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statsrådetTiII Lindh

Genom beslut den augusti bemyndigade regeringen chefen8 för
Miljödepartementet tillkalla särskild utredare med uppdragatt atten
utreda miljöövervakningens inriktning, omfattning, struktur och
finansiering.

Med stöd det bemyndigandet förordnades den september10av
förhandlingschefen Svante Bodin särskild utredare. Somsom

till utredningen förordnades departementssekreterarenexperter
Göran Boberg 1996-10-23, departementssekreteraren Anna
Bohman 1996-11-19, avdelningsdirektören Gunnar Brännström
1996-11-19, miljöingenjören Ann-Sofie Eriksson 1996-10-23,
fil. dr. Mats Eriksson 1996-10-23, departementssekreteraren Karin
Hermanrud 1996-10-23, departementsrådet Anders Holmgren
1996-11-19, miljöchefen Roland Lövblad 1996-11-25, avdel-
ningsdirektören Lise-Lotte Norin 1996-10-23, avdelningsdirek-

Manuela 1996-10-23, departementssekreterarenNotter Matstören
Nygren 1996-10-23, miljöingenjören Claes Pile 1996-11-25,
enhetschefen Wallin 1996-10-23 och laboratomBo Torgny
Wiederholm 1996-11-25. oktober förordnades civilekono-Den 14

BorchersMichael till sekreterare i utredningen.men
Utredningen har tagit sig Miljöövervakningsutredningen.namnet

ÖvervakningJag överlämnar härmed mitt betänkande miljön.av
Till betänkandet hör två underlagsbilagor jag attsom avser
överlämna särskild volym.som en

Till betänkandet särskilda yttranden fogade.är

Stockholm i 1997mars

Svante Bodin

/Michael Borchers
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Sammanfattning

Utredningens uppdrag enligt direktiven förslagär att presentera ett
till inriktning, omfattning, struktur och finansiering miljööver-av
vakningen i framtiden.

Naturvårdsverkets utredning Miljöövervakningens framtidaom
inriktning och omfattning från våren 1996 har varit viktigtett
underlag för arbetet. Utredningen har efter skapasträvat att

för vissa de och angelägna delar miljöövervak-utrymme av nya av
ningen Naturvårdsverket pekade på.som

villkorEtt för utredningen ska kunna föreslå ökadatt en
omfattning för miljöövervakningen dock det samtidigtär att anges
hur verksamheten ska finansieras. Med de förutsättningar som

i utredningens direktiv så möjligheterna till finansieringäranges
begränsade. Utredningen konstaterar det krävs politiskatt en
prioritering för omfattningen ska kunna öka till den volymatt som
Naturvårdsverket har föreslagit. Eftersom miljöövervakning är en
långsiktig verksamhet så det mycket viktigt de finansiellaär att
förutsättningarna så långt möjligt läggs fast. osäkerhetDensom om
de finansiella förutsättningarna har funnits hittills har gjort detsom
svårt planera och genomföra miljöövervakningen på effektivtatt ett
sätt.

Utredningen konstaterar dock samtidigt miljöövervak-att ett
ningsprogram på nivå den Naturvårdsverket haränen annan som
föreslagit fortfarande kan värdefull del det samladevara en av
miljöarbetet. Därför har utredningen koncentrerats till frågorna om
hur kämverksamheten, dvs. det statliga åtagandet för miljöövervak-
ning, ska utformas och hur verksamheten kan effektivi-avgränsas,

och dess kostnader minskas vilka möjligheterna ärsamt attseras
finna bidrag till finansieringen.
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måldeutgångspunkt imedåtagandet börstatliga avgränsasDet
beskrivadvs.miljöövervakningen,för attformuleratsharsom

Miljöövervakningenförändringar. är ettoch dessi miljöntillståndet
harstatsmakternamiljömål sattdeföljaförinstrument att somupp

bla. förmiljömål,formulera attplanerarRegeringen att nyaupp.
inriktasmiljöövervakningenmåsteDärföruppföljningen.förenkla

målen.demot nya
miljöövervaknings-framtidadetbörutgångspunktemadeMed

verksamhe-närliggandevissatydligare motavgränsasprogrammet
jordbrukenfrånläckagekontrollenföreslårUtredningen att avter.

drasdet börmiljöövervakningen, attomfattasska eninte av
forskningochmiljöövervakning attsamtmellantydligare gräns

börinternationellatilldataåtaganden organrapporteraattom
miljöövervakningen.svenskamed denbättresamordnas

infonna-kvalitetvilkenavgränsningfonn ärEn somavannan
kvalitetskravenEftersomska ha.miljöövervakningenfråntionen

verksam-viktigtdetsåkostnaderna attförbetydelse ärhar storen
därförbörStatsmaktemakvalitet.medbedrivs geheten rätt
kvaliteten.nivån påbestämmaförunderlagNaturvårdsverket attett

inomeftersattvaritharhittillsområdeangelägetEtt som
Utredningenmångfalden.biologiskadenmiljöövervakningen är

Också denframtidadet programmet.iprioriterasden börattanser
utveck-behövakanhälsamänniskorsmiljöövervakning avsersom

detområdenapå de är attöka insatsernaförFörutsättningenlas. att
ekonomisktskapagår utrymme.ettatt

minskamöjligheterolika attanalyseratharUtredningen
effektiviserabl.a.miljöövervakningen, attförkostnaderna genom

pekasundersökas ut.bör närmareförslagFleraverksamheten. som
ochregionaladenmellansamordningenförbättrademEtt är attav

iframförtsharmöjlighetenDenmiljöövervakningen.nationella
Utred-kostnaderna.minskasammanhang, sätt attandra ettsom

samordningytterligaretillförutsättningarnakonstaterarningen att
rollfördelningennuvarandedenbehållerlängesmå såär man

Däremotmiljöövervakningen.nationellaochregionaladenmellan
denalltframförframtiden,imöjligheter omkan öppnasnya
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regionala miljöövervakningen kan organiseras i regionerstörre än
länen. Den organisation måste skapas EU:s ramdirektiv förnärsom

införs kan skapa sådana förutsättningar. Tanken börvatten därför
utvecklas Utredningen avrinningsområden M harnär 1996:03om
lämnat sitt förslag.

Utredningen har undersökt förutsättningarna för finansiellanoga
tillskott till miljöövervakningen, inklusive de olika förslag harsom

tidigare. En intressant modell bör kunna utnyttjaspresenterats som
sk. intressentfinansiering. Utredningenär konstaterar det finnsatt

flera myndigheter har eller kan ha intresse informationettsom av
från miljöövervakningen, inte minst det gäller den biologiskanär
mångfalden. Därför bör de också kunna bidra till finansieringen.
Statsmaktema kan dock behöva klargöra myndigheternas ansvar
och möjligheter i det avseendet. Det kan i regleringsbre-görast.ex.

eller myndigheternas instruktioner förtydligas. Natur-attven genom
vårdsverket bör undersöka de praktiska förutsättningarna och
fomiema för intressentfinansiering vissa delar miljöövervak-av av
ningsprogrammet.

En viktig slutsats utredningen drar det miljöövervak-är attsom
ningsprogram finns idag under alla omständigheter behöversom
arbetas i framtiden. Skälet det behöver till deär attom anpassas

miljömålen och kvalitetskraven, till EU:s framtida direktiv,nya
miljöbalkens regler miljökvalitetsnormer till långsiktigadesamtom
finansiella förutsättningarna. Därmed skapas också goda förutsätt-
ningar för på och utveckla de möjligheter och förslagatt ta vara

utredningen presenterar.som





SOU Utredningens uppdrag1997:34 och uppläggning ll

1 Utredningens uppdrag
och uppläggning

1.1 Direktiven

direktivEnligt utredningens uppgiften förslagär att presentera ett
till inriktning, omfattning, struktur och finansiering miljööver-av
vakningen i framtiden. Utgångspunkten den redovisningär som

1996.2Naturvårdsverket gjorde våren
Möjligheterna till effektivisering och ökad behovsstyming

betonas. Det gäller inte minst frågan hur de olika delarnaom av
miljöövervakningen ska kunna samordnas, för undvika onödigtatt
dubbelarbete. Miljöövervakningen ska utformas med hänsyn till de
miljömål riksdagen har antagit, liksom till kraven på rapporte-som
ring till internationella organ.

detNär gäller finansieringen så ska utredningen analysera
förutsättningarna för ökat s.k. sektorsansvar för miljöövervak-ett
ningen. Utredningen ska dock utgå från delar miljöövervak-att av
ningen ska betraktas statlig kämverksamhet. Också isom en
framtiden bör verksamheten samordnas Naturvårdsverket.av

Utredningen ska utgå från de restriktioner för statsbudgeten som
gäller generellt för statlig verksamhet. Utredningen ska föreslå hur
miljöövervakningen ska finansieras. Det gäller särskilt volymenom
föreslås ökajämfört med dagens nivå.

Utredningen ska samråda med drygt 40 utpekade myndigheter
och organisationer, inklusive länsstyrelserna, övriga myndig-samt
heter berörs verksamheten.som av

bilaga.Se
2 avsnittSe 1.2.
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utredningNaturvårdsverkets1.2

Naturvårdsverket ifick1995/96budgetåretförregleringsbrevetI
denförsamlatredovisa1996vårentill ettuppdrag programatt

Uppdragetinriktning.ochomfattningmiljöövervakningensfortsatta
på detgrad1996.3 i högbyggerFörslagetfebruariredovisades i

1993.4 Utgångs-presenterade årNaturvårdsverketsomprogram
samordnattillförslagdet nyttettför detpunkten programmet var

miljöpropo-års1991iföreslogsmiljöövervakningför somprogram
sition

frånutredningNaturvårdsverketshardirektivenmedenlighetI
förunderlagcentralavaritår 1993frånoch1996år programmet

arbeteomfattandepå dettankeMedMiljöövervakningsutredningen.
inteutredningenså harförslagNaturvårdsverketsbakomliggersom

utformaförutsättningslöst nyttettuppgift programsin attsett som
granskatvi programmetsharställetImiljöövervakning.för

förmålenutgångspunkt imeddelarolikadessochutformning
informationen.påefterfråganochmiljöövervakningen

ochförslagdekonstatera somviktigt att programDet attär
genomförashar kunnathittills inteharNaturvårdsverket presenterat

ökadebehovetpåpekattillfällenvid fleraharVerket avfullt ut.
planerna.enligtmiljöövervakningenbyggakunnaföranslag utatt

förutsätterär 1996 attutredningenpresenterades iförslagDet som
mellangånger2,5drygtmedökarmiljöövervakningtillanslaget

år.kronormiljonertill 181från 66dvs.2000, peroch1997åren
miljööver-delarangelägnaförskapa avEtt utrymme nyasätt att

viskadirektivvåraEnligtkostnaderna.minskavakningen är att
Utöververksamheten.effektiviseramöjligheternabeakta attbl.a.

omfattning. RapportochinriktningframtidaMiljöövervakningens
1996.FebruariNaturvårdsverket.4543-1,

Naturvårdsverket.4275,Rapportmiljöövervakning.nationellSvensk
Juni 1993.

1990/91:90propositionRegeringenslivsmiljö.godEn
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dem så frågan finansiering helt avgörande för möjligheternaär om
öka insatserna för miljöövervakning i framtiden.att

1.3 Finansiella förutsättningar

Enligt utredningens direktiv ska vi utgå från de restriktioner för
statsbudgeten gäller generellt för statlig verksamhet. Förslagsom

öka miljöövervakningens omfattning måste följas förslagattom av
till finansiering.

En viktig förutsättning i det här sammanhanget denär som
i direktivet l994:23 till samtliga kommittéer och särskildaanges

utredare offentliga åtaganden. Av det direktivet framgårprövaatt
bl.a. varje kommitté ska lämna konkreta förslag till effektivise-att
ringar eller omprövningar för finansiera ökade utgifter. förstaIatt

Ökadehand ska besparingarna inom politikområde.göras samma
utgifter ska således kunna finansieras med totalt oförändradesett
eller minskade resurser.

l praktiken innebär direktiven utredningen föreslåinte kanatt
höjda skatter för finansiera ökad miljöövervakning. Omatt en
utredningen bedömer anslagen till miljöövervakning bör öka såatt
måste vi samtidigt peka på utgifter inom miljöområdet skasom
minskas. Mot bakgrund de neddragningar utgifter påstatensav av
miljöområdet har genomförts eller aviserats så innebär desom
finansiella förutsättningarna stark restriktion för de förslagen som
utredningen kan lämna det gäller miljöövervakningens framtidanär
omfattning. Förutsättningarna för finansiering behandlas utförligt i
kapitel

1.4 Arbetets inriktning och genomförande

Enligt direktiven ska utredningen analysera Naturvårdsverkets
förslag till miljöövervakningens omfattning och inriktning. Som
redan har innebärså förslaget kraftig ökningnämnts en av
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ökadfinansieramöjligheternaSamtidigt attkostnaderna. är en
utred-gjordeförhållandenatvå attbegränsade. Destarktvolym

finansiering,frågorpåsigkoncentreradesnabbtningen om
verksamheten.omprövningocheffektivisering av

miljöövervakningspro-iinnehålletkonkretadetgällerdetNär
frånförslagNaturvårdsverketsutredningenbedömdeså attgrammet

bedömningenDenunderlag.tillräckligtoch 1996år 1993 utgör ett
arbetet.undermedsamråttvi hardemfått stödhar somav

förskälellerförutsättningar atthaftvarkendärförharUtredningen
miljöövervakningenö viharDäremotförutforma egetett program

uppfattningfåför attdelar avolika programmet,granskat enav
effektivise-ochomprövningaravgränsningar,tillmöjligheterna

ringar.
länsstyrelserallaOmomfattande.samrådpåkrav ärDirektivens

ochmyndigheterutpekade40totaltdet änså blirinräknas mer
kommerdemTillmed.samrådaskautredningenorganisationer som

samråttformerolikaiharViberörs.myndigheterövrigade som
efterochinitiativpåbåde egetrad intressenter,långmed en

hosstudiebesökgjortviså harBlandönskemål. annatframförda
arbetarorganisationerdefleramedöverläggningarhaft somoch av

diskussionerförtområden,på olikamiljöövervakningmedpraktiskt
ochorganisationermyndigheter,centralalänsstyrelser,med flera

konferenser.ochseminarierviddeltagit möten,enskilda personer,
NaturvårdsverketsmedförtshardiskussionerantalEtt stort

medsamrådhaftocksåharUtredningenMiljöövervakningsenhet.
Miljöbalks-l968:A,JoMiljövårdsberedningenförrepresentanter

avrinningsområdenUtredningenoch1993:04Mutredningen om
EEAmiljöbyrånEuropeiskabesöktharUtredningen1996:03.M

Köpenhamn.i

omfattandebehövaskandetuteslutervi6 inte attdockbetyder attDet
till dedetför nyaattförändringar programmet, Lex. anpassaav genomförandetmiljöbalken, nyaavkonsekvensernamiljömålen, av

förutsättningarna.finansielladeochEG-direktiv
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Utöver det har utredningen vid två tillfällen hea-arrangerat
rings med antal inbjudna deltagare från olika organisatio-ett stort

Den första hölls i mitten november 1996. Ett syfte attner. av var
samla synpunkter på Naturvårdsverkets utredning miljööver-om
vakning från år 1996, aldrig remissbehandlades. syfteEtt annatsom

diskutera rad frågor bedömdes centrala förattvar en som vara
Miljöövervakningsutredningen. Vid den andra hearingen, i mitten

februari 1997, presenterades och diskuterades utredningensav
preliminära slutsatser och förslag.

Från februari 1997 har utredningen haft hemsida på Internet,en
med information utredningen, direktiven och utkast till vissaom
delar betänkandet. Därifrån har det också gått skickaatt e-postav
till utredaren, sekreteraren och de flesta utredningens experter.av

1.5 Betänkandets disposition

Kapitel 2 innehåller relativt beskrivning denen noggrann av
nuvarande svenska miljöövervakningen. Beskrivningen används

referens utredningen diskuterar den framtida miljööver-närsom
vakningens omfattning och inriktning.

kapitell diskuteras omfattning3 och inriktningprogrammets
med utgångspunkt dessi och mål. behandlasHär bl.a.nytta
avgränsningar-na i förhållande till närliggande verksamheter och
miljöövervakningens roll det samladei miljöarbetet. Syftet är att

och definiera det åtagandetstatliga för miljöövervakning.pröva
Kapitel miljöövervakningens4 struktur. gäller främstDettar upp

uppdelningen på ochregional nationell miljöövervakning samt
Naturvårdsverkets, sektorsmyndighetemas och utförarnas ochansvar
uppgifter. Frågan samordning central i sammanhanget, inteärom
minst effektivisera verksamheten.sättett attsom

kapitelI behandlas olika minska kostnaderna för5 densätt att
nuvarande miljöövervakningen. Utöver avgränsningar och ökad
samordning diskuteras möjligheterna effektivisera verksamhetenatt
och den till målen.anpassa
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miljöövervak-finansieramöjligheternahandlar attKapitel 6 om
utgångspunktmedanalyserasprinciperochOlikaningen. ansatser

ochföreslagitharNaturvårdsverketvolymenökningdeni somav
1.3.avsnittseutredningenförgällerrestriktionerde som

frågoradministrativaochekonomiskabehandlar omKapitel 7
bl.a.gällerDetmiljöövervakningen.styrningNaturvårdsverkets av

Miljöövervakningsnämndensredovisning.ochupphandling
ochsammansättning tas upp.resurser

miljöövervak-tillförslagutredningenskapitel 8I presenteras
föreslåsHärstruktur.ochinriktningomfatting,framtidaningens

effektiviserakostnaderna,minskaföråtgärderockså olika att
mellansamordningenochstyrningenförbättraverksamheten samt

finansieringentillbidragocksåomfattar avFörslagennivåer.olika
konsekvenserförslagensberörsSlutligenframtidadet programmet.

enligtbrottslighetenochämställdhetspolitikenjregionalpolitiken,för
samtligatill1996:49och1994:124l992:50,direktivregeringens

utredare.särskildaochkommittéer

miljöövervakningBegreppet1.6

ochsammanhangskildaianvändsmiljöövervakningBegreppet
granskauppdragbetydelser.7 Utredningens är attolikadelvismed

åtagande,statligtbetraktaskan ettmiljöövervakning somden som
statligamedfinansierasnärvarandeförverksamhetdendvs. som

miljöövervak-verketsbeslutasochNaturvårdsverkettillanslag av
miljöövervak-begreppetbetydelseni denningsnämnd. Det är som

betänkandet.används igenerelltning

7 avsnitt 3.1Se
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2 Det nuvarande
miIjöövervakningsprogrammet

harUtredningens utgångspunkt den miljöövervakningär som
bedrivits hittills. här kapitlet beskrivs verksamhetens inriktningI det
och omfattning mellan åren och Beskrivningen baseras1994 1996.
på Naturvårdsverket ställtdetaljerad beskrivning haren som

uppdrag.på utredningenssamman

2.1 Strategi

förDet nationella miljöövervakningsprogrammet utfonnatär att
belysa förändras med hänsyn miljöhothur tillståndet i miljön till
och relation övergripande miljömål. På regional nivå utformasi till

följa regionaltmiljöövervakningsprograrnmen för deatt upp
anpassade miljömålen och därmed också effekterna denationella av

miljöstrategiska handlingsplanemaregionala sektorsövergripande
STRAM.

miljöövervakningssystemetgrundläggande strategin iDen är
och Intensiv-samverkan mellan intensivprogram extensivprogram.

mångahar få hög provtagningsfrekvens ochstationer,program
variabler. detFör extensiva är tvärtom.program

regelbundenlånga obrutna mätserierBasprogram med av
miljöövervak-frekvens från fasta eller istationer ärytor stommen

förningssystemet. tidsserier god kvalitet underlagBara långa av ger
pålitliga trender miljötillstånd och -påverkananalyser avav

8 Miljöövervakningen Naturvårdsverket,februari1994 till 1996. 1997.år
Publicerad underlagsbilaga till betänkandet.lsom
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glesarumsligtuppstå mellankantolkningsgapDet som
företrädesvisfyllsextensivnätlågfrekventaintensivnät och genom

fåiinformationendenextrapolerarmodeller, noggrannaresom
extensivafrån dendatamed hjälpyttäckande bildtillpunkter aven

delarallaväxaiförväntasmodeller kanAnvändningen avnätet. av
miljöövervakningsarbetet.

