjlighetmed attnaturvñrdsverketmedsantlokztliserat - avgiftsfinansie-börsådantvid varaVerksamheten organettuppgift.denna

rad.
avdel-olikaverketsviduppgiftergranskagenerelltbörUtredaren om

Kompetensfördel-huvudman.utföraskandelvis annanellerhelt avningar
ärendegrupperskildaöverprövningochöverklaganden avgällervadningen

fin-kanmöjligheterdeuppmärksamma sombörUtredarenbör zmalyserzts.
Väg-regeringen.dagi prövasärendenvissa avverket över somlåta taattnas börUtredaren48.21990bil.budgetpropositionen s.ifinnsdettaledning för

för-behöververketlaboratoriekapacitet somvilkenvidare överväga egen
medverksamhetsområde bör prövas av-Nztturresursavdelningensfoga över.
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medoch kommunerlänsstyrelserutsträckningpå vilkenseende i t.ex.som
frilufts-naturvårdens ochambitionsnivå ökatkanbibehållen ettta ansvar

och verketmiljöarbetetbetydelse förForskningsfrågornasområden.livets
forskningsin-viktigaandrasamarbete medgradenliksombör analyseras. av

påfördelningforskningsresursernasanalyserasbör egenstitutioner. Bl.a.
verket.utanförtjansterupphandlingverksamhet och av

verksamhetdenmedsamspeletanalysera ut-särskilt somUtredaren bor
myndigheter.andrafors vid vissa

följandegällaDet bör bl.a.
ochkemikalieinspektionensochnaturvardsverkets ansvars-Analys av-

förändringartillforslagkemikaliefrågor ocholikaforarbetsfördelning ev.
ochdessasamverkansformer mellanAnalysavseenden. äveni dessa av

kemiska1985426uppgifter enligt lagenharmyndigheterandra omsom
produkter.

verksamhe-skullemiljöarbetetsamladedet atthurAnalys avgagnasav-
Sve-SMHI ochinstituthydrologiskaochmeteorologiskavid Sverigester

samord-ellerdelSGU till viss integrerasundersökninggeologiskariges
verksamhet.naturvårdsverketsmednas

bostadsverketochoch plan-naturvårdsverketvidarbetethurAnalys av-
miljöarbete.effektivarebidra tillsyfteisamordnaskan ettatt

verksamhetsområden kanföreslå vilkaochanalyserabör somUtredaren
till-härvidlag ärsärskilt intressantaområden ärDeavgiftsfinansieras. som

labora-information ochutbildning.prövningsverksamhet.synsverksamhet.
torieverksamhet.

och läggafrågeställningarövrigt analyseraifrihethaUtredaren bör att
lämpliga.befinnsfram förslag som

arbetesitthuvudorganisationerberördainformeraUtredaren bör om
synpunkter.sinaföra framtillfälledembereda attsamt

särskildaochkommittéersamtligatilldirektivenbeaktaskallUtredaren
dels19845.dir.inriktningutredningsförslagensangående delsutredare

198843.dir.utredningsverksamhetenbeaktande iEG-aspekterav
organisa-nuvarandenaturvårdsverketsframhållit gällerharSom jag nyss

skyndsamt.därför arbetamåsteUtredarenjuni 1991.30med dention till och
sådan tidiframläggasbörorganisation attverkets rege-rörandeFörslag

juli 1991.före den lbeslutfattaringen kan

Hemställan6

he-jag regeringenanförthar hemställertill vad jaghänvisningMed attnu
miljödepartmentetförchefenmyndigar

kommittéförtardningettutredare omfattadsärskildtillkalla avatt en -
framtida roll ochutreda naturvårdsverketsuppgiftmedl976l l9 0r-att-

øziniszitinn nch
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biträdeochsekreteraresakkunniga. utre-besluta annatexperter.att om
daren.

belastakostnaderna skallregeringen beslutarhemställer jagVidare attatt
Utredningarhuvudtitelns anslagfjortonde m.m.

Beslut7

och bifallerövervägandenföredragandenstillsigansluterRegeringen
hemställan.hennes

Miljödepartementet



FÖRSLAG FÖRFATTNINGSTEXTTILL

tillFörslag1

Förordning förordningenändring i 1985841om om
miljöfarligt avfall

Regeringen föreskriver förordningenochatt 14 15 §§
miljöfarligt1985841 följandeavfall haskallom

lydelse.

Nuvarande delse Föreslagen lydelse

14§

Regeringen fråga naturvårdsverkprövar Statensom
tillstånd enligt fråga tillståndprövar12 § 2. om

enligt 12 § 2.

15 §

Ansökan tillstånd enligt skriftligskall12 § 2om vara
innehållaoch uppgift om

mängd miljöfarliga1. art och det avfall sökandenav som
behandla,attavser

varifrån2. avfallet kommer,
på vilketoch3. sätt avfallet skall behandlas,var

övriga förhållanden bedömningen4. förbetydelseav av
omfattning.verksamhetens beskaffenhet och
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de delse Föreslagen lygglsea

s tillka stä lasn
regeringen tillinoch ges

naturvárdsvgrgstatens sgm
inhämtaskall länsstyrel-

yttrande över ggsök-segs
ningen och med eget yttran-

överlämna tillde den rege-
;ingen-

tillstånd enligt miljöskyddslagenHar 1969387
anläggning vari behandlingenmeddelats beträffande den

tillstånd vid iskall äga fogasskall beslutetrum, om ixansökningen. i11ei

förordning i januariträderDenna kraft den 1992.1



Bilaga 32

tillFörslag2.1

ändring i förordningenFörordning 1985836 omom
bekämpningsmedel

förordningenföreskriverRegeringen ochatt 15 §§11
följande lydelse.bekämpningsmedel skall ha1985836 om

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

§111

människorsåbekämpningsmedelSpridning skall ske attav
så attvállas olägenhet ochinte ellerskadas annan

Åtgärdermöjligt. skalllitenmiljöpåverkan blir så som
till kring-spridsvidtas medletför motverka attatt

områden.liggande

fårfår LantbruksstyrelsennaturvårdsverkStatens
särskilda före-särskilda meddelaföre-meddela

godkännandeskrifterskrifter godkännande avomavom
utrustning är avseddutrustning är avsedd somsom

spridning bekämp-spridning förbekämp-för avav
ningsmedel.ningsmedel.

1 lydelse 198877.Senaste
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lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

15 §

fårnaturvårdsverk får LantbruksstyrelsenStatens
ytterligareytterligare meddelameddela

spridning föreskrifter spridninföreskrifter omom
bekämpningsmedel.bekämpningsmedel.av av

påFöreskrifter pá Föreskrifterkrav kravomom
tillstånd spridatillstånd sprida attatt
bekämpningsmedel inombekämpningsmedel inom visst vi

område områdemeddelas dock meddelas dockav av
länsstyrelsen. länsstyrelsen.

tillståndfråga återkallelse i förstI avsesom av som
förordningenmeningen tillämpasstycket andra 21 §

kemiska1985835 produkter.om

förordning januariiträder denkraftDenna 1 1992.



tillFörslag2.2

Förordning ändring i förordning och1988716 CFCom om
halon m.m.

Regeringen föreskriver förordningenatt 19887164 § om
följandeCFC och halon skall ha lydelse.m.m.

ngvarande lydelse Föreslagen lydelse

4§1

innehåller fårAerosolförpackningar inteCFCsom
tillverkas importeras yrkesmässigteller efter den

också sådanadecember aerosolför-31 gäller1988. Detta
packningar kemiskaär föravsedda produktersom som

livsmedelslagenomfattas läkemedels-1971511 ellerav
förordningen 1962701.

finns finns synnerligasynnerligaOm det detOm
skäl får fårläkemedelsverket, skäl statens

samråd naturvårdsverk,efter med eller om
kemikalieinspektionen, aerosolförpackningen är

föreskrifter medicinsktmeddela föravseddom
från i ändamål. läkemedelsverket,avsteg eller det

enskilda samrådfallet medge efter med
från kemikalieinspektionenundantag första

föreskrifterstycketgm meddela om
aerosolförpackningen från iär eller detavsteg

medicinsktför enskildaavsedd fallet medge
ändamål. från förstaundantag

stycket.

förordning januariiDenna träder kraft den 1992.1

1 Senaste lydelse 1990560
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Förslag till3.1.

ändring i bilavgaslagenLag 19861386om

Härigenom föreskrivs bilavgaslagenatt 198613811 §
följandeskall ha lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

11 §

Ett myndighetbeslut enligtföreläggande 5 §av en om
eller kontrollavgift i enligtsärskilt fallett 91om
får överklagas kammarrätten besvär.hos genom

myndighets iti myndighetsEn beslut det beslutEn
särskilda särskildafallet fallet omom
dispensavgift enligt dispensavgift enligt 1010 §
får överklagas fårhos överklagas hos
regeringen. koncessionsnämnden för

miljöskydd. Koncessions-
intefårnämndens beslut

overklagas.

lag träder i januariDenna kraft den 1 1992.



Bilaga 72

tillFörslag3.2

bilavgasförordningenFörordning ändring i 1987586om

bilavgasför-föreskriverRegeringen ochatt 20 23 §§
följandeordningen lydelse.skall ha1987586

Föreslagen lydelselydelseNuvarande

20 §

Om fårfrån miljöskyddssynpunktringadet är betydelseav
föreskriva förnaturvárdsverk eller detavstegstatens om

ifrån föreskrifternaenskilda fallet medge undantag
förordning.denna

frånfinns särskilda bestämmelser undantagDet dock om
6§ bilarförförsta stycketförsta ochstycket3 § som

tillfälligt iinförts här landet.användasför att

naturvärdsverketnaturvárdsverket NärNär
enligtenligt meddelar undantagmeddelar undantag

fårförsta första stycketstycket skall enen
enligtdispensavgift 10enligtdispensavgift §10 §

bilavgaslagen 19861386bilavgaslagen 19861386
enligtenligt ut taxataxa tastas ut en somsomen

naturvårds-naturvárds- fastställsfastställs avav
samrådsamråd medmed efterverketverket efter

riksrevisionsverket.riksrevisionsverket.
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Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

Bilprovning frågaAktiebolaget iSvenskBeslut omav
naturvårdsfåravgasgodkánnande överklagas hos statens

verk.

Naturvårdsverkets i Naturvårdsverkets beslutbeslut
frågafrága föreläggandeföreläggandeom om

enligt får enligtöverklagas och15 15 §§ om
dispensavgifkoncessionsnämnden dispenshos för och

miljöskydd. fårenligt överklag20 §
Koncessionsnämndens koncessionsnämnden fbeslut hos
får miljöskydd.överklagas ggg
regeringen. Koncessionsnämndens besl
Naturvårdsverkets enligt får inteibeslut 20 §
övrigt enligt denna overklagas.
förordning får Koncessionsnämndens beslöverklagas

regeringen. enligt ochhos 15 §
gaturvárdsverkets beslut
övrigt enligt denna

fårförordning överklaga
regeringen.hos

förordning januariträder denDenna kraft 1 1992.1



tillFörslag4.1

ändring i naturvårdslagen 1964822Lag om

Härigenom föreskrivs naturvårdslagenochatt 22 40 §§
följande lydelse.1964822 skall ha

FöreslagenNuvarande lydelse lydelse

§122

inskriftinskriftTavla, skylt, Tavla, skylt,
jämförlig jämförligeller därmed därmedeller

anordning anordningför förreklam, reklam,
liknandeliknandepropaganda eller propaganda eller