utsträckningbegränsadmycketendast iharMiljöövervakningen
waming-funktion.s.k. earlyen

rapporteringochmiljöövervakningsarbeteInternationellt

tillmed hänsynutformaddeltillmiljöövervakningSvensk är stor
övervakningsnät.och derassamarbetsorganinternationellaibeslut

åtagandenainternationelladedettamedförnågra attFör program
internationellaFöljandeutformningen.delvisellerhelt organstyr

miljöövervakning.svenskförbetydelsehar störst

EEAkommissionenEU- -
Environ-EEA, EuropeanmiljöbyråneuropeiskafinnsEUInom

utvärderingarochsammanställningarskaEEAAgency. görament
miljötill-ochniiljöhandlingsprogramEU:sgenomförandet avavav

i Europa.ståndet

Norden-
nordisktintensivtharår 1978startade ettSedan PMK-programmet

Ministerrådet.Nordiskaförbedrivits inomsamarbete ramen

konventionerInternationella-
både förövervakningomfattande attkräverKonventionsarbetet en

enligtdatalevereraförochförhandlingarinför attunderlagframta
konventioner ärDeövervakningsprogram.iöverenskomna som

årende ärdragit senasteochcentrala mest resursermest som
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Oslo- och Pariskonventionerna sammanskrivet OSPARCOM.
OSCOM ska förhindra havsförorening dumpning från fartyggenom
och luftfartyg och PARCOM havsföroreningar från landbaseraderör
källor vid kusten via luft och vattendrag,samt

Helsingforskonvenlionen HELCOM.
ÖstersjönsHELCOM inklusivesyftar till skydda Kattegattatt

marina miljö former havsföroreningar,allamot av

Lufföroreningskonventionen långväga gränsöverskridandeom
föroreningar LRTAP

Arctic Monitoring and Assessment Programme AMAP.
Viktiga övervaka förekomstuppgifter för AMAP och effekterär att

miljögifter, metaller och radionukleider ävenav men annan
mänsklig påverkan, försurning och resursutnyttjande.t.ex.

finansiering2.2 Organisation och

Naturvårdsverket har övergripande samordningsansvaret för alldet
Naturvårdsverketsmiljöövervakning Sverige. Till hjälp finnsi en

miljöövervakningsnämnd. nämnden finnsI avnämarrepresentanter
från sektorsmyndigheter, länsstyrelser och kommuner detsamt

Miljöövervakningsnämnden fattar beslutprivata näringslivet. om
den inriktning fördelar medelnationella miljöövervakningens samt

Figurtill nationell och regional miljöövervakning. 2.1 illustrerar
olika miljö-sambanden mellan de delarnaoch samordningen av

övervakningen.
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Allmänna råd
9" Miljöövervakningssystem
intresse

Övervakning Nationelltprogram9 NaturvårdsverketcentralaAndra
myndigheter fRegionalRegionaltbaspmgram

KommunalimiljöövervakningRespektive .á från miljööver-kommuner.Bidrag d-bIänstyralsa
vakningetc.industrier,landsting,

Sverige.miljöövervakning iarbetsfördelningochAnsvars-Figur 2.1 av

miljööver-regionalochnationellsamordnaförSärskilda attsystem
övergripandeförmetoderochinföras,påhållervakningen att mer

komponenter-viktigastedeutveckling. Härunder ärsamordning är

na.

miüöävervakningförHandbok
jämförbar-ochsamordningmiljöövervakning" skaHandbok för ge

Handbokenregional nivå.ochnationellpåmiljöövervakninghet av
t.ex.lokal ochvidanvändaskanså denutformas annanävenatt

miljöövervakning.etcintresseföreningarsektorer,

begreppsapparatStandardiserad
jämförbarhetgällervadmåletoch nåsamordningökadnåFör att

begreppsapparatenhetligkrävsi miljöntillståndetdata enomav
pågåendeständigtdefinitioner. Detta är ettmed gemensamma

huvudansvaret.harNaturvårdsverketdärarbete

vali tetssäkrinK gssystem
Imiljöövervakningen.inyckelfunktionKvalitetssäkring är en

miljö-nationelladet programmet antogbeslutsamband med om
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övervakningsnämnden år 1993 policy kvalitetssäkringen av
miljöövervakningen. På Naturvårdsverket finns sedan år 1994 en
kvalitetsledare för verksamheten till miljöövervak-rapporterarsom
ningsnämnden. Motsvarande funktion har på varje länsstyrel-utsetts
se.

Datavärdar
För resultat från nationell miljöövervakning har s.k. datavärdar
inrättats. En datavärd skall inom visst ämnesområde ochett ta emot
hålla data tillgängliga på ADB-medium för distributionsamt svara

data enligt överenskommen plan eller efter förfrågan frånav en
olika användare.

Under år fanns1996 avtal med datavärdar7 och fullt utbyggt
planeras antalet bli högst 15.

Referenssystem
Ett referenssystem kan bidra till optimering och samordning genom

på smidigt överblick existerande delprogram ochatt ett sätt överge
datalager, underlätta planering, skapa kontaktnät och därmedett
förhindra dubbelarbete. denFör nationella miljöövervakningen
pågår utveckling ADB-baserat referenssystem.ettav

Utbildning
Utbildningsinsatser avgörande för nå ökad samordning.är att
Löpande anordnas seminarier med ansvariga vid Naturvårdsverket,
länsstyrelserna och utförare nationell miljöövervakning. Efterav
behov ordnar Naturvårdsverket också kurser riktade mot mer
avgränsade områden inom miljöövervakningen.

2.3 programområdenNationella

Miljöövervakningen organiserad i tio programområden. Deär är
luft, hav, grundvatten, våtmark, fjäll, skog, jordbruks-sötvatten,
mark, hälsa och urban miljö landskap.samt
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miljöövervakningregional överochnationelltillAnslagen
och 1995/961994/95under årenharbudgetMiljödepartementets

tolvmånadersperio-påräknatår,kronormiljoner70varit runt per
medelytterligarehaftverksamhetenhardettaUtöver genomder.

frånkronormiljonercirka 30tillförtsochreservationer,ingående
1995/96.budgetåretstrukturfond underNaturvårdsverkets

verksamhetenförkostnadernasammanställningNedan avges en
avrundade. FörSiffrorna1995/96. äroch1994/95budgetåren

månader.för 18degäller1995/96budgetåret

1995/961994/95
18MkrMkr

mån
5,51,0miljöövervakninginomsamarbeteInternationellt

32,623,6miljöövervakningRegional
10,54,6samordningStöd och
3,40,2Datavärdskap
2,21,1Provbanker
1,71,4Screening

programområdenNationella mätprogram
10,05,7Luft
22,915,4Hav
21,95,8vattendragochSjöar

1,20,8Grundvatten
0OVátmark
0,60,1Fjäll

19,710,8Skog
8 01Jordbruksmark 2
343,0humanbankinkl.miljöurbanHälsa samt
0OLandskap

87,642,9nationellaSumma program

2,64,4utvecklingsprojektNationella

146,279,2Totalt



Det nuvarande miyöövervakningsprogrammetSOU I 5197:34 23

Här ska de löpande verksamheterna inom de tio nationella
delprogrammen beskrivas kort. För och demvart ett av anges
kostnaderna för budgetåren 1994/95 och 1995/96. Utöver de
verksamheter här så genomfördes i många fall olikanämnssom
utvecklings- och utvärderingsprojekt.

programområdetDelprogram inom Luft

Det nationella delprogrammen för luft syftar främst till att ge
underlag för kvantifiera nationell och regional belastningatt
deposition och halter förorsakar olika miljöhotämnenav som

peka de dominerande orsakerna till belastningen.samt att ut
Tyngdpunkten på intensiv övervakning vidmätprogrammen är
fåtal stationer i landet. Den storskaliga variationen hos flertaletett

observerade mätningarna ofta går generaliseraämnen gör att att
med modellberäkningar. våtdepositionFör kompletteras intensiv-
övervakningen med extensiva, yttäckande Småskaliganät.mer
variationer i luftföroreningshalter förekommer främst i ochtätorter
vid vissa industrier. övervakas kommunalaDessa övervaknings-av

och kontrollprogram enligt hälsoskyddslagen.program

Luft- och nederbordskemiska nätet
Yttäckande kvantifiering våtdeposition och luftföroreningshalterav

försurande och eutrofierande miljoner kronor år0,8ämnen.av
1994/95, 1,1 miljoner år 1995/96.

Luft- och nederbordskemi EMEP European Monitoring andinom
Evaluation Programme
Intensivstudier halt- och depositionsförhållanden luftförore-av av
ningar. 3,2 miljoner kronor år miljoner år1994/95, 4,9 1995/96.

Metaller luft och nederbörd,i intensiv
Studier lufthalt och våtdepositionen vissa tungmetaller iav av
Sverige. 0,4 miljoner kronor år 1994/95, miljoner0,6 år 1995/96.
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växthusgaserochKlimatpåverkande ämnen
klimatpåver-ochkoldioxidÖvervakning halteratmosfäriska avav

årmiljoner0,81994/95,årkronormiljoner0,5aerosoler.kande
1995/96.

V-B-strålningoch UOzonskiktet
förstrålningoch UV-BatmosfärenitotalozonhaltenMätningar av

strålningenskontinuerligtUV-indexberäkningmed angeatt av
årmiljoner0,71994/95,årkronormiljoner0,4skadlighet.

1995/96.

nationelltSverigemodellen,medSpridningsberäkningar
ochluftikoncentrationersimuleringarförutnyttjasModellen av

emittera-föroreningarvegetationochmark,tilldeposition vatten av
0,4VOC.ochkvävesvavel,främstmodellområdetinomde

1995/96.årmiljoner0,41994/95,årkronormiljoner

ytrepresentativMetaller i mossa,
kartläggaföranalysoch attinsamlinglandsomfattandeEn mossaav

årkronormiljoner1,5Sverige.imetalldepositioneniförändringar
1995/96.

fastlagtmedjämförtverksamhetPågående program

ochluftiPOPorganiskasvårnedbrytbara ämnenHalterna av
dessatillförselnberäknakunnaförbetydelsenederbörd att avär av

Ioch PAH.PCBbetydelse ärAvoch hav.mark störsttillämnen
Delprogrammetstationer.tvåvidbaradessaövervakas ämnendag

finansierat.långsiktigtmossor inteimetaller är
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programområdetDelprogram i Hav

Budgetåren 1994/95 och 95/96 bestod programområde hav inom
nationell miljöövervakning nio löpande delprogram. Miljöhotenav
övergödning och miljögifter prioriteras i övervakningen.

Fria karteringvattenmassan,
Rumslig information skiktning och vattenmassefördelning.om

ÖstersjönFöljer inflöden till och utbredningen syrefria bottnar.av
1,5 miljoner kronor år 1994/95, miljoner år2,4 1995/96.

Fria frekvent trend- och områdesövervakningvattenmassan,
Rumslig information skiktning och vattenmassefördelning förom

beräkna närsaltsförråd och utbyte inom och mellan olikaatt
havsområden. 0,4 miljoner kronor år 1994/95, 0,7 miljoner år
1995/96.

Fria högfrekvent trendövervakningvattenmassan,
Dokumentation snabba förändringar i den fria förvattenmassanav

belägga orsakssamband mellan närsalter och biologiska effekteratt
plankton. 4,6 miljoner kronor år 1994/95, 6,9 miljoner
1995/96.

Toppkonsumenter, trend- och områdesövervakning
Beståndsutveckling och hälsotillstånd hos säl och havsöm följs som

mått på miljögiftsbelastning i den marina miljön. 1,5 miljonerett
kronor år 1994/95, miljoner år 1995/96.2,3

Kustfiskbestånd, trend- och områdesövervakning
Förändringar populationsmått och fysiologisk hosav respons
kustfisk mått på förändringar i kustzonens miljö, orsakadesom
främst eutrofiering och giftbelastning. 0,8 miljoner kronor årav
1994/95, 1,4 miljoner år 1995/96.
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områdesovervakningochtrend-Vegetationsklädda bottnar,
våraibottenvegetationenartsammansättningochUtbredning av

påberoendefrämstförändringarlångsiktigaindikerarkustområden
årmiljoner1,2år 1994/95,kronormiljonerövergödning. 0,8

1995/96.

områdesovervakningochtrend-mjukbotten,Makrofauna
hossamhällsstrukturochförkomstLångtidsförändringar av

ochövergödningpåberorfrämst syrgasstagna-bottenfaunan som
1995/96.årmiljoner1994/95, 2,6årkronormiljonertion. 1,7

ochtrend-mil/o,miljögifterorganiska marinoch iMetaller
områdesövervakning

organiskaochmetallerbelastningsförändringarLångsiktiga av
marin biota.imiljögifterförekomstföljamiljögifter att avgenom

1995/96.årmiljoner1994/95, 3,2årmiljoner kronor2,4

områdesovervakningochtrend-vitmärla,hosEmbryonalutveckling
förorenadevitmärlaeffekterbiologiskaförReferensvärden av

miljögiftsbelast-iförändringarföljamöjlighetsediment attsamt
1995/96.årmiljoner0,3år 1994/95,kronormiljoner0,3ningen.

fastlagtmedjämförtverksamhetPågående program

medelsbrist.grundpåinteSediment har startatsDelprogram av

vattendragprogramområdet ochSjöariDelprogram

vattendragochprogramområde sjöarbestod1994/95Budgetåret
ochdelprogramlöpandefyramiljöövervakningnationellinom av

Budgetåretår.påföljanderiksinventeringeninförplanering
delprogram.löpandefemfanns1995/96
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Den nationella övervakningen övergripande beskrivningger en
och syftar till samordning regional och lokal övervakning.av
Nationellt intensiv och integreradgörs processövervakningen av
hela ekosystemet i fåtal sjöar och vattendrag. Dessutom samlasett
vattenkemiska tidsserier in från cirka 100 sjöar och vattendrag för

fastställa mellanårsvariarioner. Vart femte åratt görs ytrepre-en
sentativ undersökning tillståndet i sjöar och vattendrag.av

Riksinventering och vattendragsjöarav
Tillstånd och påverkan deti samlade beståndet svenska sjöarav
och vattendrag kvantitativt och ytrepresentativt. 0,1 miljoner
kronor år 1994/95, 11,4 miljoner år 1995/96.

idsseriesjöarT
Dokumentation mellanårsvariationer för belägga effekterattav av
mänsklig påverkan. 0,4 miljoner kronor år 1994/95, miljoner2,9
år 1995/96.

Tidsserievattendrag
Dokumentation mellanårsvariationer för belägga effekterattav av
mänsklig påverkan. 1,5 miljoner kronor år 1994/95, 1,8 miljoner
år 1995/96.

Flodmynningar
Kvantifiering flodemas olika till omgivandetransport ämnenav av
kustområden. 1,2 miljoner kronor år 1994/95, miljoner år1,9
1995/96.

Intensivsjöar
Variationer olika variabler och samverkan mellan olika närings-av
kedjor för underlag för modellering fysikaliska, kemiskaatt ge av
och biologiska samband. 2,7 miljoner kronor år 1994/95, 4,0
miljoner år 1995/96.
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fastlagtmedjämförtverksamhetPågående program

inteharvattendragvariabler ibiologiskaUndersökningar av
1995,riksinventeringenförundantagmed sompåbörjats

ilntensivundersökningarmedel.särskildamedgenomfördes
anslag.miljöövervakningenspåpåbörjatsinteharvattendrag

kalkningsanslagetviaståndtilldockkommerUndersökningarna
ochintensivsjöarisedimentUndersökningarår 1997.under av
Intepåbörjats.inteharintensivsjöarmakrofyter iochtidsseriesjöar

iProvfisketutförts.objektdessaipaleorekonstruktionharheller
Riksinventeringen1997.årkraftigtminskatshar avtidsseriesjöama

finansierad.långsiktigtintevattendragochsjöar är

programområdet GrundvatteniDelprogram

grundvat-programområdebestod1995/96och1994/95Budgetåren
delprogram.löpandemiljöövervakningnationell ettinom avten

skogsmarkyttäckandeGrundvatten,
skogsmark.undergrundvattnetigrundvattenkvalitetBeskrivning av

1995/96.årmiljoner1,21994/95,kronormiljoner0,8

fastlagtmedjämförtverksamhetPågående program.

Deigång.intehar sattsdelprogrammenförelagnadeFlera av
förbildyttäckandeförmodellutvecklingtill attförslag enge

påbörjats.inteharjordbruksmarktillanslutningigrundvatten
jordbruksbygdibrunnarytligaövervakaregionalt somFörslaget att

endastgrundvattenkvalitet haryttäckandepå genom-indikationen
omfattning.begränsadmycketiförts
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Delprogram programområdet Våtmarki

Budgetåren 1994/95 och 1995/96 genomfördes inga löpande
delprogram inom programområde våtmark.

Pågående verksamhet jämfört med fastlagt program

Inget de planerade delprogrammen har kommit till stånd. detIav
fastlagda föreslås Naturvårdsverkets våtmarksregis-programmet att

heltäckande och fortlöpande uppdateras med kändater görs
förändringar. Eftersom många ingrepp anmälan så bör degörs utan
administrativa uppgifterna kompletteras med inventeringar ungefär

tionde år.vart

programområdetDelprogram i Fjäll

Budgetåren 1994/95 och fanns1995/96 respektive två löpandeett
delprogram i programområde fjäll.

Miljöproblem särskilt behöver övervakas i fjällen ärsom
försurning, klimat och renbetet i sin roll förnybar naturresurs.som
Den nationella övervakningen fjällområdet minimal ochärav
begränsar sig till analys miljögifter i och populationsöver-av renar
vakning lämlar.av

Metaller och organiska miljö gifter biøtai
Följa den biologiskt tillgängliga förekomsten metaller ochav
organiska miljögifter i fjällandskapets fauna och flora och belägga

variationer tiden. miljoner0,1 kronor år 1994/95, 0,3överev
miljoner år 1995/96.
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Artövervakning
denpåverkarförförståelseskapaTidsserier för somprocesser

fjälandskapetsskyddsvärden ioch andramångfaldenbiologiska
1995/96.årmiljonerbiotoper. 0,3

fast/agmedjämförtPågående arbete program

genonförts. Detharövergripande delprogrammendeInget merav
intersivstation iuppbyggnadinnebarfastlagda programmet enav

på:ffekterövervakningförspecialinsatserAbiskoområdet, av
biotopövervakning.ochlavtäckefjällhedamas

programområdet SkogiDelprogram

skog inomprogramområd:bestod1995/96och1994/95Budgetåren
delprogran.löpandefyramiljöövervakningnationell av

Förföljasmåste atti skogenmiljöarbetetResultatet ipp.av
ochskog/bruketförmiljömålmålekonomiska motkunna väga

viktigtminstfaktaunderlag. Inte är attbrakrävsreservatsarbetet ett
skogspolitikm.förändringarnaeffekternafölja avavupp

Ståndortskartering
kronormilonertillstånd. 6,0skogsmarkensbildYtrepresentativ av

1995/96.årmiljoner11,41994/95,år

Integrerad monitoring
luftföroreningarpå bl.a.berorförändringarlångsiktigaFölja som

4,6994/95,årkronormiljoner2,5klimatpåverkan.storskaligoch
1995/96.årmiljoner
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Artövervakning
Följa utvalda viktiga och i vissa fallartgruppers numerär utgöra
underlag för miljögiftsstudier. 2,2 miljoner kronor år 1994/95, 3,4
miljoner år 1995/96.

Metaller och organiska miljö gifter biotai
Följa förekomsten och förändringar metaller och organiskaav
miljögifter hos skogslandskapets djur och 0,1 miljonerväxter.
kronor år 1994/95, 0,3 miljoner år 1995/96.

Pågående verksamhet jämfört med fastlagt program

Variabeluppsáttningen i ståndortskarteringen inte utbyggd enligtär
Det försvårar bl.a. bedömningen kvävebelastningenprogrammet. av

till och medför det inte gårvattensystemen få informationatt att
Övervakningmetallomsättningen. biologisk mångfaldom av genom

regelbundna kvalitetskontroller i utvalda biotoper har inte byggts ut,
samtidigt tidigare övervakning vegetationsytor inom PMKsom av
har avbrutits. detI fastlagda föreslogs övervakningprogrammet att

biotoper skulle ske i cirka objekt200 representeradeav som
omkring 50 biotoper. Av planerade fyra stationer inom delprogram-

Integrerad monitoring drivs baramet Metaller kan intetre.
analyseras på lokal varje år. Uppföljning försumings-änmer en av
effekter på snäckor har inte En fyra lokaler för ådägg-startas. av sm
djur har lagts ned. Dessutom har utveckling metodik förav
viltövervakning avbrutits under år 1997.