ändamål får gi får intefinnas ändamål finnas
varaktigt anbringad anbringadvaraktigtutomhus utomhus

tillstånd tillståndutan utanav av
regeringen regeringenstatligeller eller ggg

myndighet myndighet regeringeneller kommunal som
regeringen bestämmer. bestämmer.som

i ickeförsta anordningVad stycket sägs gäller som
tjänar till på bedrivenupplysning ställetom
affärsrörelse ejeller verksamhet och hellerannan
anslagstavla för rörandemeddelanden kommunala

auktionerangelägenheter, föreningssammanträden, eller
dylikt. får myndighet i förstaDock hos stycketsom avses

tillståndsökas jämväl anordningbeträffande härsom
sådan anordning anbringats tillståndutanHaravses.

i strid givet tillstånd finneseller mot och den vara
i landskapsbilden, får myndighetenuppenbart vanprydande

anordningenföreläggande avlägsnandemeddela ellerom av
vidtagande erforderlig åtgärd därmed.av annan

1 lydelseSenaste 19891050
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..de seuva

AffischAffisch ellereller annanannan
anordningtillfälliganordningtillfällig

för reklam,utomhusför reklam,utomhus
liknancliknande propaganda ellerpropaganda eller

ändamåländamål denskallskall den av sorsomav
låtitlåtit anbringatanbringat ellereller

anbringa anordningenanbringa anordningen
inominom avlägsnas fyra vecavlägsnas veckorfyra

anbringandet,ejanbringandet, efterefter om 5om
statlig regeringen eller ggnregeringen eller

myndighet regeringermyndigheteller kommunal som
medgivitregeringen bestämmer annaibestämmersom

ejgällermedgivit sagtsvadannat. Vad nunu
påanordningej anordning ellergällersagts

anbringadepå anslagstavlaanslagstavlaeller
ianbringade meddelandenmeddelanden som avsessom

i stycket.andraandra stycket.avses

anordning;intei gällerparagrafBestämmelserna denna
vilka krävs halinom vägomráde bygglov ellerföreller

sådana átgêinte hellergällerlämnats. Bestämmelserna
enligtbeslut kap.inte kräver efter 8bygglovder som

bygglagen 198710.plan- ochförsta stycket 75 §
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Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

§240

myndighetsmyndighetskommunal kommunalEnEn
fårenligt får enligt dennadenna lag beslut lagbeslut

överklagas överklagas hoshos
besvär. länsstyrelsen.länsstyrelsen genom

statligstatlig BeslutBeslut annanavav annan
myndighet regeringen imyndighet regeringen i änän

enligt enligtärendeärende 13 14§, 17 §1 §, §,13
andraandra stycket, stycket,17 §, 2020 § 22 §, §

såvittsåvitt 39 §24 §, 39 § 22 §, 24 §,avser
handräckninghandräckning änän eller annatannat avser

fårfår överklagasöverklagas hos eller §47 47§
ibesvär. kammarrätten. Beslutkammarrätten hosgenom

enligt dennai övrigt enligt övrigt lagBeslut av
myndighetstatlig statlig ändenna lag annanav annan

överklagasfårmyndighet regeringen får regeringenän
regeringen regeringen.överklagas hoshos

besvär.genom

2 lydelseSenaste 1987133.
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

naturvárdsverk får enligtStatens överklaga beslut de
enligtlag eller bestämmelser stödmeddelats medsom

lagen.

Finner myndighet ej bifallaatt den kan helt
framställning från fortifikationsförvaltningen eller

i tredjevägverkstatens undantag 16 §om som avses
hänskjutes till prövning.regeringensstycket, ärendet

i januarilag träder kraft denDenna 1 1992.
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tillFörslag4.2

Förordning ändring i naturvárdsförordningen 1976484om

Regeringen föreskriver att och9, 10, 15 28 natur-§§a
várdsförordningen följande1976484 skall ha lydelse.

FöreslagenNuvarande lydelse lydelse

9§1

föreskrifter naturvårdsför-Länsstyrelsen förmeddelar
valtningen fastställanaturreservat attav genom en

ingå i varjeskötselplan. skötselplan skall beslutEn om
bildande Naturvárdsförvaltare förnaturreservat.av

länsstyrelsen.naturreservat utses av

skälenligt finns särskildaBeslut första detOm
fár fastställasstycket meddelas skötselplanefter

samråd med statens efter det att beslutnatur- om
vårdsverk. finns bildande naturreservatdetOm av
särskilda fårskäl skötsel- har fattats.
plan fastställas efter det

bildandeatt beslut om av
naturreservat har fattats.

naturvårdsverket naturvårdsförvaltarenMarkägare, och
imöjligtskall underrättassnarast beslut som avsesom

första stycket.

10 §

Länsstyrelsen meddelar Länsstyrelsen meddelar
samråd sådana föreskrifterefter med statens som

naturvårdsverk sådana naturvårds-iföre- 10 §avses
skrifter i lagen 1964822.10 §som avses
naturvårdslagen 1964822.

1 lydelseSenaste 1988715.



uuvarande lydelse Fö s a e se

§215

Länsstyrelsen Länsstyrelsenmeddelar meddelar
samråd föreskrifter iefter med statens avsessom

naturvárdsverk föreskrifter tredje stycket natur-14 §
i tredje vårdslagen 1964822.14 §som avses

naturvårdslagen Föreskrifterna fårstycket avse
Föreskrifterna1964822. förbud att

får förbud attavse

färdas uppehålla sig inom området,eller1.
båtlanda med eller farkost,2. annan

jaga jaktredskapeller medföra3. eller hund,
bortföra eller skada ägg, eller bo,4. rom

djur fotograferingofreda liknandeeller5. genom
åtgärd.

ej iföreskrives, förstannat gäller förbudOm som avses
ej markinnehavarenstycket eller folk ocheller hans1 2

ej tjänste-statlig tjänsteman iheller eller kommunal
ärende.

får särskilda fránLänsstyrelsen i fall medge undantag
förbud enligt första stycket.

enligt förett beslut första har betydelseOm stycket
luftfarten skall underrättas.luftfartsverket

2 lydelseSenaste 1986175.



Bilaga 152

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

§328 a

ankommerfår förordna befogenhetLänsstyrelsen att som
såvitttredjeenligt stycketlänsstyrelsen §16 avser

försvarsan-åtgärdmedgivande till än byggande avannan
första ochläggning väg,allmän samteller 17 § 39 §

naturvårdslagen ellerhelt1964822styckenaandra
kommun-nämnddelvis tillkomma kommunalaskall den som

fullmäktige bestämmer.

får bestämmaLänsstyrelsen
enligt §befogenhet 22att

tredje styckenaförsta och
1964gglnaturvårdslagen

tillkomma den§kall
nämndkommunala som

kommunfullmäktige
bestämmer.

januariiförordning 1992.träder kraft den 1Denna

3 lydelseSenaste 1987939.



Bilaga 162

Förslag till4.3

Förordning ändring i nationalparksförordningenom
1987938

Regeringen föreskriver att och3, 5, 6, 7 §510
nationalparksförordningen följandeskall ha lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Nationalparkerna vårdas i enlighetskall förvaltasoch
vilkamed bildats.de syften för de har

Närmare föreskrifter vården förvaltningenför och
meddelas naturvârdsverk samrådstatens efter medav
länsstyrelsen.

Naturvårdsverket Naturvårdsverketutser eller,
samrådefter med naturvârdsverketsefter

länsstyrelsen förvaltare bestämmande, länsstyrelsen
för nationalparkerna. utser förvaltare för

nationalparkerna.



21.1.2912 17

uuvagande lydelse Hgvgrgnde lydglse

visstFrågor Frågor ii visst undantagundantag omom
föreskrifterfrån från föreskrifterfall fall somsom

stödhar stöd har meddelatsmeddelats med med avav
statens prövasprövas statens4 § 4 § avav

naturvárdsverk naturvárdsverk eftereller,eller, efter
naturvårdsverkets naturvárdsverkets
bestämmande, förvaltaren bestämmande, avav

efterför nationalparken. länsst elrels er
bestämmande,länsstyrelsens

förvaltaren för
nationalparken.

naturvárdsverknaturvárdsverk får,Statens statens
i mån förenligtden ärdet eller, efter

vilket naturvårdsverketsmed det försyfte en
nationalpark bildats, länsstyrelsenhar bestämmande,
upplåta till jakt fär, mån ärrätt i detden

förfiske syfteeller förenligt deteller medannan
särskild inom nationalpark harvilketrått en

tillnationalparken. upplåtabildats, rätt
fiskejakt ellereller

inomsärskild rättannan
nationalparken.



Bilaga 182

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

medgivandemedgivande undantagFör undantag För avav
enligt förenligt för ochoch 5 §5 §

fårenligt får upplåtelse enligtupplåtelse §66 §
skälig avgiftskälig avgift tas ut.tas ut.

liksomAvgifterna liksom Avgifterna andraandra
intäkter nationalpaxnationalpark intäkterav en av en

nationalparkenstillförs nationalparkens tillförs
inte någotinte någotkassa, annat kassa, annatomom

föreskrivet.särskiltsärskilt föreskrivet.är är
stårstår statensunder understatensKassan Kassan

naturvårdsverksnaturvårdsverks förvaltning eller,
naturvárdsverketstillanvändasoch skall efter

för nationalpar- bestämmande. länsstyrelserkostnader
förvaltningfår skallken. ochmedelKassans

till kostnader fåanvändas även för användasandra
nationalparker. nationalparken. Kassans

får även fåanvändasmedel
nationalparker.andra



Bilaga 192

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

enligt harenligt Besluthar 5 §Beslut 5 § somsom
förförvaltarenförvaltaren för fattatsfattats avav

får över-nationalparkenfårnationalparken överkla-
naturvårds- länsstyrelsen.hosklagashos statensgas

enligt harenligt Beslut 5 §Beslutyggk. 5 § somsom
länsstyrelsennaturvårds- fattatshar fattats avav

naturvárdsverket ochnaturvárdsver- ellg;verket och
beslut ii länsstyrelsensöverklagadgets beslut enen

intefråga fårfår inte överklagadfråga överklagas.
Länsstyrelsensi överklagas.Naturvårdsverkets beslut

naturvårdsverketsanledning ellerövrigt ettmed av
övrigt anled-i medfår beslutöverklagasöverklagande

avning överklagandeettkammarrättenhos ggggm
får kammar-överklagas hosbesvär.
rätten.

beslutNaturvårdsverketsNaturvårdsverkets beslut
tredjeandraenligt ochtredjeenligt 3 §andra och3 §

samtfår över- styckena samt 4 §styckena samt 4 §
beslutlansstyrelsensregeringen.klagas hos

tredje stycketenligt 3 §
får överklagas hos
regeringen.

intefår överklagas.enligt och §§Beslut 6 7

januari 1992.iförordning kraft denträder 1Denna



Bilaga 2 2C

tillFörslag4.4

Förordning ändring i terrängkörningsförordningenom
1978594

Regeringen föreskriver terrángkörnings-att 10 §
följandeförordningen skall lydelse.1978594 ha

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

10 §

länsstyrelsensTalan Länsstyrelsens beslutmot om
enligt i särskildabeslut denna undantag det

frånförordning bestämmelsernaförs hos fallet
i förordning fårregeringen besvär. dennagenom
överklagas hos
kammarrätten.

förordning i januariträder kraft denDenna 1992.1



Bilaga 2 21

tillFörslag5.1

ändring i jaktlagen 1987259Lag om

Härigenom jaktlagenföreskrivs 1987259 skallatt 54 §
följandeha lydelse.