Delprogram i programområdet Jordbruksmark

Budgetåren 1994/95 och 1995/96 bestod programområde jord-
bruksmark inom nationell miljöövervakning respektive fyratreav
löpande delprogram.
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BlandhotadeförbetydelseharOdlingslandskapet arter.storen
här.kärlväxterhotadelandetshälftenåterfinnsså över avannat

kvävegö-försurande ochpåverkasområdenaskyddadeOckså de av
farorinnebärjordbrukspolitiken mennedfall. Den nyadande nya

naturvårdssynpunkt. Det ärochmiljö-möjlighetervissaockså ur
utvecklingenfaktiskaden avhaviktigt gottdärför ettatt omgrepp

miljötillståndet.

Observationsfält
tillstån-förbetydelseklimatetsochodlingsåtgärdemasKvantifiera

1,0grundvattenkvalitet.ochförgrödaoch yt-mark- samtidet
1995/96.årmiljoner1,41994/95,årkronormiljoner

jordbruksmarkypområden,T
ochförbetydelse yt-och klimatetsodlingsåtgärdemasKvantifiera

1995/96.miljoner0,4grundvattenkvaliteten.

jordbruksmarkbiota,Miljögifter i
miljögifterorganiskaochmetallerförekomstenhurFölja av

kronormiljoner0,1djur.ochodlingslandskapets växteriförändras
1995/96.årmiljoner0,21994/95,år

yttäckandegröda,Övervakning ochmarkav
jordbruksmarksvenskitillståndetbeskrivningYtrepresentativ av

0,2marktillstándet.funktiongrödorpåkvaliteten avsomsamt
1995/96.årmiljoner6,01994/95,årkronormiljoner

fastlagtmedjämförtverksamhetPågående program

iodlingslandskapet ettövervakningingårfastställtI avprogram
LiM-s.k.deterfarenheterfrånutvecklat avdelprogram ärsom

livsmedelspolitikensdenföljavaritharSyftetprojektet. att nyaupp
strukturförändringarstuderasketthar attDetmiljöeffekter. genom

varefter1996underutvärderasLiMår.under 5jordbruksmarkeni
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delar projektet tänkt integreras i miljöövervakningen.är attav
Resurser för införa sådant delprogram från och med år 1997att ett
finns inte avsatta.

nysatsningar föreslogs för övervakning den biologis-De som av
ka mångfalden, i fonn biotopövervakning jordbrukslandskapetiav
har realiserats, bl.a. ekonomiska skäl.inte av

Övervakningen haroch grundvatten vid försöksfältyt- enav
lång från denna verksamhet har medkontinuitet. Informationen gott

högreresultat kunnat användas i miljövårdsarbetet. Behovet enav
regional siffror på växtnäringsläckage ledde fram tillupplösning av
förslag övervakning dels i nationella observationsfält, dels iom
regionala Variabeluppsättningen inte kompletts.k. typområden. är
i Bekämpningsmedel ochexisterande typområden. grundvatten

inte i någon utsträckning. Med nuvarande priorite-mäts störret.ex.
ring den regionala miljöövervakningen finns risk för nedlägg-av
ning med risk för täckningytterligare typområden, sämreav av
representativa odlingsförhållanden.

Delprogrammet ska den yttäckande bilden marktill-ge avsom
stånd och långsiktigt finansierat. Allagrödokvalitet inteär prover

vid år har inte heller analyserats.inventeringen 1995togssom

programområdetDelprogram i Hälsa miljöUrbansamt

Budgetåret programområde1994/95 bestod hälsa urban miljösamt
inom nationell miljöövervakning fyra löpande delprogram.av
Budgetåret 1995/96 fanns det fem löpande delprogram.

hälsorelateradeDen miljöövervakningen har flera olika an-
utgångspunkt de regelbundna mätningar kändaEn ärgreppssätt. av

andra programområden, mätningarriskfaktorer inomgörs t.ex.som
organiska miljögifter och nitrat/nitritluftföroreningar, metaller,av

Programområdet innefattar också omgivnings- ochi föda. expone-
ringsmätningar, besvärsundersökningar och stöd till humanprov-en

kommer övervakning förbank. Till detta den urbana miljön attav
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livsmiljö ochmänniskorspåverkakanförändringarregistrera som
och samhällen.städerbiologiska livet idet

Omgivningsmätningar
fåmiljön föromgivandei denhälsofarliga attMätningar ämnenav

ochhälsamänniskorsföreligger förriskuppfattning geomen
miljoner1994/95, 1,5kronormiljoneråtgärder. 2,1underlag för

år 1995/96.

Exponeringsmätningar
hälsofarligaförexponeringmänniskorsberäkningMätning och av

hälsa ochmänniskorsrisk fördet finnsbedömaförämnen att om
årkronormiljoner0,5åtgärder.eventuellaunderlag förge

1995/96.årmiljoner1994/95, 1,5

Besvärsstudier
denfaktorer ipåberormänniskorhosbesvärRegistrering somav

miljoneråtgärder. 04förunderlagföromgivande miljön, att ge
1995/96.årmiljoner1994/95, 0,2årkronor

miljöUrban
urbanaimiljökvalitetförbetydelsefaktorerbeskrivaochFölja av

1995/96.årmiljoneromgivningar. 0,2

Humanprovbank
tillmöjligheterskapasprovmaterialhumanalagraGenom att

tidigareochvariablerfysiologiskastudierretrospektiva JVav
kronormiljonermänniskor. 0,4miljögifter hoskoncentration av

1995/96.årmiljoner1994/95, 0,5
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Pågående verksamhet jämfört med fastlagt program

Då miljöövervakningsprogrammet fastställdes programområdetvar
Hälsa Urban miljö under utveckling. Undersökningar församt
cirka miljoner5 kronor planerades. Idag omfattar verksamheten
cirka miljoner2 för tolvmånadersperiod. Stora brister kanen
identifieras. Delprogrammet Urban miljö inte fullt utbyggt.är
Bland saknas regelbundna sammanställningar olikaannat av
indikatorer för urban miljö. Koncentrationer födoämnen,i human-
exponering och humaneffekter för andra organiska miljögifter än
PCB och DDT övervakas inte. Löpande delprogram förännu
mätning organiska miljögifter i luft i har inte införts.tätorterav
Inte heller regelbundna studier exponeringsläget för ochmänav
ungdomar. Det finns också behov personbundna exponerings-av
mätningar och utveckling biomarkörer för exponering för olikaav

föroreningar. Registerstudier avseende miljörelateradetyper av
dödsorsaker och hjärtinfarkt-dricksvattenkemi har inte kommit
till stånd.

Delprogram programområdeti Landskap

Budgetåren 1994/95 och 1995/96 fanns inga löpande delprogram i
programområde landskap.

Landskapsövervakning bygger huvudsakligen på hantering av
digitala data. Fjärranalysdata i kombination med geografiska data
från olika register, inventeringar, och information från övriga
delprogram inom miljöövervakningen viktiga byggstenar.är

Pågående verksamhet jämfört med fastlagt program

Utveckling delprogram inom programområdet har försenats påav
grund det har saknatsattav pengar.
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miljöövervakningRegional2.4

harNaturvårdsverkettilluppdragregeringensmedenlighetI
harvarje län. Deiinförtsmiljöövervakningsprogramsamordnade

fåSyftetmiljöövervakning. är atttillanslagetviafinansierats
regionalunderlag förochmiljöförhållandenregionalakunskaper om

planering.kommunaloch
regionalatillfredsställskamiljöövervakningenregionalaDen
regionaladekunskapendärövervakningförochbehov omansvara

övervakningenfördel närförhållandenalokala storoch är en
genomförs.ochutformas

sammanfattaskanövervakningenregionalpå denInriktningen
här.så

förspecialmätningar attellernationellaFörtätningar programavv
upplösning,regionaltillräckligfå

mycketnivå,regionalpåbedrivs t.ex.lämpligenmätningar somv
artövervakningen,av

miljöanalyser,grund förtillliggermiljöövervakningsådan som-
regionalaregionen,inomåtgärdsförslag t.ex.ochmiljömålsarbete

påverkan,lokaltillreferenser
åtgärder.genomfördaeffekteruppföljning avav-

de1995/96budgetåretförregleringsbrevlänsstyrelsemas angesI
miljöövervakningen.regionaladenmålen förövergripnade

fårmiljömålennationelladeförverkaska attLänsstyrelserna-
i länet.genomslag

uppbyggna-uppmärksamhetsärskildskaLänsstyrelserna ägna0
samordnasdenochmiljöövervakningen attregionaladenden av

miljöövervakningen.lokalaoch dennationelladenmed
och miljööver-miljöskyddnaturvård,medarbeteLänsstyrelsemas-
miljöstrateginregionalasamladedenfrån delsutgåskavakning

delområdena.inomsärskildafråndelsSTRAM, program
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mångamiljöövervakning intressenterRegional har

länsstyrelser redovisat treårigBudgetåret 1995/96 har samtliga en
länsprogram.den regionala miljöövervakningen i s.k.plan för ett

miljöövervakning, dvs. inte bara denomfattar all regionalDe som
miljöövervakningsanslaget.finansieras med statliga medel via Där

ingår
miljöövervakning,statlig finansierad regional°

finansierad Naturvårdsverketuppföljning viaannan
recipientkontroll,samordnad°

arbeten,luft- och kustvattenförbundsvatten-,-
verk, ochövervakning med andra landstingsamfinansierad-

kommuner.

miljöövervak-med statliga medel förMätprogram finansierassom
ning

fick särskildabudgetåret länsstyrelserna1993/94 det första somvar
miljöövervakning i någonstatliga för regional störrepengar

från regionalkronor anslaget föromfattning. miljonerDrygt 20
till länsstyrelserna, delsmiljöövervakning fördelades ettsom

övervakning, dels för olika utvecklings-schablonbidrag till löpande
utvecklingsarbetet. Varjeprojekt. De första två åren prioriterades

länsstyrelse de beskriver förhar aktivitetsplaner där Natur-gjort
till.vårdsverket användavad de att pengarnaavser

verksamhet bedrivslänsstyrelsemasEn sammanställning somav
följande.för miljöövervakningsanslaget visar

inom programområdenaMiljöövervakningsinsatser prioriteras-
Jordbruksmark, Skog och Luft. Tillsammansoch vattendrag,Sjöar

miljöövervakning.till regionalde för anslaget70 procentsvarar av
ocksåUtvecklingsarbete, projektanställningar är post.storm.m. en°
kostnadskrävandeJordbrukets recipientkontroll detär mest-

miljoner kronorenskilda delprogrammet. kostar cirka 3,4Det per
ar.
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och länsinventeringarrecipientkontroll tidsserierJordbrukets samt
för cirkasvarade tillsammans 40och vattendragi sjöar procent av

för budgetåret 1995/96.de anslagna pengarna

denpå kompletteraförsta handhar iLänsstyrelserna attsatsat
fanns etableradsedan tidigaremiljöövervakningenlångsiktiga som

olika samordnade recipient-förinompå regional nivå, dvs. ramen
miljöövervakningen inomTill den hörkontrollprogram m.m.

och Luft.och vattendrag, HavSjöarprogramområdena

medel för miljööver-med statligafinansierasMätprogram intesom
vakning

enligt påfrekvensvisssker medundersökningar ettDe ensom
koncentreradvarit helthittills iharfastställtförhand stortprogram

vattendrag Hav.Sjöar ochLuft,programområdenatill samtde tre
vanligast.verksamheterFöljande är

vattenvårdsförbundens regi,recipientkontroll iSamordnad°
ellerkustvattenförbundfonnsamordnadkustvattenkontroll i°

motsvarande,
luftföroreningaroch gödandeförsurandedepositionsmätning av°

motsvarande,ellerluftvårdsförbund
och/ellerobservationsytorskogsskador imätning permanentaav°

skogsvårdsstyrelsema,medsamarbeteflygbilder
från staten,medelsärskildakalkeffektuppföljning°

matverksamhet.kommunaloftailuftföroreningar tätorter°

för miljööver-kostnadernade totalaheltäckande bildNågon över
påbaserasutvärderingfram.få Isvåri länenvakning attär somen

för enbart denkostnadernatotaladefrån år 1992uppgifter anges
kronorcirka miljonertill 23recipientkontrollen isamordnade vatten

år.per
i sambandredovisasuppgifterdesammanställningEn somav

regional miljööver-tillansökningarlänsstyrelsemasmed pengarom
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för årvakning 1997 visar den totala budgeten cirka 69äratt
kronor, cirka fördelasmiljoner 14 miljoner Miljöövervak-varav av

ningsnämnden. främst inomDet programområdena havär sötvatten,
hälsa tillkommer från håll.och annatsom resurser
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3 Miljöövervakningens omfattning
och inriktning

3.1 Vad miljöövervakningär

Det finns ingen entydig och allmän definition miljöövervakning.av
I mycket vid mening så kan varje fonn någorlundaen systema-av
tiska observationer i miljön räknas miljöövervakning. Utred-som
ningens kontakter med olika organisationer och har ocksåpersoner
tydligt visat det förekommer rad skilda uppfattningaratt vaden om

bör omfattas miljöövervakningen, ochsom gränsemaav motvar
andra verksamheter ska gå.

Det finns ingen anledning för utredningen försöka formuleraatt
allmängiltig beskrivning vad ska kallas miljöövervak-en av som

ning. I teknisk mening det uppenbart den verksamhetär atten som
kommunerna, olika statliga myndigheter luft- och vattenvårds-samt
förbund där privata intressen medverkaräven bedriver denär- -
samlar in och bearbetar miljörelaterade data fonn miljö-är en av
övervakning. Recipientkontrollen, och särskilt den s.k. samordnade
recipientkontrollen, andra exempel. Vetenskapligår forskning

data liknar miljöövervakning. finnsHär dessutomgenererar som
starka kopplingar till den statliga miljöövervakningen, eftersom
forskningsinstitutioner ofta utför de praktiska mätningarna på
Naturvårdsverkets uppdrag. Samtidigt forskningen i vissa fallär
beroende information från miljöövervakningen. Jag återkommerav
till ochför- nackdelarna med det förhållandet.

Däremot så måste vi definiera vad ska ingå i den miljö-som
övervakning finansierar inom för miljöövervak-statensom ramen
ningsprogrammet, dvs. och beskriva det statliga åtagandetpröva för
miljöövervakning. Då det nödvändigt markeraär tillatt gränserna
närliggande verksamheter, i teknisk eller praktisk meningsom en
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verksamheten. Det ärstatligadenfrånskiljasvårakan attvara
rimligvadbedöma ärkunnaförminstviktigt inte enatt som

formulerakunnaföråtagandet,statliga attpå det samtomfattning
utvärderasochkan mot.verksamhetenmål styrassom

rollmiljöövervakningens avgränsasmåstesåmedbörjaTill att
miljöarbetet.delarandramot av

delMiljöövervakningen3.2 aven-

miljöarbetet

ellerbevarasyftehar attmiljöarbetetochMiljöpolitiken som
utvecklinghållbarmåletenligtlivsmiljö,godåterställa enomen
m:ljöpoli-grundläggandeDesamhället.hållbaraekologisktdeteller

formuleradesmiljöövervakningenförmålenliksommålentiska -- 1990/91190,livsmiljö prop.godproposition Enregeringensi
förmålenövergripandedeframgår338. Där attrskr.JoU30,

skyddaochbevarahälsa,människorsskyddamiljöpolitiken är att
ochmedhushållamångfalden, naturresursemabiologiskaden

åtgärdernamiljöpolitiskaDenaturlandskapen.ochkultur-skydda
skyddsobjekt.dessainriktasska mot

föraktiviteterolikaradsamverkarmiljöarbetetsamladedetI en
dessochmiljötillståndetkunskaputvecklaochsamla omatt
ochutvecklingekosystemensmellansambandenförändringar, om

belasmingenspåverkaneller samtbelastning omolika typer av
mänskligafrånpåverkansigdetOftaorsaker. röroch omursprung

dessa.riktasmåsteåtgärderna mctinnebärvilketaktiviteter, att
tillförslagutarbetamåstemyndigheter nyochUtredningar

aktivite-motverkareffektivtstyrmedelandraellerlagstiftning som
miljön.skadarter som

rollviktighar ettmiljöövervakningen somSlutsatsen enär att
Verksamhe-miljöarbetet.samladei detåtgärderolikaförunderlag

förutsätt-tillräckligintenödvändigbeskrivaskan menten ensom
miljöarbetet.förning
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Med den utgångspunkten kan med miljöövervakningnyttan
beskrivas.

3.3 Nyttan med miljöövervakning

Den information fram miljöövervakningentas ärsom genom en
grundval för alla miljöpolitiska ställningstaganden,merparten av
och förutsättning för delar åtgärdsarbetet. liksomHär,storaen av
på andra områden, infonnationen form infrastruktur.är en av
Nyttan först den användsuppstår underlag för det praktiskanär som
miljöarbetet på olika nivåer i samhället, dvs. centrala myndighe-av

länsstyrelserna, kommuner och inom den privata sektorn.ter,
Utöver fungera nödvändigt underlag för olikaatt ettsom

konkreta åtgärder så har miljöövervakningen viktigen annan
funktion i demokratiskt samhället. Olika former informationett av

förutsättning för medborgarna ska kunna aktiv del iär att taen en
och för samhällets utveckling. gäller i hög grad förDetansvar
information tillståndet i miljön. exempelEtt ideellaär närom
miljöorgansiationer utnyttjar information från miljöövervakningen
i sitt kampanjarbete.

peka och infrastruktur,Det alltid svårt värderaär att ut nyttan av
eftersom Därförberor på hur infrastrukturen utnyttjas. gårnyttan
det sällan skapa fungerande marknad för infrastruktur, däratt en
omfattningen bestäms utbudet och efterfrågan. ocksåDet är ettav

skälen till i många fall finansierar och för denatt statenav ansvarar
verksamhet. Omfattningen bestäms då politiskasortens ytterst av

värderingar och bedömningar.
visa på värdet miljöövervakning beräknaEtt ärsätt attatt av

kan tack den.vilka besparingar samhället Omgöra varesom
vägledning vissa planeradeinformationen tydlig attomger en

effekt på miljön så skulleåtgärder skulle liten positivge en man
kunna avstå från den åtgärden. Påatt motsva-spara pengar genom

kunnarande skulle miljöövervakningen peka desätt ut mest
kostnadseffektiva uppnå vissa miljömål.sätten att
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medberäkningarsådanaomöjligtdet görapraktiken attI är
informationdensåtidigarebeskrevjag ärSomprecision.rimlig

tillräcklig försällantillhandahålla attkanmiljöövervakningensom
medkompletterasmåsteåtgärder. Denkonkretbedöma nyttan enav

Detutredningar.och ärforskningkunskapolika sorters genom
vissfomiii den nyttanomöjligt av ensägaatt processen somvar

uppstår.besparing
orsakerandraockså änmiljöförbättringarharDessutom

tekniskautvecklingen,ekonomiskadenbeslut,miljöpolitiska t.ex.
konsumtionsmönster.ellerråvarupriserändradegenombrott, nya

iblandkanöverenskommelserochförhandlingarInternationella
åtgärdergenomföraförförutsättningarplötsliga att somskapa

intedemiljön,förbetydelse ävenavgörandebedöms omvara av
förhållanden.svenskaunderkostnadseffektivade är mestär som

imiljöövervakningen stortfråninformationensaknarfallvissaI
deteftersomåtgärder,beslutförunderlagbetydelse omsett som

värderaförsökameningsfullt nyttan.inte atthuvud ärtagetöver
detsådanmisstänks attartmiljönhotengällerDet motnär vara av

ifarligaspridningen ämnenåtgärder,omedelbarakräver t.ex. av
vetenskap-medarbetetinvänta attinteåtgärdernakanmiljön. Där

miljöpåver-ochbelastningutsläpp,mellansambandenförklaraligt
innebärDenförsiktighetsprincipen. atts.k.den omgällerDåkan.

såmiljönpåskadorbeståendeochlångtgåenderisk fördet finns en
skälintebevisning motvetenskaplig ettslutligpåbristen varaska

brukarprincipdennamedTillsammans manåtgärder.vidtaatt
på denivånförteknikmöjliga attpå bästakravet angetillämpa

åtgärderalltsåvidtas ävenfalletdetIvidtas. omskaåtgärder som
miljöeffek-ochutsläppenmellanrelationernatillkännerinteman

terna.
kansåmiljöproblemallvarligamindrehandlardetOckså när om

bådebetydelse,sakna närt.ex.miljöövervakningenfråninformation
dyrauppenbara attåtgärdernalämpliga äroch de menproblemen

effektivahindrarinformationpåbristendet inteDååtgärda. somär
samhällsmål.andraavvägningenoch motkostnadernaåtgärder, utan
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Slutligen tidsperspektivet betydelse för hurså har stor nyttanen
miljöövervakningen Om de förändringarska värderas. mätsav som
mycket små så kan det dröja många år innan resultaten gårär att

tolka på något meningsfullt till den punktenFramsätt. är nyttan
med mätningen begränsad, sedan kan tidsserien bli mycketmen
värdefull. Vi dock aldrig på förhand lönsamheten" uppstår,närvet
eller hur observationema kommer värderas i framtiden, då olikaatt
miljökvaliteter kanske heltvärderas annorlunda idag. Miljööver-än
vakningens långsiktighet bidrar således också till svårigheterna att
uppskatta dess nytta.

Poängen med de här inte miljöövervakningär attresonemangen
skulle olönsam för samhället. Men det illustrerar problemetvara
med försöka använda den samhällsekonomiskaatt nyttan som

för miljöövervakningen ska ha bestämd omfattningargument att en
och inriktning. med miljöövervakningen måsteNyttan i stället
relateras till de politiskt beslutade målen för verksamheten.

mål3.4 Miljöövervakningens

Med utgångspunkt i de övergripande målen för miljöpolitiken har
följande mål fonnulerats för den statligt finansierade miljöövervak-
ningen.

Miljöövervakningen ska det möjligtgöra att
beskriva tillståndet i miljön,°
bedöma hotbilder,-
analysera olika utsläppskällors nationella och internationella-

påverkan på miljön,
lämna underlag för åtgärder,-
följa beslutade åtgärder.- upp

Miljöövervakningen ska alltså kunna allmän bildge en av
miljätillståndet i landet och hur det tillståndet förändras. Den börav

Se 1990/91290, 193.Lex. prop. s
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aktivitetermänskligaeffekternaskiljagårutformas så det attatt av
frekvens ochkvalitet,Mätningamasvariationema.från de naturliga

statsmak-handi förstadvs.uppfylla beställarnasskayttäckning -
regionalagäller denkrav. När detNaturvårdsverketsochternas -

nivå,regionalinnehållet påiställetbestämsmiljöövervakningen
ska pekaMiljöövervakningenlänsstyrelserna. utfrämst vargenom

identifieradvs.miljön,sker iförändringarallvarligaoch när
hotbilder.

relationernaoch förklarafinnainteuppgiftenDäremot attär
definitivadvs.orsaker,och derasmiljöniförändringarmellan ge

Miljöövervak-vidtas.måsteåtgärdervilkapå frågan somomsvar
förbehövsunderlagdetdelar attkan levereraningen somav

kompletterasoftastmåsteinformationdessåtgärder,utforma men
Forskningensutredningsverksamhet.ochforskningmed bl.a.

samban-orsakssambandenbeskrivaoch samtförklarauppgift är att
förstå denocksåUppgifteneffekt.ochpåverkan är attmellanden

olikamedsamverkanoch derasdynamiken i ekosystemeninre
klimat-markanvändning,ändradomgivningen,förändringar i t.ex.

ochanalys-vidarebelastning. Ettkemiskökadellerförändringar
identifierakunnaförskedessutommåste attutredningsarbete

möjligavilkaundersökaoch styrme-belastningdennakällorna till
belast-minskakunnaförkrävsåtgärderandra attellerdel som

kostnadseffektivtpå sätt.ningen ett
åtgärderochkändaorsakernaochsambanden ärI närnästa steg,

påverkanandraellerutsläppminska typervidtagits förhar avatt
åtgärder-undersökaförutnyttjasmiljöövervakningen attså kan om

skaMiljöövervakningenmiljön.effekten iönskadedenhaftharna
miljöarbetet.samladedeteffekternaföljaalltså av

målenutvecklingFörändring och av

Oftamiljöarbetet.förmålrik floranärvarandeförfinnsDet aven
omöjligadem attoch inivåer görpådeuttrycks termer som
utsläppenmålendelEnverifiera.ellerjämföra avstor avserav
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olika Miljöarbetet skulle vinna i effektivitet miljömålenämnen. om
formulerades miljökvaliteti istället för utsläpp.termer av

Målen för miljöövervakning innebär det miljön själv, dvs.äratt
dess tillstånd och förändringar, observeras och blir föremål försom

eller mindre detaljerade beskrivningar. Mycket åtgärdsarbe-mer av
riktas däremot utsläpp olika kemiska fysisktet ämnen,mot av

påverkan och felaktig exploatering Därförnaturresursema.en av
krävs det relativt väl kända samband mellan de mänskliga aktivite-

och föreffekterna i miljön miljöarbetets mål ska kunnaterna att
uttryckas miljökvalitet.i utsläppstermer i Miljökvalitet,änsnarare

kandirekt relateras till de övergripande miljömålen, börsom vara
huvudsakligaden utgångspunkten eftersom de direkt uttrycker det

skyddsvärde åsätta miljön.vi villsom
Regeringen planerar miljömålen till den miljöpo-översynen av

litiska till vårenproposition planeras 1998. Naturvårdsverketsom
1997.har fått åri uppdrag fram underlag under syfteEttatt ta ett

formulera tydligare mål enklare förstå och följaär äratt attsom
nuvarande. de målen har formulerats ochde Näränupp nya

fastställts så det viktig uppgift för miljöövervakningenblir atten
följa det viktigt miljöövervakningendem. Därför är attupp

till övergripande miljömålen.deanpassas
nuvarande målen för miljöövervakningen så allmäntDe är

formulerade Naturvårdsverket och Miljöövervakningsnämndenatt
själva vilken kvalitet ska krävas för denmåste avgöra som
information tillsamlas in. måste också själva ställningDe tasom
prioriteringen olika övervakningsprogram ska vägasnär mot
varandra. har inneburit problem för verket och nämnden, inteDet

för verksamhetenminst i samband med de ekonomiskaatt ramarna
skillnad från året innanstramades till år 1997. Tillrealiteteni

kunde utnyttjas förlängre några reservationerintefanns som
miljöövervakningen.

1° för avseende miljömål.Uppdrag till Naturvårdsverket 1997är
M97/749/8.MiljödepartementetRegeringsbeslut 13,
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betydandehafthartraditionforskningen ettEftersom av
såkvalitetskrav,inklusive dessmiljöövervakningen,inflytande över

kravtill dekvalitetensuccessivtfinns attsträvan mot anpassaen
kostnader.högreinnebäroftavilketställer,forskningensom

olikahur deriktlinjer förnågraharintestatsmakternaEftersom gett
områdenallaharsåprioriterasskamiljöövervakningendelarna av

högt.likaprioriterasprincipiövervakningsprogramoch
därförstodMiljöövervakningsnämndenochNaturvårdsverket

miljöövervakningenssituationsvårhanterlig närmycketinför en
gickstrategivaldeDeutarbetas.skulleår 1997förbudget somen

omöjligasvåra ellerbliskulleförändringarundvikapå att somut
handlingsutrymmemycketsåbehållaStrateginåterställa. attatt var

möjligt fortsatteSå långtframtiden.förmöjligt mansomsom
avstodochtidigaresedanlöpteverksamhetermed dedärför som

strategiskaallaI settstortfrånhelt startaattnästan program.nya
Genomströks.utvärdering,ochmetodutvecklingsatsningar, t.ex.

såkostnadernaminska attsökteutförarnamedförhandlingar man
Vissabudgetramama.inomskulleverksamheternaolikade rymmas

fallfleravilket ined,läggadocktvingadesverksamheter man
drabbades.utföraredefrånkritikstark sommöttes enav

strateginhärdenså kanbedömningNaturvårdsverketsEnligt
konsekven-oacceptablafåårenstakaunder attutangenomföras ett
års1997samtidigtbetonarverket attsikt. Men programpå långser

medska fortsättaverksamhetenOmhållbart.långsiktigtinte är
delaralla programmetmåstesåekonomiska avramarsamma

deutgångspunkt imedochsammanhang nyaiomprövas ett
förutsättningarna.

miljöövervakningensviktigtdetbakgrunden att nyadenMot är
vägledningNaturvårdsverketpåformulerasmål sätt enett gersom

kvalitetpåkravdeprioriteras,skaområden samtolikaför hur om
fråninformationenpåställerregeringenochriksdagensom

tydligfungeraalltsåbörMålenmiljöövervakningen. ensom
kravspecifikation.ochbeställning
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målenEtt bör borttasav

Ett de mål har formulerats för miljöövervakningen är attav som
visa hur olika utsläpp påverkar miljön. måletDet heltär av en

karaktär de övriga, och Naturvårdsverket har haftänannan
avsevärda svårigheter med operationalisera det. kunnaFöratt att
fastställa sådana samband krävs kunskap de lederom processer som
från visst förekomst i miljön till effekterna på ekosyste-ämnesett

Dessutom förutsätter det kunskap och detransportvägarnamen. om
kemiska förändringarna från det släpps till deämnenaatt ut att tas

i organismema. kunna infriaFör det målet inom förattupp ramen
miljöövervakningsprogram skulle helt komponent behövaett en ny

utvecklas, kan deninte utnyttja övriga miljöövervakningensson1
struktur. I själva verket kräver det forsknings- och utredningsverk-
samhet övervakning miljön.änsnarare av

Målet bör därför bort från målen för miljöövervakningen.tas
betyderDet inte det bör betraktas mindre viktigt. Tvärtomatt som

så viktig uppgift i miljöarbetet just undersöka hur olikaär atten
utsläpp påverkar miljön. Den uppgiften bör därför ingå som en
central del det övriga miljöarbetet där sådan kunskap behövs,av
inte minst vid Naturvårdsverket. Vid behov kan information från
miljöövervakningen självklart bidra med sådant underlag som
behövs för verifiera forskningsresultaten.att

För kunna bedriva effektivt åtgårdsarbete måsteatt ett man
också kunna dra slutsatser vad orsakar observeradeom som
förändringar i miljön. Miljöövervakningen bör kunna bidra till det,

uppgiften måste huvudsakligen lösas forsk-riktademen genom
ningsinsatser. Miljöövervakningens viktigaste uppgift kunnaär att
konstatera påtagliga förändringar miljötillsåndet.i bör utformasDen
så går skilja sådan påverkan sker mänskligadetatt att som genom
aktiviteter från de naturliga variationema.



inriktningomfattning ochMiljöövervakningens SOU 1997:3450

åtagandetstatligadetAvgränsning3.5 av

rollmiljöövervakningenshär analysendenutgångspunkt iMed av
miljövervakningenföråtagandetstatligakan detoch mål så

verksam-Attvärdering.innebär ingenAvgränsningenavgränsas. en
miljöövervakningföråtagandetstatligautanför dethet faller

miljöar-samladeviktig för detmindredenalltså intebetyder äratt
de idag,tydligarebara ärbetet. Syftet ängränsernagöraattär

och detomfattningenförnödvändigtvilket avgöraattär av
miljöövervakningsprogrammet.framtidainnehållet i detkonkreta

vissaavgränsningenframför alltdetmening motEnligt min är
tillrapporteringenochforskningenrecipientkontrollen,delar av
detfinnsRedanförtydligas.behöverinternationella nusomorgan

mellan miljööver-gränsdragningenklaraanledningdessutom utatt
s.k.behövaskommerkontroll näroch denvakningen attsom

införs.miljökvalitetsnormer
kvalitetvilkenbestämmaavgränsning ärEn atttyp avannan

ska ha.miljöövervakningenfråninformationensom

utsläppskontrollrecipient- ochAvgränsning mot

miljö-tillstånd enligtkräververksamheterAlla utöver somsom
påeffekterkontrollera deskyldiga1969:387skyddslagen är att

recipientkont-s.k.bedrivadvs.orsakar,verksamhetenmiljön som
viktigaocksåmiljöövervakning,medlikheterharroll. Den men

beskrivatillsyftarmiljöövervakningen attMedanskillnader.
mängdeffekternadvs.miljön,iförändringarochtillståndet enav

effekternauppgiftrecipientkontrollens mätaså attolika faktorer, är
s.k.formvanligarealltverksamheter. En äridentifieradeklartav

verksam-olikafleraanvändsrecipientkontroll. Den närsamordnad
denskötsOftavattendrag.miljö,påverkarheter ettt.ex.samma

deluftvårdsförbund, därellerkontroll vatten- somettsortens av
medlemmar.för utsläppen ärsvarar
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Att recipientkontrollen väl avgränsad miljöövervakningenär mot
innebär inte det inte finns kopplingar. informationDenatt nära som

fram där spelar ofta central roll i den regionala miljööver-tas en
vakningen länsstyrelserna bedriver. Därför det värdefulltärsom om
recipientkontrollen sker med metoder används isamma som
miljöövervakningen, i fall där det rimligt med hänsyn tillärvart
kostnaderna och syftet.

viktig skillnadEn miljöövervakningen de verksamhe-ärmot att
påverkar miljön själva bekostar recipientkontrollen,ter som

antingen direkt eller avgiftervia till eller luftvårdsför-ett vatten-
bund. Recipientkontrollen innebär således ingen kostnad för den
statliga miljöövervakningen. finns dockDet undantagett -
recipientkontrollen jordbruk.av

Jordbrukets recipientkontroll

Läckagen växtnäring från jordbruket kontrollerasbörjade på ettav
systematiskt innan det nuvarande med nationell ochsätt systemet
regional miljöövervakning infördes. skedde inomDet förramen
jordbrukets recipientkontroll JRK. Länsstyrelserna ansvarade för
verksamheten, betalades bidrag från Naturvårdsverket.som genom
Kontrollen avgifter påfinansierades med handelsgödsel och
bekämpningsmedel.

När det för miljöövervakning påbörjades årprogrammetnya
1993 så blev verksamheten del den regionala miljöövervak-en av
ningen. upphördeDärmed JRK formellt, begreppet användsmen
fortfarande beskrivaofta för verksamheten. Länsstyrelsernaatt

utföra kontrollen, särskilt starkfortsatte styrning frånatt utan
Naturvårdsverket. Verksamheten kostar drygt miljoner kronor4 per

inklusive de sammanställningar Naturvårdsverketår, gör.som
"Miljöövervakningen jordbruket såledesinnebär fortfarandeav

jordbruksnäringen.kontroll utsläpp från Den har karaktärav samma
den recipientkontroll andra näringar måste utföra enligtsom som

miljöskyddslagen. jordbruket normaltAtt inte omfattas deav
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miljöfarligbetraktasjordbruk intepåberorreglerna att som
miljöskyddslagen. ställagår det inteDärför attverksamhet enligt

recipientkontroll. Detsinförskasjälvaattjordbrukenpåkrav svara
medgenomfördesJRKskäl föravgörandesannolikt attettvar

anslag.statliga
till detåtergåskäldetfinnsbakgrunden atthärdenMot

recipientkontrolljordbruketshanteradvs.ursprungliga systemet,
förbetalajordbruksnäringenlåtaochmiljöövervakningenutanför

näringarandra gör.recipientkontrollsin som
särskildmedfinansieraskunnakontrollenbordeprincipI en

jordbrukenskiltvarjeomfattaskulleintekontrollenOmavgift.
motprestationspecificeradnågonfinnasintevisserligenskulle det

s.k.medräckadockdetkanfallvissadem. Iochför ettvart av
avgiftsbe-tillämpagåskadetför attmotprestationerkollektiva att

greppet.
miljonercirka 4literelativtsigdetEftersom rör pengarom -

förkostnadernarisken attdockfinnsså attårkronor per -
förhållandeiorimligtbliskulleavgiften stordenadministrera nya
jordbruketsfinansierapraktiskt sätt attEttinkomsterna.till mer

redanskatterutnyttja dekunnaskullerecipientkontroll att somvara
förstagäller ijordbruket. Detriktadespecifiktoch motfinns är

tillverkardemSkattenhandelsgödsel. utpå tashand skatten somav
till demvidareprisetviaförsgödselmedel, somoch importerar men

dominerandeheltdenjordbruket ärEftersomprodukterna.köper
fåiskattenden settstorthöjningskullesåanvändaren aven

recipientkont-jordbruketsavgift fö.särskildeffekt som ensamma
fungeraintesyfte, dvs.fiskalthaskulle somHöjningen rentroll. ett

konstgödsel. Enanvändningenminskaförstyrmedel att avett
stabilska fungeraprodukternadeförförutsättning som enatt

skattehöjningenreeipientkontrollen är attfinansieraförskattebas att
Årkraftigt. 1996efterfråganpåverkarinteden varså låg attär

djurenheter.s.k.100medjordbruk änUndantaget är mer
införaförslagetprövade attdet12 lagrådetkonstaterade enDet när om

1994/9523 l.fiskevårdsavgift prop.allmän
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handelsgödsel miljonerfrån skatten på 300inkomsterna överstrax
jordbruketrecipientkontroll inomkronor. finansieraFör att aven

behöva höjas medskulle den skattenomfattning som nusamma
med någonskulle öka priset på produkternadrygt vilketl procent,

skulle få någrasådan marginell höjning knappastpromille. En
efterfrågan.märkbara effekter på

avgiftskatter framför särskildFördelen med marginellt höjda en
ochslipper den administrationför recipientkontrollen är att man

inte blirkräva. nackdel detkontroll avgift skulle En är attsom en
reci-syftar till finansiera justlika skattehöjningentydligt attatt

över påskattehöjningen spillerpientkontrollen. En är attannan
eftersomden risken liten,andra använder konstgödsel. Men ärsom

jordbruksnä-handelsgödsel säljs användsi allstort sett som av
ringen.

ochdetalj studerat möjligheternaUtredningen har inte i
jordbrukets recipientkontroll iförutsättningarna för finansieraatt
och utesluter det kanlinje skisserade förslaget, intemed det att

kostnaderna bör bärasfinnas bättre centralaDetsätt. är att av
miljöövervakningen.jordbruksnäringen och inte belasta

Avgränsning forskningenmot

miljöövervak-tillMiljöforskning verksamhet gränsarär somen
del framtillningen. Miljöövervakningen växte stor genom

långsiktiga Avforskningsinstitutionemas behov matprogram.av
utförare miljöövervakninghistoriska därför de flestaskäl så är av

exempelvis den marinaknutna till gällerforskningsinstitutioner. Det
del utförs de marinamiljöövervakningen till centra.stor avsom

ståndsortskarte-förLantbruksuniversitetSveriges t.ex.ansvarar

3 de jordbrukmiljöprofil skulle det dock bli. Dels förvissEn att som
inte skullehandelsgödsel eller bekämpningsmedelinte använder

pris produkterna skulledrabbas skatten, dels högre påatt ettav genom
efterfråganminska något.
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förInstitutetoch vattendrag,sjöaroch undersökningarnaringen av
luftövervak-delarluftvårdsforskning föroch storavatten- avsvarar

ningen.
koppling mellandennafördelar mednaturligtvisfinnsDet stora

betydandehar oftastForskareforskning.miljöövervakning och en
miljöövervakningförsåväl metodergällerdetkompetens när som

inform atio-insamladetolka denkvalitetsgranska ochmöjligheter att
nen.