öde d la deNuvara se e e

54

Länsstyrelsens Länsstyrelsens beslutbeslut
enligt registreringfår enligtoch §12 33 §§ 33 om

licensområde fåröverklagas över-hos statens av
naturvárdsverk. Naturvårds- kammarrätten.klagas hos

i enligtverkets beslut över- Beslut samt12 §en
fråga får inte Övriga enligtklagad beslut 33 §

Naturvårds- får inteöverklagas. överklagas.
i övrigtverkets beslut med

anledning besvärsärendetav
får överklagas hos kammar-
rätten besvär.genom

Föreskrifter fårsådana överklagashur beslutom som
myndighet bemyndigandefattats stödmed ettav en av

enligt regeringen.denna lag meddelas av

i januarilag träderDenna kraft den 1 1992.



Bilaga 2 2

tillFörslag5.2

jaktförordningenFörordning ändring i 1987905om

Regeringen föreskriver att 11, 31, 45, 5618, 32, 38,
jaktförordningen följandeoch 1987905 skall58 §§ ha

lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

ll §

Fångstredskap fågodkänd för attskall typavvara
användas.

samrådnaturvárdsverkStatens prövar med lant-efter
fángstredskap.frågorbruksstyrelsen godkännande avom

avgiftansöker godkännande skall betalaDen ensom om
enligt naturvårdsverket.föreskrifter meddelassom av

fårNaturvårdsverket får i iLänsstyrelsen detdet
enskilda enskilda medge attfallet medge att fallet
fángstredskap inte fángstredskap inteär ärsom som

godkänd godkänd används.typ används. typav av



Bilaga 2 23

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

18

tidenjaktträning denvid jakt underellerHund som
förföljerdriver elleraugusti septemberden 3021 -

olämpligtpájagarrådjur etthjort ellereller annars
sätt snarast kopplas.skall

fårnaturvárdsverkfårnaturvårdsverk StatensStatens
föreskrifter ochenskildai fallet ellerdet genom

genom får i detlänsstyrelsenföreskrifter medge
enskilda medgefrån falletytterligare undantag

frånytterligare undantagi förstabestämmelserna 6 §
i förstabestämmelserna 6 §jaktlagenstycket

jaktlagenstycket1987259.
19s7E259.

31

vetenskapliga behov,vetenskapliga FörFör behov,
undervisningsändamál ellerundervisningsändamål eller

ändamål fårsärskiltfårsärskilt ändamål annatannat
naturvårdsverknaturvárdsverk statensstatens

föreskrifter ellerföreskrifter eller genomgenom
beslutenskilda lansstyrelseni detbeslut genom

enskilda falletitillstånd till detfallet gege
jakttilltillstånd efterjakt fredadeefter annars
djur.fredadedjur. annars

i detfår länsstyrelsenviltvárdentillgodoseFör att
från bestämmelsernaenskilda undantagfallet medge om

fredning.



Bilaga 2 24

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

32

naturhistoriskaDen har riksmuséetssom uppdrag att
ringmärka fåglar fär sådantför ändamål fånga fåglar på

jaktomrâde. fångstredskapOm ettannans kan komma att
lämnas utan tillsyn,omedelbar jakträttshavarenskall

innanunderrättas redskapet sätts Ringmärkningenut. fär
hinderske utan fåglarnaatt är fredade.av

För iatt andra fåfall iFör att fåandra fall
fånga eller djurfälla på fånga eller fälla djur pä

jaktmark i syfte att jaktmark iannans syfte attannans
märka eller undersöka märka eller undersöka
djuren tillståndfordras djuren tillståndfordrasav av

naturvárdsverk.statens länsstyrelsen.Den Den harsom
fåtthar sådantett fått sådant tillståndsom ett

tillstånd skall underrätta skall underrätta
jakträttshavaren sin jakträttshavaren sinom om
verksamhet. verksamhet.

38

När polismyndigheten har När polismyndigheten har
mottagit anmälan enligt mottagit anmälanen enligten
36 §, skall den till att 36 §, skall den tillse attse
djuret tas hand. djuretStatens tas hand.om statensom
naturvárdsverk skall naturvárdsverk skallgenom genom
föreskrifter eller beslut i föreskrifter eller
det enskilda fallet länsstyrelsen beslutgenom
bestämma hur det skall i det enskilda fallet
förfaras med omhändertagna bestämma hur det skall
djur. förfaras med omhändertagna

djur.



Bilaga 2 25

Nuvarande lydelse Eöreslagen lydelse

45 §

yrkesmässigt monteringutför ellerDen som annan prepa-
rering vilt förteckningskall föra över djur ellerav en

djur idelar Skyldighetenverksamheten.tas emotav som
gäller djur i första övrigastycket,§33som anges rov-
fáglar sådant vilt är jaktáret.och fredat under helasom

näringsidkare i sin viltAndra verksamhet tar emotsom
i första eller monterade ellerstycketsom avses prepa-

inhemska djur ocksårerade skall föradessa arter enav
förteckning över vad tas emot.som

naturvárdsverk får får iStatens Länsstyrelsen det
i enskilda enskildadet fallet fallet ellereller

föreskrifter naturvårdsverkmedge statensgenom
frán föreskrifterundantag första och medgegenom

frånandra styckena. undantag första ochVerket
meddelar närmare andra styckena. Verket
föreskrifter meddelar närmareom
skyldigheten föreskrifteratt föra om
förteckning. skyldigheten föraatt

förteckning.



Bilaga 2 26

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

56

Förverkat vilt inte vilt inteFörverkatsom som
tillfaller jakträttshavaren tillfaller jakträttshavaren
får efter beslut fårstatens efter beslutav av
naturvârdsverk i samråd länsstyrelsen ioch samrådoch
med mottagaren överlämnas överlämnasmed mottagaren
till naturhistoriska naturhistoriskatill
riksmuseet, institution riksmuseet, institutionför för
forskning forskningeller eller
undervisning någon undervisningeller någoneller

mottagare verket mottagare statensannan som annan som
bestämmer. naturvárdsverk bestämmer.

Domstol har viltbeslutat omförverkande skallsom av
skicka kopia tilleller beslutetdomenen av
naturvárdsverket.