primäraforskningensihågkommaviktigtSamtidigt det attär att
Forsk-miljöövervakningens.frånskiljer sigoch syftenintressen

hypoteseranvända data förningens intresse sättaattär att somupp
kanDärförmätningar.ytterligareförkastasellerkan styrkas genom
ochfrekvensomfattning,undersökningarnaspåkravforskningen

har demiljöövervakningens. Dessutomandrakvalitet helt änvara
tidsperspektiv.olikaofta helttvå verksamheterna

mellanknytningstarkalltförrisker meddetfinnsDessutom en
beroendeblirforskningenOmmiljöövervakningen.forskningen och

kritiskadenbegränsaså kan detmiljöövervakningendata frånav
pågåendeochplaneradevärderingochbedömningvetenskapliga av

forskarsamhället.grundbult imåsteforskningsinsatser envarasom
tydligamindreellerpåjagharutredningenUnder stött mer

nödvändigtdärförförhållanden. Det attpå sådana ärexempel
miljöövervakningsådanifrågasättaochrisken,denuppmärksamma

ochBeslutforskningen.användshuvudsakligenresultat omavvars
forsknings-tillförasbörmätverksamhetsådan överfinansiering av

utgångspunktmedbedömasverksamheten kandärverksamheten,
lämpligtfall kan detkriterier. I vissa attvetenskapligastrikti vara

innehål-miljöövervakningen, omprövaiverksamhetenbehålla men
miljöövervakningenstilldensåomfattningenochlet att anpassas

mål.
forskningen.såledesbörMiljöövervakningen avgränsas mot

miljööver-utformningeninteskaintressenForskningens styra av
påpekadetsammanhanget värt attI är attvakningsprogrammen.

fråninformationanvändarepekatsaldrig harforskningen ut avsom
regleringsbrevochpropositionerdeimiljöövervakningen som
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bakgrund det iblandmiljöövervakningen. Motsyftet med avanger
historiska skäl harinflytande forskningenmycket starka avsom

övervak-åtminstone vissaså börmiljöövervakningenhaft över av
miljööver-syfte renodlagranskas kritiskt, iningsprogrammen att

vakningens intressen.
syften skiljer sig frånmål ochmiljöövervakningensTrots att

samordnafall effektivtdet i mångaforskningen så kan attvara
utnyttjasinformationen kansåundersökningar,mätningar och att

mångaredan idagsker i hög gradbåda områdena.på Det attgenom
på uppdragoch undersökningarmätningarforskare utför av

Även högre ellerforskningen ställermiljöövervakningen. om -
så borde det finnaseller frekvenskvalitetandra krav på t.ex.-

samverkan medefterförekonomiska skälstarka strävaatt en
komplet-sannolikt betydligt billigaremiljöövervakningen. Det är att

mätningar genomföramiljöövervakningensoch utvidga än atttera
ocksåfall så kan detslag. vissaliknande Iseparata avprogram

bidrar till finansieringenmiljöövervakningendvs.gälla,motsatta att
med sådanakomplettera demförforskningsprogram mät-attav

syften.miljöövervakningensförningar behövssom
finnaskommerockså i framtidendetskäl förEtt attattannat

miljöövervakningenochforskningenmellanstarka band är att
värderautveckla ochförcentralforskningen attär nyaresursen

frånutvärdera resultatenoch förmiljöövervakning,metoder för att
kostndseffektivaska blisådana insatsermiljöövervakningen. För att
utgångspunkt imeddeså måsteoch ändamålsenliga styras

tillBeställningarnaoch syften.målmiljöövervakningens egna
avgränsade.och vältydligadärförforskningen bör vara

rapporteringInternationell

internationella rapporteringendendirektiv påpekarUtredningens att
bidragit till miljö-harår, vilketökat kraftigt underhar attsenare

ökat.haromfattningövervakningens
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påverkarinternationellaolikatillrapporteringenOm organ
tydligså måstekraftigtkostnader sättamiljöövervakningens enman

medtaktavseendet. li det attmiljöövervakningensförgräns ansvar
kommersåmiljöområdet ökarpåsamarbetetinternationelladet
skärpas.länderfrån olikarapporteringpå attockså kravensannolikt

rapporteringeninternationella trängerdenriskfinnsså fallI atten
miljöövervakningen.svenskadendelarut av

denkartlagtNaturvårdsverketharsåuppdragutredningensPå
sker inomnärvarandeförinternationellatillrapportering somorgan

visarSammanställningen attmiljöövervakningen.för enramen
deningår iinsamlasinformationdendelmycket stor somav

sammanhangetfråga i ärviktigEnrapporteringen.internationella
förkostnadernapåverkarrapporteringeninternationelladenhur

miljöövervakningen.
framdensamma tasärinformationden rapporterasOm somsom

internationella kravendeninteså driverbehov uppvåraför egna
tiddendethandlarsåmycket. Isärskilt settstortkostnaderna om

uppfyllerdensåinformationensammanställa attförgår attsom
den.förkostnader översättaattkraven,internationella samtde

detkostarsåNaturvårdsverketfrånbedömningpreliminärEnligt en
år.kronormiljonminst lnärvarandeförarbetet per

ochanalysermätningar,särskildakrävsdäremotdetOm
interna-uppfylla deförbehöversjälvavi attdembearbetningar än

fall kansåkraftigt. Iöka nyttankostnadernaså kankraventionella
svenska miljden ööver-åtminstoneifrågasättas,rapporteringen urav

perspektiv.vakningens
pekasvårtmycket utdetså attNaturvårdsverket ärEnligt

internationelladen rapporte-till förbaramätningar ärsådana som
ändåinformationdendet tassåfallflestade allra är somIringen.

komplette-vissaibland krävsdetfram ävenrapporteras, omsom
haroftamätningarnapåställsde kravEftersomringar. som
harsådeltarSverigedärinternationellaiframförhandlats organ

successivtfallmånga anpassatsimiljöövervakningensvenskaden
ianvändbardärförInformationen ärkraven.internationellatill de

haskulleinteden settmiljöövervakningen, ävensvenskaden om
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likadanprecis hade bestämt helt själva. kanvi Man sägaut attom
det priset för kunna jämföra förhållandena ivi betalarär attsom
den svenska med dem andra länder, för få tillmiljön i eller att
stånd viktiga internationella avtal.

internationellFör närvarande torde således inte kraven på
rapportering någon belastning för miljöövervakningen.tungvara
Men det finns exempel på mätningar eller ibaraatt görs vartsom -
fall första tilli hand för kunna informationenatt rapportera-
internationella bidrar uppfylladvs. de inte till atttrots attorgan,
målen för den svenska miljöövervakningen, frågangör om
internationell principiellt viktig. Varför åtar Sverigerapportering sig

avsådant vi inte själva har något intresseatt rapportera om som
Ska miljöövervakningen verksamhet tillbelastas med inte ärsom
någon direkt andra skälför den, kan motiverasnytta men som av

Ett viktigt skäl till Sverige åtar den härsig attatt rapportera
kravet internationellainformation ingår i detypen är attav

överenskommelser kan ha betydelse för miljöarbetet.storsom
Sådana överenskommelser kan förutsättning för kommaattvara en
tillrätta med vissa miljöproblem. kan gällaDettyper t.ex.av
utsläpp luftföroreningar i andra länder drabbar den svenskaav som
miljön, och Sverige har kvalificerad grunddär det viktigtär att en
för i internationella sammanhang. så fall kan mätningarIatt agera

inte fyller någon funktion det svenska miljöövervak-självklar isom
ningsprogrammet inträdesbiljett till de intemationel-fungera som en
la framgång förhandlingsarbetetoch nyckeln till iarenorna, vara
Kostnaderna kan därför väl motiverade.vara

Förslag till internationella övervakningsprogram bör docknya
med urskiljning. Sverige har redan påtagit sig omfattan-prövas stor

de områdenrapportering inom de angelägna iär mest ettsom
svenskt perspektiv. länder delar Sveriges denMånga uppfattning att
internationella öka taktrapporteringen inte kan i samma som
tidigare, och den måste effektiviseras. förhandlareInternationellaatt
bör därför mycket restriktiva med åtaganden. självaIvara nya

såverket bör inte ingå avtal förränrapporteringman om ny
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ochtillfredsställandeeventuella förslag har löstfinansieringen av
behov.andravägts mot

Miljökvalitetsnormer

miljökva-föreslagit s.k.har1993:04Miljöbalksutredningen M att
EG-uppfyllaföri Sverige, bl.a.ska införaslitetsnormer att

miljökvalitetsnormvattenkvalitet.och Endirektiven luft- är enom
visstförgodtasmiljökvalitetföreskrift lägstaden ettsomom

denuttryckaskanMiljökvalitetenområde.geografiskt t.ex. som
antaletlägstaeller detfår förekomma,högsta halt ämneett somav

tidpunkt.vissvidska finnas,viss organism ensomav en
frammiljöövervakningen ärden ettInformation tartyp somav

miljökvalitetsnormer.utformakunnaförnödvändigt underlag att
framtiden.roll ifåmiljöövervakningenkan såledesHär en ny

kontrolleraså måsteinfördmiljökvalitetsnormNär är manen
behövsundersökningarochmätningaruppfylld.den Deär somom

ramdirektiv förutkast tilldetmiljöövervakning. Iformblir aven
krav påomfattandefinnsinom EUframhar tagitsvatten som

nuvarandeövervakning. denuppfyllas medkan intekravenDe
Däremotpåfinansierasmåste sätt.miljöövervakningen, annatutan

Ominfonnationen.hamiljöövervakningenså kan nyttastor av
miljökvalitets-omfattassikt kommerlandet pådelar attstora avav

delvismedföradetså kommerEG-direktiv, attt.ex. genomnormer,
omständig-Under allamiljöövervakningen.förförutsättningarnya

harNaturvårdsverketochl KemikalieinspektionenMiljödepartementet,
rapporteringinternationellförgeneralinstruktions.k.utarbetat aven
internationelladeltar iallabl.a.pekar påmiljöstatistik. Den att som

försökamiljöområdet skainomarbetsgrupperochförhandlingar
samordningen.och ökarapporteringeninternationellaminska den

Establishing Frame-DirectiveCouncilforProposalCommission aa
Draft 4ConsultationPolicy.Community Waterwork for European

61VII,december 1996, Annex s
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heter så kan viktig uppgift för miljöövervakningen bli atten
kontrollverksamheten och sammanställa informationen.samordna

Rätt kvalitet

Eftersom kostnaderna för fram information ofta påverkasatt ta
starkt kvalitetskrav ställer på den så det viktigtde ärav som man

klargöra ska uppnås. Särskiltvilken nivå på kvalitetenatt som som
kostnaderna för öka kvaliteten på marginalen kan mycketatt vara

såledeshöga se figur tänkbara kvalitet ingen bra3.1. Högsta är
målsättning. nivå på kvaliteten såOm väljer för hög kanman en
det innebära ökar kraftigt till mycket litenkostnaderna nytta.att
Om kvaliteten sidan för låg innebär det ocksåå andra är storen
kostnad, bli helt oanvändbar.eftersom informationen kan

Kostnader

Kvalitet

Principskiss.kvalitet och kostnader.Sambandet mellanFigur 3.1
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kvalitet.l° måsteVad deträtthålla äralltsåMålet är att
det gällerNärinformationen.beställerdenbestämmas somav

handdänned i förstadetmiljöövervakningfråninformation är
miljö-denkvalitetenskaregeringenochriksdagen angesom
ocksåanslag. Menstatligamedfinansierasövervakning som

informationenutnyttjarolikamångapåNaturvårdsverket, sättsom
skakvalitetsnivåvilkenförbesluta sigmåstemiljöarbete,i sitt som

därförharkvalitetskravenövervägandenVerketsuppfyllas. omegna
kostnader.miljöövervakningensförbetydelsestor

detsammanhanget. Härpåberor ärbetyderVad kvalitet
beställa-värde förinfonnationensslutprodukten, dvs.påkvaliteten

helaikvalitetskravfinns detSjälvklartintressant.ärsomren,
ochanalysentillplaneringenfrånundersökning,kedjan av en

uppgiftbeställarensintedet attresultaten. Men ärutvärderingen av
hur oftaska finnas,mätstationermångahurt.ex. somange

skalaboratoriemaianalysernahurellerskaundersökningarna göras
övergripan-beställarensbeslutsådanapåverkasgå till. Däremot av

kvalitetskrav.de
gällerGenerelltpå olika attformuleras sätt.kanKvalitetskravet

fallvissakravet. Ifonnulerarbeställarentydligarebättredet är
skakvalitetenkravetformulera attmöjligtdetbör att somt.ex. vara

upptäckasska kunnaförändringvisssådan omtypatt avenvara
sannolik-medårperiod på YXden överprocentän enär större en
så måstetydligtsåuttrycktsharinteOm kravenpåhet Z procent.

destotolkningen ärbättre störreär,tolka dem. JuNaturvårdsverket
viktigtdetDärförkvalitet. attärfårverksamheten rättchansen att

harbådasåbeställaren,med parternadialog attfinnsdet sammaen
ocksåmåsteDe överenskvalitetskraven.uppfattning omvaraom

verksam-till deförhållanderealistiska ikraven somär resurseratt
därsituationhanteraskahurliksomförfogarheten över, enman

miljötek-kvalitetssäkring vidVägledning i16 datakvalitet.RättSe t.ex.
4667,Naturvårdsverket,ff. rapport13undersökningar,niska s

1996.december
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inte räcker. Ska ökas, kvaliteten minskas ellerresurserna resurserna
vissa delar verksamheten prioriteras nedav

Om kvalitetskraven preciseras så kan det bidra till effektivareen
upphandlingsprocess. börDet bli enklare vidga kretsenatt av
tänkbara utförare, så upphandlingen kan ske på hela denatt t.ex.
nordiska marknaden.

3.6 Omfattningen

Det går inte den rätta omfattningen på eller kostnadernaatt ange
för den framtida miljöövervakningen. Teoretiskt finns det en norm

omfattningen ska sådan den samhällsekonomiskaatt nyttanvara-
ska så möjligt i relation till kostnaderna. Menstorvara som som
nämndes tidigare så det i praktiken knappast möjligt beräknaär att
den samhällsekonomiska miljöövervakningen pånyttan ettav
meningsfullt Därför måste omfattningen alltid bestämmassätt.

politiska beslut, bl.a. hur verksamheten ska avgränsasgenom om
och vilken ambitionsnivå ska gälla. Båda faktorerna spelarsom en

roll för omfattningen kostnaderna.ochstor
Naturvårdsverket har vid flera tillfällen föreslagit miljööver-att

vakningens omfattning ska öka. Det förslaget innebär desenaste att
årliga kostnaderna från år skulle2000 gånger högre2,5änvara mer

Vid de kontakter utredningen har haft med olikaän nu. som
intressenter har ingen kritik framförts Naturvårdsverkets förslagmot
till omfattning. har enskildaDäremot delar det föreslagnaav

ifrågasatts.programmet
Jag har dock inte haft förutsättningar bedöma denatt om

föreslagna nivån optimal eller kostnaderna rimliga.är ärom
Enligt utredningens direktiv så hör dessutom frågan verksamhe-om

finansiering.omfattning direkt ihop med möjligheterna tilltens

7 kapitelSe
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såförslag rimligtNaturvårdsverketsfråga ärstället förI att om
orimlig.omfattningennuvarandedenställa frågan ärkan omman

indikation pånågonfåtthar jag inteså attUnder utredningen
hittills harbedrivitsharmiljöövervakningpå denomfattningen som

förrestriktionallvarliginneburithardenså lågvarit att en
miljöpolitik Ieffektivgenomföraochdrivamöjligheterna att en

kostarmiljöövervakningsprogramså fall blir slutsatsen att ett som
och 1811995/96budgetåretunderdvs.cirkamellan 70 som --

värdefullt.ochmeningsfulltårkronormiljoner ärper
rimligtdetsåverksamheterflesta anta attför de attLiksom är

Samtidigtomfattningen.medökarmiljöövervakningnyttan med
ellerlinjärtsällansambandetihåg ärkommadet viktigt attär att

oändliga. till 60från 30ökaromfattningenOmgäller i det
ökningtillsannoliktlederår störrekronormiljoner avenper

Tillskullemiljonertill 90 göra.från 60ökningvadnyttan än en
minskar,nyttantillledamedtill ochökningen attså kanslut
omöjligtblirdetsåinformationsflödet blir attstortatttex. genom

överblick.fåatt en
miljö-beräknagårknappastdet nyttanPå grund att avattav

kostna-mellansambandethurvisainteså går detövervakning att
kommaviktigtdetpraktiken. Men atti ärochderna utnyttan ser

miljööver-mindreblir allttillkommandedenihåg nyttan meratt
ökar.omfattningvakningens

finnsremissbchandlats såharinteg förslagNaturvårdsverketsEftersom
nivån, FråganSynpunkterna på togsolikadebildallsidigdet ingen av

novemberarrangerade iutredningenhearingvid dendärför somupp
försöksystematiskt attgjortinte någotdockharUtredningen1996.

omfattning.verksamhetensuppfattningarallakartlägga om
avkastning.avtagandeför lagen19 kallasdetteori brukarekonomiskI om
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3.7 Inriktningen

Miljöövervakningens nuvarande inriktning baseras på det program
Naturvårdsverkets miljöövervakningsnämnd år 1993.antogsom

Hittills har dock helainte kunnat genomföras, eftersomprogrammet
inte har varit tillräckliga. Programmet börresurserna ses som en

helhet, dvs. olika delar kompletterar varandra så de tillsammansatt
ska den helhetsbild tillståndet i miljön syftet. Detärge av som
betyder det gällande måste omarbetas väsentligtatt programmet om
miljöövervakningens omfattning blir den Naturvårds-änen annan
verket utgick från utfonnades. Om volymennär programmet tex.
måste minskas med så innebär50 det inte varjeprocent att
delprogram kan skäras ned till hälften. Vissa verksamheter går inte

dela, medan kanandra i princip till vilken volymatt anpassas som
helst ändra ambitionsnivån eller kvalitetskraven. Omattgenom en
viss mätstation kostar miljonl kronor år driva så står valetattper
mellan ha den kvar eller lägga ned den helt, dvs. kostnadenatt att
blir antingen l miljon eller noll. En undersökning genomförssom

femte till kostnad miljoner kronor5 gång kanvart en av per
däremot tionde i stället, vilket halverar årligadengöras vart
kostnaden.

I den den framtida miljöövervakningenrapport om som
Naturvårdsverket presenterade år så påpekas1996 också detatt
behövs genomgripande inteöversyn programmeten av om
kostnaderna kan ökas till enligt förslaget. finns dockDet ytterligare

skältvå till sådan behövs, oberoende vilkenöversynatt en av
volym miljöövervakningen får i framtiden.som

Det de miljömålen har aviserats till 1998,ärena nya som
utsträckning formuleras mål för miljökvalitet.i storsom avses som

Miljöövervakningen bör utformas på sådant dessa målsättett att
upp.blir skäletlätta direkt följa andra förslagetDet äratt att om

införa EG-direktivenmiljökvalitetsnormer och miljökvalitetatt om

2° avsnittSe 3.4.
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förförutsättningarnaändraellerpåkravställakommer att nya --
ramdirektivetkommandedetsärskiltgällerDetmiljöövervakningen

miljörela-EU:sförslagitvatten." harMiljöbalksutredningen attför
miljö-införandegenomförasskafrämstdirektivterade avgenom

kvalitetsnormer.
någotutformaförsöktinteharMiljöövervakningsutredningen
tidigt,fördetförDelsmiljöövervakningen. ärattförnytt program

krävaskulledetfördels atttvå skäl ende ovan,angavssomav
utredningensinomhadeintearbetsinsats rymts ram.som

nuvarandeNaturvårdsverketsutredningenbedömer attDäremot
framtidadetingå ibörområdenangelägnapekar ut somprogram

programmet.

mångfaldBiologisk

centralalltfåttårpåharmångfaldenbiologiska merDen ensenare
målen.uttaladededenbevara är ettmiljöpolitiken. Attroll i av

mångfald,biologiskkonventionentillanslutit sigharSverige om
framtidadetplan förframtagitharNaturvårdsverketoch en

Fiskeriver-Skogsstyrelsen,Jordbruksverket,arbetet." harDessutom
där deaktionsplanersektorsvisaframtagitBoverketochket

denbevaraföråtgärder attbehovetochstrategierredovisar av
ansvarsområden.respektivesinainommångfaldenbiologiska

särskiltnågotbedrivitsharhittills intedettillskälenEtt attav
framför alltmångfaldenbiologiskadenövervakaför att -program

vadklaramedarbetedel utåterstår attdet somlandpå är att en-
vad detmångfald, dvs. ärbiologiskmed somskaegentligen avses
Naturvårdsver-metoder.ochutveckla prövaövervakas,ska samt att

Gruppenarbetet.detförarbetsgruppsärskildtillsattharket en
1997.årunderförslagsinaredovisakommer att

21 avsnitt 3.5.Se
Naturvårdsverket,4463,mångfald. Rapport22 biologiskförAktionsplan

1995.december
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Samtidigt det påpeka det inom förär mångavärt att att ramen
de övervakningsprogram pågår finns betydande inslagav som av

biologisk mångfald. Det gäller olika undersökningart.ex. av
havsmiljön, de återkommande undersökningarna sjöar ochav
vattendrag och den s.k. ståndortskarteringen skogen, därav
åtminstone vissa förutsättningar för biologisk mångfald övervakas.
Det viktigt den framtida övervakningen biologisk mång-är att av
fald samordnas med och bygger vidare på de befintliga program-

Till dem bör också räknas de undersökningsmetoder ochmen.
övervakningsprogram nyligen har tagits fram för följaattsom upp
och utvärdera miljöeffekterna livsmedelspolitiken. gällerDetav
inte minst effekterna på den biologiska mångfalden i odlingsland-
skapet.

kanDen finnas två olika syften med övervaka den biologiskaatt
mångfalden. övervakaEtt förekomsten och utvecklingenär att av
för i sig. Det andra använda den biologiska mångfal-arterna är att
den indikator på olika förändringar i miljön. Etttypersom av
exempel undersökningar s.k. eller mellankonsumen-är att topp-av

sälar eller fiskar, kan visa på hur förekomsten kemiskater, tex. av
eller näringsämnen förändras. Miljöövervakningenämnen av

biologisk mångfald kan därför komplettera eller kompletteras av-
de traditionella fysiskamätningarna eller kemiska förhållan-av-

den. Det gäller särskilt undersökningar svåmedbrytbara ochav
giftiga ämnen.

Människors hälsa

Att skydda människors hälsa de övergripande målen förär ett av
miljöpolitiken. Hälsorelaterad miljöövervakning ingår också i den
nuvarande miljöövervakningen. Miljöhälsoutredningen ansåg dock
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det handlingspro-för följabl.a.förbättras,den behöver attatt upp
presenterade."utredningengram som

miljöövervak-hälsorelateradedenintegrerasvårighet medEn att
aktörerandfadetmiljöövervakningsprogrammet ärningen i är att

och den bästaprimärahar detNaturvårdsverket ansvaretän som
Socialstyrelsei harverksamhet.denförkompetensen typen somav

niljömedi-hälsoskydd ochförtillsynsmyndighetcentral ett ansvar
bevak-epidemiologiskanationellaockså för dencin. Den svarar

miljö behövsochmellan hälsakopplingengällerdetningen. När
epidemiolo-och denmiljöövervakningenmellansamarbetenäraett

nationellrollharFolkhälsoinstitutetgiska bevakningen. en som
ocksådärföroch börfolkhälsoarbetet,ioch pådrivaresamordnare

miljöövervakningen.intresseha ett av
Orsakenlokala.oftasthälsoproblemen ärmiljörelaterade ärDe

densker mycke:Därföriluftkvalitetdålig tätorter. avt.ex.
kanDetkommunerna.lokalt imiljöövervakningenhälsorelaterade

och buller. Deluftkvalitetberäknaochhandla mätaattt.ex. om
vissabedriverlandstingeninomenheternamiljömedicinska

undersökningar.
lokalt,bedrivaskan intemiljöövervakninghälsorelateradallMen

nationellregional ellerpågenomförs bästundersökningarvissautan
nivå.

hälsorelatera-denutredningenbedömerbakgrunden attdenMot
utökaseventuelltochbehövakanmiljöövervakningen överde ses

fall handlasåkan det idelTillnivå.nationellochpå regional stor
undersökningardesammanställaochsamordna somattom

för.landstingenochkommunerna svarar

betänkan-Miljöhälsoutredningen;23 hälsoutveckling.hållbarMiljö för en
1996:124.de, SOU
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Strategi För informationen

Miljöövervakningen syftar till fram information tillståndetatt ta om
i miljön och dess förändringar. Hur den informationen utnyttjas i
det samlade miljöarbetet avgörande för vilkenär nytta som

miljöövervakningen.samhället har En strategisk fråga förav
miljöövervakningen därför vilken information ska spridas,är som
och i vilka former.

Den snabba utvecklingen infonnationsteknologin har skapatav
möjligheter på relativt enkelt och billigt spridaatt ett sätt stora
mängder information till mängd olika användare. Redan idagen
utnyttjas Internet för sprida infonnationen från miljöövervak-att
ningen, både Naturvårdsverket och de s.k. datavärdarna. Detav av
återstår dock hel del arbete med standardisera och samordnaatten
informationen för den ska kunna utnyttjas på bästa detIatt sätt.
arbetet ingår också på tydligt markera informationenatt ett sätt att
har tagits fram miljöövervakningen.genom

Miljövårdsberedningen föreslog 1996 det s.k. Svenskaatt
Miljönätet skulle skapas för internet till effektivtatt göra ett

miljöinformation.redskap för fönnedla svensk För närvarandeatt
pågår arbetet byggamed miljönätet. Eftersom informationenatt upp
från miljöövervakningen troligen kommer kärnan i denatt utgöra
information förmedlas via så blir det viktig delnätetsom en av
miljöövervakningens informationsstrategi.

detI sammanhanget måste också rollen för de datavärdar som
miljöövervakningen anlitar närvarande finnsFör sjuprövas.
datavärdar verksamhet bekostas miljöövervakningen.Enligtvars av
planerna ska antalet fördubblas. Mot bakgrund den tekniskaav

ochutvecklingen uppbyggnaden Svenska Miljönätet så finns detav

u avsnitt 3.3.Se
25 miljöarbetet.IT i Betänkande Miljövårdsberedningen, SOUav

1996:92.
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föroch kostnadernauppgifterdatavärdamasanledning överatt se
dem."

delockså viktiginformationenförkostnaderna ärFrågan enom
informationenOmövervägandena.strategiska merpartende avav

trycktbehovetrimligenminskarsåtillgänglig via Internetfinns av
förbetaltförförutsättningarnaändrasSamtidigt att tainformation.

enkeltrelativtpåmöjligtdetTekniken ettinformationen. attgör
ha.villanvändarnainformationexakt denförbetalt somsätt ta

enklarebetydligtockså attinformationenelektroniska ärdenMen
påtrycktinformationenmängderividare än närsprida stora

förvillkoranvändaresoch olika attupphovsrättFrågor ompapper.
ut."klarasdärförmåsteinformationenanvända

samlad bildEn

uppgift intemiljöövervakningens är atttidigareharJag nämnt att
Årecipientkontroll.utföraellerutsläppinformationhantera om

belastningsinfomationochutsläpps-såvälsidanandra somär
detikomponenterviktigarecipientkontrollenfråninformation

systematiskföremål förblioch börmiljöarbetetsamlade meren
hantering.

händerolikapå mångautspriddinformationendenliggerIdag
församlas ihopkanden attsvårighetmedendastdetoch är som

imycketocksåvarierarDenredovisningar.nationellaingå i t.ex.
informa-medjämföraomöjligsällanoch inte attkvalitet annanär

miljövårdsarbeteeffektivttillbidraFör etttion atttyp.sammaav
recipient-fråninformationenochutsläppsinformationenså bör

påtillgänglig sättochsamladfinnaskontrollen somsamma
dessutomskulleDetmiljöövervakningen.fråninformationen vara

tillgängligafannsinformationolika formernadefördel avomen
källa.från samma

26 kapitelSe
27 kapitelSe
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Även det inte direkt fråga för utredningen så vill jagärom en
ändå framföra det bör prioriterad uppgift för Naturvårds-att vara en
verket lägga all relevant information till samlad bildatt samman en

tillståndet i miljön. bör också visa på hur olika mänskligaDenav
aktiviteter påverkar miljön. Naturvårdsverket bör huvudmanvara
för tillhandahålla denna samlade information.att

bildenFör ska kunna hållas aktuell krävaatt utan att stora
ansträngningar så skaoch krävs den informationattresurser som
ingå organiseras på det enkelt ställagörsättett attsom samman
den. Uppgiften blir därför till börja med utformaatt ett systematt
för samla in olika information och tillgängligdenatt görasorters
på enkelt via Internet.ett sätt, t.ex.
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4 Miljöövervakningsprogrammets
struktur

4.1 Lokal, regional och nationell
miljöövervakning

Om vi för ögonblick släpper den definitionenett detsnäva av
statliga åtagandet för miljöövervakning så kan vi konstatera att
liknande verksamhet samhället.bedrivs på olika nivåer i På såväl
lokal regional och nationell nivå bedrivs någon formsom av
miljöövervakning i offentlig regi. I idealisk situation så skulleen
det möjligt lägga resultaten från den kommunalaattvara samman
verksamheten till samlad information den regionala nivån.en om
Efter vissa kompletteringar så skulle de olika länsstyrelsemas
miljöövervakning kunna slås ihop till nationell bild. Med etten
sådant nerifrån och upp-perspektiv så skulle i princip resultaten
från alla mätningar och undersökningar användas gånger. Setre
figur 4.1.

mångaI fall det så den regionalaär och lokalatvärtom att
miljöövervakningen används för komplettera den nationella iatt
stället för underlag för den. Perspektivetatt alltsåett ärvara
uppifrån och ned. Troligen det i åtminstone vissa fall svårareär

utnyttja informationen på flera nivåer med denatt inriktningen. Att
fördela nationellt förhållande på alla kommunerett t.ex. är

28 Se avsnitt 3.1.
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tilldatakommunilalika lätt attintesannolikt summerasom
nationella.

Nationell

o/l
Og Regional/

lEI
D

ü Lokal
aüE E,D

CI

niljöövervak-nationellochregionallokal,mellanSamverkan4.1Figur
upp-perspektiv.ochnerifrånning ettur

enkel isåintebildensåharvi ärperspektivvilketOavsett
ochmetodernaambitionsnivåema,syftena,Målen,verkligheten.

demellankraftigtoftaverketsjälvaisigskiljertidsperspektiven
verksamhetden:letgäller somalltFramförnivåerna.olika

tillkoppladdenOftafinansierar. ärochbedriverkommunerna
bullerochluftföroreningarmiljöproblem,lokala t.ex.ochkonkreta
vissaMedled:r.trafikeradehårtellerstadstrañkenorsakas avsom mellaningarkoppnaturligahittasvårtdärför attdetundantag är

miljöpåverkan styrsfall där avdelundantag.29 dockfinnsDet ellerrörelserluftmassomaskända t.ex.ochstorskaliga processer, medförobservationer attfåtalmedräcka ettdetkanhavsströmmama, tillräcklignedförhållandenlokalaberäknakunnamodellerhjälp av
precision.
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verksam-miljöövervakningen,och lokaladen nationella även om
varandra. bidrarTill svårigheternapraktiskt liknarheterna rent

sin miljööver-själva bekostarsjälvklart det kommunernaäratt som
någralänsstyrelserna harNaturvårdsverket ellervakning. Varken

verksamhet.kommunernasmöjligheterformella styraatt
ochregionaladendet gällerdelvisSituationen närär annanen
ochbeslutbåda statligamiljöövervakningen. Denationella styrs av

statliga anslag.medtill delfinansieras stor
nationellaskillnader. Detockså härSamtidigt så finns det stora

förmiljöövervakning utformatför är attprogrammet ge en
i Sverige.miljösituationenbildinformation, dvs.rikstäckande aven
specifikakunskaperdäremot tillregionala syftarDen att omge

ocheffekternatill följamiljöförhållandenregionala samt att avupp
nivå. Med denpå regionalmiljöarbetetsamladeunderlag för detge

automatiskingenså finns detmiljöövervakningenuppdelningen av
miljöövervak-och regionalanationellasamordning mellan den

ningen.
regionalamellan denviktig skillnadfinnsDet en annan
nationel-och denbedriverlänsstyrelsernamiljöövervakningen som

påalltbaseras framförmiljöövervakningennationellala. Den
Länsstyrelsernaför det syftet.barahar utformatsprogram som

mycketverksamheten istället gårrelativt Idriver få program.egna
och undersökningarmätningargrad samordnapåhög ut att som

luft-kanandra skäl. Detdelvisolika aktörer genomför t.ex. varaav
utförföretageller enskildavattenvårdsförbund, kommunereller som

hårdrar så kanrecipientkontroll.s.k. Om säga attmanman
samordnamiljöövervakninglänsstyrelsemas medarbete är att

bild.regionaldem tillmätningar, ochandras sätta ensamman
ochmiljöövervakningregionalDärför begreppet sammansattär mer

iblandvilketmiljöövervakningen,nationellasvårfångat denän
skapar förvirring.

30 mätningarför vissakommunernaundantagEtt är när somsvarar
bl.a.gällerinternationella DettillskaSverige rapportera organ.

sjöarna.badvattnet ikvaliteten på
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två programEtt eller

och miljöövervakningen på tvåkan den nationella regionalaMan se
statligaorganisera den samladeAntingen sättsätt. ett attsom

också skilda verksamheter medeller tvåmiljöövervakningen som
föntsättningama förförutsättningar. Synsättetolika mål och avgör

verksamheterna.tvåsamordna deatt
verksanhet så kanochOm det frågaär samma manom en

utgångspunkt enda motivuppgifterna med ifördela ochrollerna ett
uppnåmöjligt deeffektivtpå så sättatt ett gemensammasom-

verksamheter så finnstvå olikadäremotmålen. Ser dem somman
vilket ibland kanvarandra,måstedet flera mål vägas mot varasom

försurringssituationen iövergripande bildsvårt. fåFör att aven
s:atistiskt urvalräcka iså kan detlandets sjöar mätaatt ettt.ex. av

bild. fåför Förurvalet alldelessjöarna. vissa länI attgrovenger
planera för olikakunnaförunderlag,tillräckligt attt.ex.ett

De kanantal mätningar.kanskeåtgärder, krävs ett stort vara av
lokala nivån,ellerpå den regionalamiljöarbetetvärde förstort men
nationella miljö-information för denväsentlignågoninte tillföra

övervakningen.
regonala miljööver-betrakta denbörförMycket talar att man

nationella.från denfriståendefall delvisivakningen vartsom
tillbaka tillgår 1991regional delnationell ochUppdelningen i en

har särskildlänsstyrelsernaframgårmiljöproposition. Därårs att en
miljöövervakningen. Med denfinansieradestatligtdenuppgift inom

och svårigheter-behovetförklaralättdetutgångspunkten är att av -
miljöövervamingen med denregionaladensamordnamed attna -

nationella.

Önskemål samordning4.2 om

Ökad gångermångaönskemål harsamordning upprepitsär ett som
miljöövervakningen.samband medi
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Samordning i själva verket utgångspunkterna för denär en av
nuvarande miljöövervakningen. års miljöpolitiska proposi-I 1991

samordningen mellan de olika påtion påpekades att programmen
förbättras.kan ingicknationell, regional och lokal nivå I detta

den miljöövervakning ska utföras bör ske medäven att som en
enhetligt Samordningenhetlig målsättning och på sätt.ett uppgavs

också förutsättning för miljöövervakningen ska bliviktig attvara en
kostnadseffektiv. Likaså borde den regionala miljöövervakningen

miljömålentill syftet, dvs. stämma mot samtattanpassas av
åtgärdsbehov. för samord-bedöma miljötillstånd och Ett motiv

ningen nämndes det möjligt för övergripandegöraattsom var
utvärderingar utvecklingen i miljön, utnyttjaett annat attav

bättre.resurserna
Önskem ålen mellan den regionala och nationellasamordningom

miljöövervakningen har dock inte uppfyllts. Enligt Naturvårdsverket
så finns det flera på bristande samordning inomexempel program-
områdena Luft.Sjöar och vattendrag Trots de regionalasamt att

enligt uppfylls nationellabehoven verket i många fall väl denav
miljöövervakningen valt komplettera deså har länsstyrelserna att
mätningar sedan tidigare finns etablerad på regional nivå inomsom

för olika recipientkontrollprogramsamordnaderamen m.m.
Miljödatautredningenstatliga ochFlera utredningar, bl.a.

Kalkningsutredningen, år pekat på behovethar under senare av en
samordning samverkan insamlingen miljödata. Debättre och av av
emellertid inte konkret hur det ska ske.berör mera

MiljöövervakningsutredningensOckså i direktiv pekas på
ökad möjligt bör miljööver-behovet samordning. Så långtav som
utgå från kan undvikavakningen insamlade miljödata, så att man

dubbelarbete.

3 1990/91290, 49.En god livsmiljö. Prop. s
32 betänkande,insamling miljödata. MiljödatautredningensSamordnad av

SOU 1994:125.
33 KalkningsutredningensKalkning vattendrag. betänkande,sjöar ochav

SOU 1996:53.
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anordnadeMiljöövervakningsutredningenden hearingVid som
tillmöjligheternadeltagarebetonade fleranovember 1996i

samordning.
sedan denhar betonats ändasamordningbehovetTrots att av

samcrdningsvins-har destartade såmiljöövervakningennuvarande
åtminstonesmårelativtvarithittillsuppnåttshar om manter som -

kostnader. vilkapå,det berorvadFrågansänktai ärdemmäter
hindrenochorsakerna är.

hinderochOrsaker

mål ochSkilda motiv

inte harsamordningenönskadedenorsak tillgrundläggandeEn att
mellan denskillnaderfinnspraktikendet i störreskett kan attvara

vad begreppenmiljöövervakningenregionala änochnationella
samordning,hindergenuintdetfinns motså fallantyder. I somett

tillräckligtsigharinteaktörernaolika ansträngtpå deinte beror att
verksamheterna.samordnaför att

naturligbrist,ingensamordningavsaknaden utanDå enär av
kandubbelarbetemål. Detochförutsättningarskildaföljd somav

detslöserionödigtsken närkanförekomma ursermanavge
Ändå välkan detperspektiv.striktamiljöövervakningens vara

beslutspro-regionalaellerlokaladendelmotiverat, t.ex. avsom en
miljöåtgärder.konkretainförcessen

deharbeloppmindre så34 frågaÅtminstone varitdet har omom miljöövervak-inomverksamhetertilltroligen använtsgenast nya
tydligtregistrerats på något sätt.aldrigdärförochningen,
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bjälvständiga länsstyrelser

faktum länsstyrelsernaDet har fått särskilt för denatt ett ansvar
regionala kanmiljöövervakningen i sig innebära hinder motett
samordningen. Länsstyrelserna ska själva vad böravgöra som
prioriteras utifrån det länets förutsättningar och inte styrasegna av
Naturvårdsverket. ligger i linje med hur länsstyrelserna harDet
utvecklats generellt. traditionella myndighetsutövningenDen
utvecklas alltmer helhetssyn, samverkan och samordning.mot en
För vissa länsfunktioner har det naturligt skapa störreansetts att ett
spelrum för ochregionala variationer initiativ. Samverkanegna

länsgränsema har också blivit allt vanligare, frågornaeftersomöver
tenderar tidigarei utsträckning gälla funktionellastörre än att
sakområden geografisk omfattning.varierande Miljöövervak-av
ningen länsfunktionenexempel på där efterär ett anpassats
regionala variationer och initiativ. I utredningens kontakteregna
med länsstyrelserna också påpekathar de det angelägetäratt att
ansvarsförhållandena mellan nationell och regional miljöövervak-
ning förtydligas, Naturvårdsverketliksom tydligasätter gränseratt
för finansiering och utförande.ansvar,

denUtöver här principiella eller strukturella hindertypen motav
samordningen så praktiska skäl.kan det finnas

tidDet tar

dröjakanDet relativt lång tid innan åtgärderna för öka samord-att
fårningen tydligt genomslag i praktiken. Sedan det nuvarandeett

för miljöövervakning årstartade 1993 har Naturvårds-programmet
påbörjat flera projektverket har syftar till förbättraattsom

återkommersamordningen. Jag till dem. Att planera ochstrax
genomföra projekten har i vissa fall längretagit tid än man
hoppades, vilket gäller för utvecklingen och beskrivningent.ex. av
vissa metoder.
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Oklara mål, skilda synsätt

kanmiljöövervakningen ska bedrivashurpåOlikheter i synsätt
tolkamiljömålen kan svåranationellaockså bero på de attatt vara

orsak kannivåYtterligareregionalpåså de går tillämpaatt att en
på hur densaknarlänsstyrelsernaatt gemensam synenvara

underlagdata ska kunnamiljöövervakningensregionala utgöra ett
för den nationella.