§158

Polismyndighetens enligt förordning fårbeslut denna
överklagas hos länsstyrelsen.

Länsstyrelsens beslut Länsstyrelsens beslut
enligt förordning får enligtdenna förordning fårdenna
överklagas hos överklagasstatens hos
naturvárdsverk. kammarrätten.

1 lydelseSenaste 1990869.



Bilaga 272

lydelseForeslagenlydelseNuvarande

ibeslutLänsstyrelsensi enbeslutNaturvårdsverkets
intefårfrågaöverklagadfårfrågaöverklagaden
gällerDetsammaöverklagas.Detsammainte överklagas.

ellernaturvárdsverketsnaturvårdsverketsgäller
i ettbeslutlänsstyrelsenssärskilt falli ettbeslut

enligt ochsärskilt 6fall§enligt och 3121 §§,6
stycket,första31 §andra §§,21stycket, 32 §första

ggnstycket, 38andra§32dennaochstycket 38 §
förordning.dennag1§§Övriga beslutförordning.

natur-Övriga beslutfårnaturvárdsverket avav
får överklagasvárdsverketkammar-hosöverklagas

kammarrätten.hosrätten.

januari 1992.i denkraft 1förordning träderDenna



Bilaga 2 28

tillFörslag5.3

Förordning ändring i förordningen 1976430om om
ersättning vid vissa rovdjurskador av

Regeringen föreskriver förordningenatt och4, 5, 6 8 §§
ersättning vid vissa1976430 rovdjurskadorom av

följandeskall ha lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

får fåroch ersättes ersättesRen med ochRen med
beloppbelopp statens lantbruksstyrel-natur-som som

várdsverk bestämmer med bestämmer med hänsynsgn
till prisutveck-hänsyn till prisutvecklingen för

lingen år i årför sänder. iett sänder.ett

särskilda föreligger,skäl särskiltkan förOm fall
ersättning utgå imed änannat belopp förstaavsessom
stycket.

varje vilkenFör för varjeFör för vilkenren ren
ersättning utgår enligt utgårersättning enligt2 § §2
utgår ersättning utgårdessutom ersättningdessutom
för olägenhet för rensköt- för olägenhet för rensköt-
seln med belopp natur- seln beloppmed lagt;som som
vårdsverket bestämmer med bruksstyrelsen bestämmer

tillhänsyn prisutveck- till prisutveck-hänsynmed
lingen för år i lingen årsänder.ett för iett sänder.

tillfallerErsättningen Ersättningen tillfallerden den
inomsameby inombetesom- betesom-samebyvars vars

råde påträffats. råde påträffats.har harrenen renen



LLEQQJ 29

föreslagen lydelseNgvarande lydelse

651

berättigad enligtvilken till ersättningÄgare får, ärav
ersättning fårrätt till dels föräven harhar2 §, som

rovdjursangreppetvid tidenförsvunnit för och därefter
uppkommitej påträffats, för harhar dels merarbete som

anledningmed angreppet.av

ErsättningErsättning för för-för för- ettett
fårutgår utgårfår medsvunnetsvunnet med sammasamma

för för dödatbelopp dödat belopp ettett somsom
djur.djur. Ersätt-Ersätt- skadateller ellerskadat

utgårningning utgår förför merarbete merarbete
naturvårds- med belopp lantbruks-med belopp somsom

bestämmerbestämmer hänsyn styrelsen medverket med
prisutveck-till prisutvecklingen tillhänsynför

lingen år iår i för sänder.sänder. ettett

enligtFråga ersättning Fråga ersättningenligt omom
förordningförordning prövasdenna prövas denna avav

i länsstyrelsen.länsstyrelserna
Västernorrlands. Jämtlands,
Västerbottens och

län förNorrbottens skada
inom respektive län och av
naturvârdsverket för skada
i övrigt.ilandet

utredningåtföljdersättningAnsökan denskall vara avom
naturvårdsverket bestämmer.som

januariförordning iträder kraft den 1992.Denna 1

1 lydelseSenaste 1984562.



EilêQåZ 30

tillFörslag5.4

Förordning ändring i förordningen 1980400om om
ersättning vid vissa viltskador

Regeringen föreskriver att förordningenoch22 27 §§
ersättning vid vissa1980400 viltskador skall haom

följande lydelse.

lydelseNuvarande Föreslagen lydelse

§122

Frågor ersättning Frågor ersättningoch ochom om
bidrag enligt prövas bidrag enligt prövas17 § 17 §

naturvårdsverk.statens länsstyrelsen.av av

in tillAnsökan skall ges
länsstyrelsen. som

utredningverkställer den
förbehövssom

grövning.naturvárdsverkets
Länsstyrelsen skall
därefter med eget yttrande
överlämna handlingarna till
naturvárdsverket.

1 Senaste lydelse 1982980.



Bilaga 2 31

lydelseFöreslagenlydelseHgvggande

§227

fårifrågori 8 § 1länsstyrelsenBeslut avsessomav
kammarrätten.hosöverklagas

beslutLänsstyrelsenslänsstyrel-beslutAnnat av
får inte över-enligtsärskilti fall 22 §ettsen

får beslutförordning Annatklagas.enligt denna av
i sär-naturvårds- ettlänsstyrelsenöverklagas hos

uverket. enligtskilt dennafall
fårförordning överklagas

naturvárdsverket.hos

får inteförordningenligtNaturvårdsverkets dennabeslut
överklagas.

januarii 1992.denförordning träder kraft 1Denna

2 lydelseSenaste 1990854.