Åtgärder samordningför bättre

samord-går förbättradethar varithypoteserminaEn attattav
miljöövervakningenoch regionalanationellamellan denningen

nationella miljö-denroll ilänsstyrelserna störreatt engegenom
utförandetbeställaskulleNaturvårdsverketövervakningen. Om av

samordningså skulle visslänsstyrelsernadirektvissa enavprogram
användaskunnaskullemätningarnaResultatenautomatiskt.ske av

dubbelarbetcrisken förnivå, dvs.nationellochpå regionalbåde
skulleutrustningochmetoderSammabetydligt.minskaskulle
för debehövasskullemätningaranvändas vid dekunna extra som

modell hörsådanfördelarna medTill attregionala behoven. en
tilllokalkännedomochkompetenslänsstyrelsemas tas vara.

den samladeförkostnadernaminskakunnaborde detTillsammans
miljöövervakningen.

demodellenhärför denförutsättning är attavgörandeEn
på sigförutsättningarpraktiskahar att talänsstyrelsernanuvarande

Så dockmiljöövervakningen. ärnationelladenförökatett ansvar
fallet.inte

enstakanågradet baralänsstyrelserflestaPå de är sompersoner
uppgiftermedkombinationimiljöövervakning, oftaarbetar med

uppnåmiljöskyddslagen. Förenligttillsynsverksamheten attinom
fallätdala krävs i vissabedömningochinsamlingenhetlighet i av m

personalen.nuvarandedenutbildningsinsatseromfattande av
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Till det kommer den laboratorieverksamheten iatt stort settegna
har lagts ned. Vanligast mätningar och analyser upphandlasär att

konsulter. Därmed skulle samordningen minskasnarastav om man
förde från Naturvårdsverket till länsstyrelserna. Enöver ansvaret
del länsstyrelser har visserligen kvar laboratorier för analysegna av
insamlade miljödata, främst inom vattenområdet. de oftastMen är
små och därmed sårbara vid personalomsättning. kanDet innebära
svårigheter hålla jämn och hög kvalitet till rimlig kostnad.att en en
Kravet på kvalitetssäkring produktion,både datainsamling,av
laboratorieanalyser och förvaltning kräver dessutom helt andra
instrument dem finns vid de nuvarande laboratoriema. Deän som
kostnader förenade med på sådanbyggaär nyttattsom en
verksamhet relativt höga. bara länsstyrelse idagDetär är en som
har ackrediterat laboratorium. ackrediteraAtt litet vattenlabo-ett ett
ratorium kostar kronor30 till första året, och därefter000 40 000

till20 000 30 konor år. kommer innebära hög000 Det attper en
fast kostnad knappast kan den effektivitetsvinstmotsvarasom anses

kan uppnås.som
invändning tillgänglighetenEn för informationenär attannan

skulle minska skullevarje länsstyrelse för den informom ansvara a-
tion de samlar in. risken borde dock gå medDen motverka godaatt

förrutiner samla in och lagra informationen, antingen hosatt
datavärdama eller hos Naturvårdsverket.

Slutligen bör skullepåpekas förändring det här slagetatt en av
gå på pågående utvecklingen vid länsstyrelsema.Dedentvärs mot
har alltmer utvecklats samordnande roll, operativmot utan egenen
verksamhet. Att miljöövervakningåter bygga operativ vidupp en
länsstyrelserna skulle återgång till den tidigare rollen.innebära en

begränsarSlutsatsen det finns rad faktorerär att en som
länsstyrelsernas möjligheter på sig långsiktigt föratt ta ett ansvar
den Framför allt sårbara pånationella miljöövervakningen. deär

avsaknad nödvändigagrund sin begränsade storlek ochav av
resurser.

de olikaHypotesen förbättra samordningenatt att geom genom
länsstyrelserna i deras nuvarande form ökad roll måsteen- -
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Medmöjligheter.andradet finnsFråganförkastas.därför är om
förförutsättningarnaanalyserathar jagutgångspunkten attden

nationellaregionala ochdensamordninguppnå bättre aven
tillkapitlet baseraspraktiken. Restenmiljöövervakningen i storav

analysen.del på den

organiseraförModeller att34.

miljöövervakningen

organiseramodeller förprincipiellaolikaidentifierathar attJag tre
framtiden.i Enmiljöövervakningenregionalanationella ochden

för deninomsamordningenförbättraförsökamöjlighet är att ramen
Naturvårdsverketlåta styrarollfördelningen,nuvarande attannanen

dentankepåbyggermöjlighetentredjehårdare. Den somsamma
införsskillnaden detavgörandemed den attförkastade,vi mennyss

miljöövervakning.förorganisationregionalen ny

nulägeUtvecklat

uppdelningennuvarandedenbehållaalternativEtt avär att
Naturvårds-del.regionalochnationellimiljöövervakningen enen

metodutveckling, kvalitets-samordning,förbehållerverket ansvaret
nivånregionalaochcentraladenmellanSamspeletsäkring etc.

och i dialogmiljöövervakningHandbok föruttryck ikommer till en
mfl.,länsstyrelsernaochNaturvårdsverketmellan gemensamma

utbildningsdagar etc.
organisationsmodelldennaenligt attkommerLänsstyrelserna

samord-den regionalaföransvarigafortsättningenockså i vara

35 miljöövervakningen. Resour-EurosamordningbättretillVägar aven
betänkandet.underlagsbilaga till2Publiceradfebruari 1997. somce,
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ningen, dvs. verksamhetden bedrivs luft- och vatten-av som av
vårdsförbund, kommuner med flera.

handlarHär det alltså finna metoder för öka samord-att attom
ningen denändra nuvarande strukturen. finns olikaDetutan att
möjligheter.

Styrning informationgenom

Olika utredningar har pekat på den bristande kännedom om
befintliga data och mätstationer finns vid länsstyrelsernam.m. som

miljöövervakning.demhos arbetar med har lett tillDet attsom
mätningar dubblerats eller information harinte detanvänts trots att

funnitshar behov. utnyttja samhällets på bästaFörett att resurser
så måste de olika aktörema ha kännedom pågåendegodsätt om

insamlingsprogram, datakvalitet/dokumentation, metoder och
tillgång till resultaten.

medMed det syftet arbetar Naturvårdsverket för närvarande
datavärdar,instrument Handbok för miljöövervakning,som

begreppsstandardisering och referensregister. har lett tillDetett en
åren.del förbättringar under de senaste

ochsamordningen mellan den nationellaEtt ökasätt att
tillnivån kan s.k. expertlän eller stödlänregionala inrättaattvara

gällervilka de andra länsstyrelserna ska kunna vända sig detnär
möjlighe-metodval, systemunderhåll det kan finnas andraMenetc.

nå syfte.attter samma
Naturvårdsverket för närvarande dataregisterutvecklar överett

handmiljöövervakningen, ska i förstadet s.k. Referensregistret. Det
miljöövervak-den samlade nationellareferensarkiv förutgöra ett

datavärdama enligtningen och innehålla de miljöuppgifter som

36 inom miljöskyddet. EnSe Informationssamverkan och ITt.ex.
granskning användningen Miljödatasystemet KRUT, RRVav av

MiljödatautredningensSamordnad insamling miljödata.1995:59 och av
betänkande, 1994:125.SOU
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färdigtskaSystemetnationell nivå.påtillhandahållaskaavtal vara
tillrefererarregistretdatadepåKvalitetenår 1997.under som

miljöövervakningsprogrammen.ispecificeradekommer att vara
användningochutvärderingsamordning,underlätta avSyftet är att

skaundersökningVarjemiljöövervakningen.frånresultaten
projektledare,programtillhörighet,uppgiftmedregistreras om

såledesslutår. Detoch ärstationstyp, enposition, start-namn,
skafärdigställtdetNärregistret.i ärinläggasskamängd data som

länsstyrelserna attNaturvårdsverketsåvälförmöjligtdet somvara
ochnationellbådepåmiljöövervakningeninformationfå om

påtillgängligtkommerReferensregistret attnivå.regional vara
Internet.

länsstyrelsernamedsamarbeteividareharNaturvårdsverket
främstframtagitsharDatabasenDBN.NaturDataBasbyggt upp

ochkanarkiv emottabehovlänsstyrelsemas ettför somav
verksamheter.olikanaturvårdensinomdataslagsallailagra stort

DBN-datamiljöövervakningensför genomocksåskaDen anpassas
Den1997.oktobertillplaneradMÖ. avsertestköming ärförstaEn

kalkningsverksamheten.miljöeffekternauppföljningen avav
KRUT.databasenäldrefrån denockså dataomfattarTestkörningen

metodvalfrågefonnulärocksåfinns ettdatabasen omdenl nya
m.m.

påMiljönätetSvenskatill detocksåknytsförhoppningarStora
använd-projekteringsstadiet. Hurpåså länge ärInternet ännusom

miljöövervakningensamladedenförblikommerdettabart attnät
Ettytterligare sätt attdetsamma.utformningengivetvis påberor av

formnågoninrättametoder är avattsamordningen etc.öka av
luft-ochkommuner,länsstyrelser, vatten-ditrådgivningspanel,

derådfåför närvända sig attkunnaskullevårdsförbund etc.
dock debörmöjligheten prövasdenInnanmätningar.planerar nya

ochutvecklasfå testas.aktiviteternapågående
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Tydligare från Naturvårdsverketstyrning

Länsstyrelserna har efterlyst tydligare styrning miljöövervak-en av
ningen från Naturvårdsverkets sida. Bland har de pekat påannat
behovet metodutveckling, uppföljning och bättre återkoppling tillav
länsstyrelserna såvälresultaten från den nationella regionalaav som
miljöövervakningen.

Den nödvändiga samordningen miljöövervakningen i detav
utvecklade nuläget kommer ske fortlöpande i fortsattadetatt
arbetet med miljöövervakningens planering och genomförande och
bör kunna bygga på de instrument Naturvårdsverket håller påsom

utveckla, dvs. Referensregistret, Handbok för miljöövervakningatt
m.fl. Med tanke på del insatserna har påbörjats ganskaatt en av
nyligen kan det dock dröja innan de får genomslag.

Handboken för miljöövervakning för kanskenärvarande detär
viktigaste instrumentet enhetlighetför nå det gällernär mätme-att
toder mätningar finansieras med anslaget till miljö-Företc. som
övervakning Naturvårdsverketkräver handbokens anvisningaratt
används. Verket den används ocksårekommenderar vid andraatt
mätningar, det frivilligt. möjlighet öka genomslagetEnär attmen

låta Naturvårdsverket utfärda föreskrift handbokenär att atten om
miljönska följas vid i princip alla undersökningar finansie-av som

med statliga anslag. få andra aktörer tillämpaFör att attras
handboken den behöva för olika behov, så denkan attanpassas
uppfattas värdefullt stöd.ettsom

Styrning fördelning anslagetgenom av

anslaget regional miljöövervakning fördelasMerparten tillav
olika länsstyrelserna enligt schablon.mellan de 50 procenten av

beloppet lika länsstyrelserna, fördelasdelas mellan 30 procent
proportionellt länets andel landets befolkning och 20mot av

framproportionellt ytan till baslinjen andel.procent mot ytans
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ochanslagenmellankopplingdirektsåledes ingenfinnsDet
olika länen.i demiljöövervakningbehovenför ellerkostnaderna av

verksamhet.länsstyrelsemasanslagenintehellerDänned styr
schablonmässigadenkritikframförtharlänsstyrelser motFlera

till debordedeochanslagen, attfördelningen anpassasmenarav
sänkapågår i attFörslagen utsettförutsättningar. stortolika länens

faktorinföraochytfaktoremaoch sombefolknings- en ny
förhållandena.regionalaavspeglar de

generelltpåsynpunkter etthärtill denhänsyn sortensFör att ta
diversi-hypotetiskinföraeffekternaberäknathar jag att ensätt av

skulle 50nyckelnMed denfördelningsnyckeln.tetsfaktor i nya
precislänsstyrelsema,mellanlikafördelasanslaget somprocent av

ochbefolkningsfaktorenligtfördelasskulle enidag. Resten en
15respektive20lägrenågot änskulleytfaktor nuvarasom

pådiversitetsfaktor 15 procent.ochprocent nyen
jagså hardiversiteteninformationsaknarviEftersom om

och 10.mellan lvärdeslumpmässigtolika länendetilldelat ett
jämförtsåinteskillnadenblir storberäkningenden härEnligt

mindremedutfallet änvarierarfallflestade enidag. lmed
relativtmedfolkrikt länförskillnadenprocentenhet. Störst ettär

diversitet.låg
regionaltillanslagetfördelaförmetodennuvarande attDen

deskäl. Menprincipiella närifrågasättaskanmiljöövervakning av
nuvarandedenandrablirin attaspekterna nyttanpraktiska vägs av

fördelningenvisarberäkningarMina atttveksam. avmodellen mer
självklartOrsakenmycket.särskilt ärpåverkasskulleanslagen inte

diversiteten.påverkasanslagetdelbegränsadbara avatt aven
dettordepraktikenlmarginalen.påalltsåpåskerförändringarAlla
Såkronor.miljonernågraellernågonomfördelahandla attom

mellanlikadelasskaanslagethalvavidfasthållerlänge attman
hartrögt. Ingenrelativtså förblir systemetlänsstyrelserna

fleraså harTvärtomändras.skaprincipendenför attargumenterat
likafårlänsstyrelse storvarjeviktigtdethävdat enattäratt

miljöövervakningen.förbasresurs
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Samtidigt skulle det troligen kosta ganska mycket och kräva
ansträngningar utforma, fram underlag till ochstora att ta enas om

modell beaktar svårigheterna eller kostnaderna i de olikaen som
länen. Varje förslag skulle troligen förordas dem tjänade påav som
det och motarbetas dem förlorade.av som

Den fördelen med den nuvarande modellen denstora är äratt
helt stabil förutsägbar.och Länens ändras inte, och folk-yta

långsamt.mängden förändras mycket det gäller befolkningenNär
så påverkar förändringarna huvud fördelningeninteöver taget av
anslaget, eftersom fördelningen sker med utgångspunkt i befolk-
ningen den 31 december 1991. När väl det totala rambeloppet till
regional miljöövervakning beslutat så varje länsstyrelse exaktär vet
hur mycket de kommer få. Det innebär stabilaattpengar som
förutsättningar för planeringen, enkel administration och ingetger

för mödosamma förhandlingar anslagens storlek.utrymme om
Slutsatsen blir det finns starka skäl för behålla denatt att

nuvarande modellen för fördelning anslagen till den regionalaav
miljöövervakningen, samtidigt motiven för ändra den ärattsom
relativt Det gäller åtminstone så länge håller fast vidsvaga. man
förutsättningarna betydande del anslaget ska fördelasatt en av
jämnt mellan länsstyrelserna folkmängden och skasamt att ytan
påverka anslaget också i fortsättningen. För fördelningenatt av
anslaget ska bli instrument för den regionala miljööver-ett att styra
vakningen så måste ändra på de förutsättningarna.man

Tydligare från statsmakternastyrning

riksdagstryckDe och andra förarbeten ligger till grund försom
kravet på samordning inom miljöövervakningen har i tillräckliginte
utsträckning preciserat under vilka former samordningen mellan den
nationella och regionala övervakningen och kopplingen till

37 Här bortser vi från de problem kan i samband meduppståsom
eventuella framtida förändringar länsindelningen.av
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budgetåretförregleringsbrevlänsstyrelsemasska ske. Imiljömålen
miljöövervak-förvillkorenochbl.a.1996/97, ramarnaangersom

klararetillkommitsidaregeringens ettfrånkravdettaharningen,
deförverkalänsstyrelserna attskaregleringsbrevetEnligtuttryck.

understryksHärigenomlänet.genomslag ifårmiljömålennationella
Vidarelänet.iföreträdarehandförstailänsstyrelserna är statensatt

denmedarbetetföråterrapporteringskravlänsstyrelsernaåläggs ett
denmedsamordnashur denochmiljöstrateginregionalasamlade

återrapporteringDennamiljöövervakningen.lokalaochnationella
årsredovisningen.iska ske

tillregleringsbrevetiskärptregeringenhar tonenSåledes
ökadpåkravetgällerdetbetydligthögst när enlänsstyrelserna

Detmiljöövervakningen.inomnivåernaolikademellansamordning
samord-bättreåstadkommaförpåviktigt attvägen enstegär ett

dubbelarbete.undvikaochning
Dettolkas.regeringenfrånåtgärdkanPå sätt annanensamma

miljööver-regionalaochnationelladenföranslagenolikadeär att
budget,års1997enda itill somslagits ettharvakningen samman

föreslagit.harNaturvårdsverket
ochNaturvårdsverketåtgärdernade här attinnebärTillsammans

bättremandattydligarefåttharMiljöövervakningsnämnden ett
demiljöövervakningen motregionaladenmöjligheter att styra

målen.nationella

möjligheterBegränsade

stordrifts-ochsamordningsvinsterharsammanhangolikaradl en
miljöövervakningen.effektiviseralyfts fram sätt attfördelar ettsom

säkertkommer atthärdiskuteratsharåtgärderdeFlera somav
förkostnadernaminskasinoch isamordning, turbättretillbidra en

vinsterdeändåbedömer attUtredningen sommiljöövervakningen.
skapakommeroch intebegränsade, attdetuppnås på ärkan sättet
inomverksamheterangelägnaförpåtagligtnågot utrymme nya

diskussionerdeslutsatsenocksåDet sommiljöövervakningen. är av
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jag har fört med för länsstyrelserna och Natur-representanter
vårdsverket.

uppnå någonFör effektivisering ökad samord-störreatt genom
ning måste därför radikala dvs.pröva överväga attman mer grepp,
förändra den nuvarande rollfördelningen mellan nationell och
regional miljöövervakning.

nivåRenodling miljöövervakningen till centralav

Om det går ändra den nuvarande strukturen så möjlighetäratt en
stärka Naturvårdsverkets roll verket samlatatt att ettgenom ge

för både den nationella och regionala miljöövervakningen.ansvar
Ansvaret skulle omfatta planera, prioritera mellan olika projekt,att
genomföra och följa miljöövervakningen så denatt motsvararupp
såväl de målen.nationella regionala Naturvårdsverket skullesom
dock kunna anlita länsstyrelserna betalning föratt mot ansvara -
eller själva utföra vissa Länsstyrelserna skulle haprogram.-
möjlighet komplettera med mätningar, ersättningatt utanegna men
från Naturvårdsverket.

Med den här modellen skulle Miljöövervakningsnämndens
behöva så länsstyrelserna ficksammansättning ändras, att störreett

inflytande besluten miljöövervakningens inriktning ochöver om
kvalitet. De övergripande krav statsmakterna ställer påsom
verksamheten skulle självklart fortfarande gälla.