Bilaga 2 32

tillFörslag6.1

Förordning ändring i förordningen 1982840om
statsbidrag till kalkning sjöar och vattendragom av

Regeringen föreskriver att förordningenoch7 12 §§
1982840 statsbidrag till kalkning sjöar ochom av

följandevattendrag skall ha lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Frågor bidrag prövas länsstyrelsen. kalkningenOmom av
tillhar främja fiskethuvudsyfte fåratt länsstyrelsen,

fiskeristyrelsen,efter hörande tillöverlämna fråganav
fiskenämnden.

prövningsmyndighetenAnser prövningsmyndighetenAnser
bidrag böratt lämnas bidragmed böratt lämnas med
än 85 procent än procent-av85mer av mer

kostnaderna, skall ärendet kostnaderna, skall ärendet
avgöras regeringen. avgöras statensav av

ggturvårdsverk.

12 §

Prövningsmyndighetens Prövningsmyndighetens
enligtbeslut denna enligtbeslut denna

förordning överklagas hos förordning får inte
regeringen besvär. överklagas.genom

förordning träder iDenna januarikraft den 1 1992.



Ellas-IL 33

tillFörslag6.2

bilskrotningsförordningenFörordning ändring iom
1975348

bilskrot-föreskriver ochRegeringen b, 26 §§att 22 22 c
följande lydelse.ningsförordningen skall ha1975348

Föreslagen lydelselydelseNuvarande

22b§1

bidragFrågorFrågor bidrag avsessomomsom avsesom
bil-i första stycketi bil- 2första stycket 7 §7 § 2

skrotningslagen 1975343skrotningslagen 1975343
länsstyrelsen.prövasprövas statens natur- avav

várdsverk. Ansökan om
bidrag tillställasskall

innaturvårdsverket och ges
till länsstyrelsen medsom

yttrande överlämnareget
till naturvårds-ärendet

verket.
§222

bidragFrågorFrågor bidrag avsesom somsom avsesom
bil-ibil- första stycketi 3första stycket §77 § 3

skrotningslagen 1975343skrotningslagen 1975343
natur-regeringen. prövas statensprövas avav

vårdsverk.bidragAnsökan skallom
till regeringenställas och

tillin statens natur-ges
várdsverk med egetsom
yttrande överlämnar ärendet

regeringen.till

1 lydelseSenaste 1986779.
3 lydelseSenaste 1986779.



Bil 342ga

Nuva de d Föreslagen lydelsea se

§326

Talan länsstyrelsens enligtmot beslut 3-5 eller 9 §,
första14 stycket eller§ andra stycket3 eller 21 §

andra tredjeeller stycket föres hos kammarrätten genom
besvär.

Mot annat beslut läns- Länsstyrelsens beslutav
enligtstyrelsen för- enligtdenna fårb över-22 §

ordning fár ej tilltalan föras. klagas natur-statens
várdsverk. beslutAnnat av
länsstyrelsen enligt denna
förordning får inte över-
klagas.

Talan beslutmot statens naturvárdsverksStatensav
naturvárdsverk enligt ibeslut överklagaden

b föres regeringen fråga22 hos eller enligt§ 22 §c
besvär. får inte överklagas.genom

förordning i januariDenna träder kraft den 1 1992.

3 Senaste lydelse 197740.



Bilaga 352

tillFörslag6.3

1989974förordningeniändringFörordning omom
batteriermiljöfarliga

1989974förordningenfrågaiföreskriverRegeringen om
batteriermiljöfarligaom

följande lydelsehaskallatt 17 §dels

paragraf,införasförordningen skalli nydet endels att
följande lydelse.§,14 ava

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

§14 a

tillbidragFrågor om
i §10kostnad avsessom

prövasförordningdenna av
naturvárdsverk.statens

naturvárdsverksStatens
dennaenligt §14beslut a

får överklagasförordning
regeringen.till

övrigtibeslutEtt somstatensbeslutEtt som
i ettnaturvårdsverketi sär-naturvárdsverk ett

meddelatsärskilt fallenligtskilt meddelatfall
förordning fårenligt dennafår över-förordningdenna

kammarrät-hosöverklagaskammarrätten.hosklagas
ten.

januari 1992.i denkraft 1förordning träderDenna
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tillFörslag7

Förordning ändring i miljöskyddsförordningenom
1989364

Regeringen föreskriver miljöskydds-att och12 22 §§
förordningen följande1989364 skall ha lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

12

handlingarna iEtt exemplar ärende skallettav av
tillstándsmyndigheten tillsändas det ställe där
handlingarna hållas tillgängliga.skall

Koncessionsnämnden Koncessionsnämndenskall skall
sändagenast meddelanden sända meddelandengenastom 01

ansökningar enligt miljö- ansökningar enligt miljö-
skyddslagen till1969387 tiliskyddslagen 1969387

naturvårdsverk,statens naturvârdsverk,statens
länsstyrelsen miljö-och länsstyrelsen miljö-och

hälsoskyddsnämndenoch och hälsoskyddsnämndenoch och
framställningar enligt framställningar enligtom om

tilllag läns- till26 § lag26 §samma samma
miljö-styrelsen och och länsstyrelsen miljö-och

hälsoskyddsnämnden. När hälsoskyddsnämnden.och Nä
länsstyrelsen till-är länsstyrelsen till-är
ståndsmyndighet, ståndsmyndighet,skall skall

sändas tillmeddelanden tillmeddelande sändas
naturvárdsverket miljö-och miljö- och hälsoskydds-

hälsoskyddsnämnden.och nämnden.
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ddedeNuv sees ase

miljöskydds-enligtattlänsstyrelsen beslutat 26 §Har
omprövningfrågansjälvmant talagen av enomupp

naturvårds-underrättalänsstyrelsenskallverksamhet,
miljö- hälsoskyddsnämnden beslutet.ochverket och om

§22

ritningaruppgifter, ochinnehålla deanmälan skallEn
bedöma denbeskrivningar behövs förtekniska attsom

átgärdens beskaffenhet,miljöfarliga ellerverksamhetens
Anmälningshandlingarnamiljöeffekter.omfattning och

in iskall exemplar.treges

Miljö- hälsoskydds-Miljö- ochhälsoskydds-och
sändaskall genastnämndennämnden skall sändagenast

handling-handling- exemplarettett exemplar avav
till länsstyrelsen.till statens natur- arnaarna

várdsverk länsstyrel-och
sen.

inanmälan gettsin haranmälan har gettsOm Omen en
till skalltill länsstyrelsen,länsstyrelsen, skall

sända ettlänsstyrelsen länsstyrelsensända ett
handlingarnahandlingarna exemplarexemplar avav

miljö-till till ochnaturvárdsverkstatens
hälsoskyddsnämnden.miljö-ggg och

hälsoskyddsnämnden.

januariförordning iträder kraft den 1992.1Denna

uc
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1991offentliga utredningarStatens

Kronologisk förteckning

Flykting- immigrationspolitiken.och A.
Finansielltillsyn.Fi.. vidfrämjandeStatensroll UD.export.av. Miljölagstiftningeni framtiden.M.. Miljölagstiftningeni framtiden.Bilagedel.. Sekretariatetskartläggningochanalys.M.

SBU.StatensUtvärdering BeredningförUt-av
värdering medicinskmetodik.S.av
sportsligochekonomiskutvecklinginom7. trav-

galoppsponen.Fi.och
Beskattning lcraftföretag.Fiav

sjukförsäkringsregister.Lokala S.
Affärstidema.C.10.
Affärstiderrta.Bilagedel.C.ll.

och C.12.Ungdomarna makten.
13.Spelreglema arbetsmarknaden.A.

regionalabil- körkortsadministrationen.K.14.Den och
lilnfomtationensroll handlingsunderlagsom -styrningochekonomi.S.

klassiñkationerl6.Gemensammaregler lagstiftning,-infonnationsteknologi.och
l7.Forskningochutveckling epidemiologi,kvalitets--säkringochSprisutvecklingsprojekt.
13.lnformationsstrukturför hälso-ochsjukvårdenen-

utvecklingsprocess.
Överenskommelsertrañksystem.Storstadens19. om

miljötrafikoch i Stockholms-Göteborgs-och
Malmöregionema.K.
Kapitalkostnader för20. inomförsvaret.Nyaformer

styrning.finansiell Fö.
Personregistrering ochinomarbetslivs-,forsknings-21.
massmedieomradena, Ju.m.m.
Översyn lagstiftningen träñbenavara.22. av om

23.Ett BFR Byggforskningenpå90-talet.Bo.nytt -24.Visstgärdetan 2 C.Del och
Frikommunförsöket. med25. Erfarenheter försökenav

friarenamndorganisation.C.enKommunalaentreprenader. möjligt En26. Vadär
analys rättsläget statligaregelverketsochdetav
roll.C.

bytesbalansen.27.Kapitalavkastningeni Tre
Fi.expenrapporter.

konkur-28. i Sverige kartläggningKonkurrensen en av- C.rensförhâllandena61 Deli branscher. l och
Periodiska29. hälsoundersökningari vissastatliga.

anställningar.landstingskommunalakommunalaoch
C.

primärkommunal30.Särskolan skola.U.-en
utvecklingsplan 2000.ar31.Statensarkivdepåer. tillEn

U.
32.Naturvårdsverketsuppgifterochorganisation.M.





offentligaStatens utredningar 1991

Systematisk förteckning

Justitiedepartementet Spelreglema arbetsmarknaden.[13]
Personregistreringinomarbetslivs-,forsknings-och Bostadsdepartemntetmassmedieomrâdena. [21]m.m.

BFR ByggforskningenEtt på90-talet[23]nytt -
Utrikesdepartementet

IndustridepartementetfrämjandeStatensroll vid [3]export.av
Översyn lagstiftningen träftbenávara.[22]av om

Försvarsdepartementet Civildepartementet
inomKapitalkostrtader försvaret formerförNya Aftärstidema[10]styrning.[20]finansiell Aflärstidema.Bilagedel.

Ungdomarnaochmakten.[12]
VisstgårdetanlDel 2och [24]Socialdepartementet
Frikommunförsöket.Erfarenheter försökenmedavSBU.StatensUtvärdering BeredningförUt-värde-av friarenämndorganisation.[25]enmedicinskring metodik.[6]av Kommunalaentreprenader. möjligtVad EnanalysärsjukförsäkringsregisterLokala [9] rättslägetochdetstatligaregelverkets [26]roll.avInforrnationensroll handlingsunderlagstyrningsom - i SverigeKonkurrensen kartläggning konkur-en av-ekonomi.[15].och rensförhållandenai 61branscher.Del [28]l ochreglerGemensamma lagstiftning,klassifikationeroch- Periodiskahälsoundersökningari vissastatliga,informationsteknologi.[16]. kommunalaochlandstingskommunalaanställningar.Forskningochutvecklingepidemiologi,kvalitetssä-- C. [29]Sprisutvecklingsprojekt.kringoch [17].

Informationsstmkurrförhälso-ochsjukvårdenen- Miljödepartementet[18].utvecklingsprocess.
Miljölagstiftrtingeni framtiden.[4]
Miljölagstiftningenframtiden.i Bilagedel.Kommunikationsdepartementet
Sekretariatetskartläggningochanalys.[5]regionalabil-ochkörkortsadminisuationen.Den [14] Naturvårdsverketsuppgifterochorganisation.[32]överenskommelsertrañksystem.Storstadens om

miljöi Stockholms-ochtrafik Göteborgs-ochMalmö-
[19]regionerna.

Finansdepartementet
Finansielltillsyn.[2]
sportsligochekonomiskutvecklinginom ochtrav-

[7]galoppsponen.
Beskattning lcmftföretag.[8]av
Kapitalavkastningeni bytesbalansen.
Tre [27]expertrapporter.

Utbildningsdepartementet
Särskolan primärkommunal [30]skola.-en

arkivdepåer.Statens Enutvecklingsplantill år2000.
[31]

Arbetsmarknadsdepartementet
Flykting-ochimmigrationspolitiken.[1]