På så skulle kunna uppnå fullständig samordning.sätt man en
praktikenI skulle de regionala och nationella ersättasprogrammen

enda Risken för anslaget till miljöövervak-ett gemensamt. attav
ning skulle användas till dubbla mätningar slag skulleav samma

upphandlingenundvikas, skulle bli effektivare, kvalitetssäkringen
enklare Följden borde bli kostnaderna minskade påtagligt.etc. att

Modellen skulle dock också kunna medföra betydande nackde-
lar. Framför allt skulle länsstyrelsemas roll förändras kraftigt. l stort

skulle det innebära återgång till det förhållande råddesett en som
innan de nuvarande riktlinjerna för miljöövervakningen lades fast
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miljöövervakningenlänsstyrelsernaförFrihetenår 1991. att anpassa
Länsstyrelsernaminska.skulleoch behovförhållandenregionalatill

på såprojekt förolikatillekonomiskt attbidrasvårtskulle få att
i ochdeltalokala aktörerochregionalaandra attförmåsätt

regionalRollenmiljöövervakningen.regionaladenfinansiera som
detnackdelEndärmed försvagas. är attskullesamordnare annan

ocharbetsfonnerutvecklaförekonomiska attutrymmet nya
krympa.skullemetoder

såvälkunna engagemangethärskulle detTillsammans utarma
detskadapå siktochlänsstyrelserna,hoskompetensensom

miljöarbetet.samlade
kunnaskullemodellenhärdensåledesSlutsatsen att varaär

verksam-isoleradmiljöövervakningeneffektiv när ensomserman
nackdelar-skullesåmiljöarbetetpåperspektivbredareMedhet. ett

blidärförskulleModellenfördelarna.riskera änväga tyngreattna
miljöövervak-tillanslagetsituation därförst iintressantverkligt en

målenövergripandedenåsvårtskulle blidetså litet attning attär
miljöövervakningen.för

Ökat regionalt ansvar

fördelförapå ansvarettankentidigare överavfärdadeVi att en av
länsstyrelserna. Denpå avgöran-miljöövervakningennationelladen

miljöövervak-förlänsstyrelsemasinvändningende att resurservar
på sigkunnaskade ettsmå förför tafallflestade attning i är

ökat ansvar.
modellen medintressantdet prövabakgrundenden ärMot

organisation.regionalförutsättningardelvis annanennya -

Kalkningsutredningen

länsövergripandebehövsdetpåpekadeKalkningsutredningen att en
regioner.naturgeografiskatillhänsynorganisation störretarsom
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Områden med liknande ekologiska förutsättningar bör enligt
utredningen i sammanhang för uppnå bättre samordningattses en
mellan åtgärderna. Utredningen föreslog landet skulle delas inatt
i fem regioner för kalkningen sjöar och vattendrag.av

Utredningen avrinningsområdenom

Utredningen för avrinningsområdesvis vattenadmini-systemom
stration M 1996:03 Utredningen avrinningsområden skaom- -
enligt sina direktiv Dir. 1996:57 utarbeta förslag tillett ett
administrativt för avrinningsområdesvis hanteringsystem av
vattenanknutna miljö- och resursfrågor. Uppdraget ska enligt
direktiven redovisas den junil 1997.senast

Utgångspunkten för det administrativa ska bl.a.systemet vara
införandet miljökvalitetsnonneri den svenska lagstiftningen ochav
kommande ramdirektiv för inom EU.vatten

Enligt EU:s utkast till ramdirektiv för från december 1996vatten
så ska avrinningsområden grunden för allt arbete med vatten.vara
De ska identifieras varje land. För varje avrinningsdistriktav som-
består eller flera avrinningsområden ska avrinningsmyn-ettav en-
dighet etableras. Direktivutkastet medlemsländerna frihetstorger en

välja hur sådan myndighet ska organiserad.att Inget hindraren vara
land utnyttjar de myndigheter redanatt finns.ett Avrinnings-som

myndigheten ska bl.a. fram för övervakningta program av
kvaliteten på allt och grundvatten i distriktet.yt-

Utredningen avrinningsområden har diskuterat utfonnningenom
de framtida avrinningsmyndighetema. En möjlighet skapaärav att

helt myndigheter, utnyttja länsstyrelserna.attnya en annan
Länsgränsema dock dåligt med avrinningsområde-stämmer överens

eller tänkbara områden.na grupper av
En möjlighet har diskuterats dela in landet iär attannan som

avrinningsdistrikt de nuvarande länen. Antaletär större änsom
distrikt har diskuterats varierar från fyra och uppåt. I varjesom
distrikt skulle länsstyrelse kunna till avrinningsmyndighet,utsesen
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distriktetlänsstyrelsernaandradeskullesamtidigt gemansom
beslut.myndighetenspåverkamöjligheter att

kommeravrinningsområden attUtredningen varaEftersom om
utformatidigtfördetså1997 atttill ärtidigastfärdig sommaren

miljöövervak-förorganisationregionaltillförslagfärdigtnågot ny
förslag. Det ärutredningensmed densamordnaskanningen som

slutligt kommer attförramdirektivethur vattenosäkertockså
förinominföraskommerdirektivetoch hur att ramenutformas,

allaunderMenmiljökvalitetsnormer.förreglermiljöbalkens
påkravställaEG-direktivetkommer attså nyomständigheter en

redandärförkanMankontrollprogram.ochmyndighetsorganisation
miljöövervak-regionaladenintegreramöjligheternaskissa attnu

avrinningsområden.övervakningenframtidadenmedningen av
organisa-regionaladenihågkommasamtidigt attbörMan nya

miljööver-framtidadenförbetydelsehakommertroligentionen att
den.organiseraförväljermodell attvilkenvakningen oavsett man

myndigheter,Större större ansvar

fårbildaskommakan attavrinningsmyndigheterregionalaDe som
m;ljöövervak-fleraliknarövervakningförfallsåi avsomansvar

ochvattenområdetinombådeprogramområden,nuvarandeningens
detramdirektivtill ärutkastetEnligtmiljön.omgivandeden

nationella programmetdettillskyldighet attmyndighetens att se
organisatio-nuvarandedenpåtyderDetta attregionen.genomförs i

ansvarigalänsstyrelsernamedmiljöövervakningen, sonavnen
miljöövervakningen,regionaladendelarallaförmyndigheter av

förändras.kommer att
denutnyttjamöjlighetergoda attfinnas nyadetbörSamtidigt

alltFranförmiljöövervakning.allför omorganisationenregionala
nödvändigautveckla denochbehållakandesåblirde attstora

föraförförutsättning utatjag envilketkompetensen, ensomser
påmiljöövervzkningennationelladenfördel ansvaretstor av
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regionerna. Om det handlar mellan fyra och åtta distrikt såom
borde kravet på storlek väl uppfyllt.vara

Också med sådan regional organisation skulle det sannolikten
effektivt låta Naturvårdsverket fortsättamest förattvara att ansvara

vissa delar miljöövervakningen. gällerDet de väl etableradeav
områden där det redan finns nationellt medett matprogram ett
relativt litet antal mätstationer, liksom dem med mycket specialise-
rade mätningar har litet regionalt intresse. Det gäller ocksåettsom
sådana undersökningar ställer så speciella krav kompetenssom
och de måste hållas ihop på den nationella nivån, ochattresurser
där det ofta bara finns naturlig utförare.en

Utöver för delar den nationella miljöövervakningenatt svara av
så får de regionala organisationerna till uppgift samordnaattnya
önskemålen från de olika länsstyrelserna omfattas avrin-som av
ningsdistriktet. Självklart kan det medföra vissa mätningar ochatt
undersökningar bara i del länen. De samlade resultatengörs en av
bör dock uppfylla de krav samtliga län har på information.som
Ingenting hindrar heller enstaka länsstyrelser kanatt göra egna
mätningar särskilt förjustintresse det länet. i så fallMenärsom av
så måste de finansieras på med det statliga anslagetsätt änannat
till miljöövervakning.

Med den här organisationen så bör det i framtiden gå uppnåatt
bättre koppling mellan den nationella och regionala miljööver-en

vakningen. Möjligheterna upprätthålla och säkra kvaliteten böratt
Naturvårdsverket och länsstyrelsernastörre för sigänvara om var

bedriver miljöövervakning med delvis olika inriktningar och mål.
Om på så kan tillvara möjligheterna minskasätt ta attman
kostnaderna ökad samordning så skulle det skapa utrymmegenom
för bygga miljöövervakningen på vissa eftersatta områden.att ut

Konsekvenser för utfdrarna

En avgörande förutsättning för skadet gå bedriva effektivatt att en
miljöövervakning det finns kompetenta utförare harär att som



1997:34struktur SOUMiljäövervakningsprogrammets92

Därföruppdragen.olikadeåta sigkunnaförtillräckliga attresurser
påverkasskullevillkorutföramashurtillhänsynviktigtdet att taär

här.beskrivitharjagdetpåändras sättrollfördelningen somom
förutsättningarnaanalysminiinslagviktigtocksåDet avettvar

miljö-nationelladenroll iaktivlänsstyrelsernaför meratt enge
deförmarknadentillledakunnadet attSkulleövervakningen.

riskeradekompetensderassåminskade,utförama atttraditionella
iföljderallvarligafåkunnadetskullefallsåutarmas latt

denmycketförinstitutionernadeeftersom avframtiden, svarar
utvecklaförbehövs attmetodutvecklingochforskning som

miljöövervakningen.
riskenockså denså föllskälandraförkastadesidénEftersom av

därhär,beskrivitsharmodellen nyenvariantDenbort. somav
regionaladendelarförskulle storaorganisationregional avsvara
omöjligtdetkonturer äroklaraså attharmiljöövervakningen, ännu

för deeffektemaocksågällerDetkonsekvenser.allabedömaatt nu
dvs.klarnar, närförutsättningarnaNärutförama.nuvarande

haravrinningsområden presenteratsUtredningenfrånförslaget om
debeaktaviktigtdockdet attsågenomföras, nogaäroch ska

utförama.förkonsekvensernaframtida

rollframtidaLänsstyrelsernas

länsstyrelsemasändramina attförUtgångspunkten omresonemang
effektiviseringeftersträvanmiljöövervakningen ärroll inom en

fallitill,skäl vartfinnsdetMensamordning. ett somökadgenom
nationelladensamordnaförförutsättningarna attändrakansiktpå

miljöövervakningen.regionalaoch
nyligenharorganisationenregionalaframtidadenFrågan om

maktföraRegionberedningends Grundtanken överär attutretts av
länsstyrelsernadvs.nivånregionalastatligadenfrånoch --ansvar

1995:27.SOUslutbetänkande,Regionberedningens38 framtid.Regional
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till någon form självstyrande regionalt politiskt region-av organ
fullmäktige", "länsparlament begrepp används.är som

Som på föreslog Regionberedningenett vägensteg lands-att
tingen från år 1999 ska regionala utvecklingsplaner,upprätta och

länsstyrelsemas för de regionalaatt utvecklingsfrågoma skaansvar
begränsas i motsvarande mån. Miljöfrågoma de områdenär ett av

enligt beredningen bör ingå i det regionala utvecklingsansvaret.som
Miljöövervakning kan visserligen räknas in bland de uppgifter

beredningen ansåg ska bör kvar hos länsstyrelsernasom vara -
uppföljning statliga mål, tillsyn, kontroll. Men eftersom det finnsav
så starka kopplingar mellan den regionala miljöövervakningen och
det övriga miljöarbetet bedrivs på regional nivå så kan detsom

lämpligt också miljöövervakningenöverväga böratt förasvara om
till de Annarsöver skulle kraven på samordning ökanya organen.

ytterligare.
Mot bakgrund den kritik Regionberedningens förslagmotav

många remissinstanser framförde bedömer regeringen detsom att
genomföras.inte kan Däremot föreslår regeringen försöks-att en

verksamhet i skalän påbörjas den julil 1997, där det regionalatre
utvecklingsansvaret förs till regionala självstyrelseorgan.över
Uppgiften omfattar utarbeta strategi för länets långsiktigaatt en
utveckling. Vad ska omfattas strategin regleras inte lag,isom av

regeringen den i första hand bör områdenattmen anser avse som
stimulerar tillväxt och sysselsättning. Andra frågor kan dock också
ingå, hushållningen medt.ex. naturresurser.

Enligt förslaget bör försöksverksamheten utvärderas fortlöpande.
Erfarenheterna ska läggas till grund för statsmaktemas beslut i
frågan i god tid före utgången år 2002.av

Om den föreslagna försöksverksamheten leder till att ansvaret
för de regionala miljöfrågoma inklusive den regionala miljööver--
vakningen på sikt förs till regionala medöver organ egen-
beskattningsrätt så kan det olämpligt finansiera verksamhe-attvara

med statliga anslag. Förutsättningarna förten samordna denatt

39 Den regionala samhällsorganisationen, 1996/9736.prop.
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fall,såiändrasskullemiljöövervakningenregionalaochnationella
regeringenviktigtdetDärför attpåtagligt. ärminskatroligenoch

organisa-regionaladenutvecklingenföljerNaturvårdsverketoch av
tionen.
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5 Möjligheter minskaatt
kostnaderna

Enligt direktiven ska utredningen föreslå hur miljöövervakningen
kan effektiviseras. Jag bedömer det finns möjligheter minskaatt att
kostnaderna för miljöövervakningen, bl.a. effektiviseraattgenom
verksamheten. Hur beror dockde i hög grad på förutsätt-ärstora
ningarna för och kraven på miljöövervakningen.

Effektivisering5.1

effektiviseringMed sådana åtgärder det möjligtgör attmenas som
uppnå resultat förut till lägre kostnader.samma som men

olikaI sammanhang har ökad samordning pekats sättut ettsom
minska kostnaderna miljöövervakningen. Slutsatsenför denatt av

analys redovisades det kani kapitel 4 finnas betydandeär attsom
möjligheter minska kostnaderna bättre samordning,att genom
främst mellan den regionala och nationella miljöövervakningen.
Förutsättningen dock radikal förändringrelativt rollfördel-är en av

mellanningen de olika aktörerna.
Om behåller den nuvarande strukturen så går det också attman

förbättra samordningen bl.a. information och rådgivning.genom
Naturvårdsverket arbetar redan med de frågorna. Utredningensnu
bedömning dock det inte finns några vinster hämtaär att stora att

sådana åtgärder.med
Däremot bedömer jag det finns andra effektiviserasättatt att

verksamheten. Utredningen har inte analyserat möjligheterna i detalj
och avstår därför från konkretalämna några förslag på åtgärder.att
I stället vill jag peka några exempel på sådana möjligheterut som

värda granska och försöka tillvara i samband medär närmareatt ta
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utformas. Demiljöövervakningförframtidadet programmetatt
räkneexempeltolkasskahärsiffror snararegrovasomangessom

bedömningar.utredningensän som

mätningaråterkommandemellanIntervallen

ökamiljöövervakningenförkostnaderna är attminskaEtt sätt att
årsantalmedmätningarde görs ettmellanintervallen som

fyraflera år. Desprids störstaellermellanrum över programmenut
riksinvente-metaller iundersökningenslagetdet är mössor,avav

och grödamarkundersökningenvattendrag,ochsjöarringen avav
skogen.ståndortskarteringensamt av

metallerUndersökningen i massorav

år.femtegenomförtsoch harår 1968,påbörjades vartProgrammet
tillgångengodarelativtdenTackår 1995.gångenSenaste varevar

Kostnadenhumus.påocksåsååretdetpå vartogs proverpengar
normalmätning1995. Enårkronormiljonercirka 1,5 av

medkostnadenårligamiljon. Dencirka 1kostabedömsomfattning
kronor.således 200 000intervallennuvarandede är

skulle denårtiondegjordesställetimätningen vartOm t.ex.
000med 100minskadvs.kronor,000bli 100kostnadenårliga

år.kronor per

vattendragochRiksinventering sjöarav

urval sjöarstatistisktårfemteundersöks ett1975Sedan vart av
består förurvaletochminskat,harAntaletSverige.irunt om

årinventeringensjöar. Den000cirka 3 senastenärvarande av -
ingick deldåkronor,miljonerdrygt llkostade1995 enmen-

cirkaomfattarinventeringnormalmätningar. En somextra -
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kosta cirka1 000 sjöar beräknas 8 miljoner kronor, dvs. cirka 1,6-
miljoner år.per

Om intervallet ökas till år minskar den årliga kostnaden10t.ex.
med kronor.800 000

Undersökningar mark och grödaav

Undersökningen genomfördes första gången år 1995. Kostnaden var
cirka miljoner inklusive del mätningar. Under-6 kronor, extraen
sökningen gång,har bara gjorts planeras görasatt vartomen men
tionde år förutsatt det går finansiera. normal under-Enattatt-
sökning mellan kronor, dvs.beräknas kosta och 8 miljoner5

år.500 000 till kronor800 000 per
medMed på år så minskar den årliga kostnadenintervall 12ett

mellan 80 och 000 kronor.000 130

Ståndortskarteringen

ståndorts-Till skillnad har beskrivitsde ärmot program som ovan
karteringen gjordeskarteringen flera år. förstautsträckt under Den

år. närvarande pågårmellan åren dvs. under 5 Föroch 1987,1983
beräknas färdig årkartering påbörjades år 1993. Den varaen som

årligaeller planerad utvärdering år 1998. Den2002 efter2003, en
fullständig invente-kostnaden miljoner kronor. Enberäknas till 6

ring miljoner kronor.kostar således drygt 60
så skulle detOm inventeringen på år i ställetskulle 15göras

kronor.minska med miljoner lårliga kostnaden 2betyda denatt
mindre. Orsakenminska någotskulle dock kostnadernapraktiken

fasta, dvs.för ståndortskarteringenkostnadernadel ärär att aven
gällersnabbt karteringen Dethurde påverkas inte görs. t.ex.av

undersökningen.utbilda dem genomförkostnaderna för att som



kostnaderna SOU 1997.-34minskaMöjligheter98 att

intervallenökaförFörutsättningar att

medinformationfall tätareflestai defårprincipI n1erman
någotmätningar harsäkertintedet tätareMenmätningar. attär
följerförändringarnaOmmiljöövervakningen.förvärdepraktiskt

relativträcka medså kan detkändaorsakernaochtrenderstabila är
Omundersökningarna.riksomfattandemellan deintervallglesa

samtidigtår tillfrån nästa,däremotvariationema ett somär stora
detförmätningarbehövasdet attkankända,illa tätasambanden är

resultaten.några slutsatserdraska gå att av
hittillsvaltharintervallentioårigaellerfem-De som man
förtalarkriterier. Det attvetenskapligastriktnågrabaseras inte

undersökningar-frånhinderprincipiella göranågra attfinnsdet inte
mellanavvägningpåmåste baserasIntervallensällan. enmerna

och kostna-sidananvändbarhet åochkvalitetinformationens ena
intervallenbörfaktor närvägasEnandra.å denderna som

länder.andraimätningarmedjämföramöjligheternabestäms attär
genomföratillmotivår.tredje Det attärdem ettFlera görs vartav

mellanrum.årseller 12med 9undersökningarnasvenskade
går detsåbedömningarpreliminäraNaturvårdsverketsEnligt

deeftersommossundersökningarna,mellanintervallenökainte att
ned.fallermetallermyckethurmätningarkompletterar somav

länderförmå andraför attpådrivitSverigehar attDessutom
skulleDenmätningar. strävanhärdengenomföra typen av

mätningar.glesarevidförsvagas
åtminstoneglesaskunnaverketenligt ut,bordeSjöinventeringen

väsentlignågonförlorarår,niondeeller atttill sjätte utan manvart
infonnation.

förtalarDetlångsamt. attrelativtgårmarkiFörändringarna
Härtill 12.årenplanerade 10från deökaskunnaskulleintervallet

harbaraundersökningenihågdock kommamåste att genom-man
gårhuvuddet attosäkert tagetdet överochgång,förts äratt omen

undersök-Naturvårdsverket börEnligtsikt.långdet påfinansiera
kaninnantill avgöragångåtminstonegenomförasningen manen

lämpligt.intervallvilket ärsom
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ståndortskarteringen har relativt nyligenför genomföraTiden att
nuvarande takten ochökats till år. utvärdering denfrån 5 10 En av
det svårt bedömatill år dessmetoden planeras 1998. Innan är att
Särskilttidenmöjligheterna sträcka närännu taratt ut mer. man

övervakningen biologiskkrav den framtidahänsyn till de avsom
några år till borde dock intekan ställa. Något ellermångfald

Utvärderingen kan dock resultera ipåverka dramatiskt.resultaten
verksamheten.sänka kostnadernaandra förslag attom

minskasHur mycket kan kostnaderna

kostnaderna för de fyramycket bedömningEn är att program-grov
årmiljoner kronorskulle minskas med cirka 2kunna utanpermen

minska påtagligt. Medskulleundersökningarnas värdeatt en
och kvalitet skullemellan kostnaderavvägning program-noggrann

minskas ytterligare.kostnaderna kanskekunna optimeras, ochmen
bara harsvårighet i sammanhangetEn är att programmen

miljöövervak-nuvarandegenomförts för detgång inom ramenen
genomföras årkunde 1995ningsprogrammet. Samtliga program
fick från Naturvårds-miljöövervakningentack tillskottdetvare som

fyraNaturvårdsverket dock allaverkets anslagssparande. Enligt är
hanedbantad form skulle denågotviktiga, så iprogrammen

avstå från andraha tvingatsgenomförts ändå. då skulleMen man
nivå jämförOavsett vilkendelar miljöövervakningen. som manav

lcda till lägre kostnader förså intervallmed skulle alltså längre
miljöövervakningen.

ochåtminstone mellan lSlutsatsen gå frigöradet börär attatt
deminska intervallen mellankronor årmiljoner2 attper genom

sänka informa-påtagligtundersökningarnaåterkommande utan att
kvalitet.tionens
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mätstationerFärre

förutsättningar-undersökthar SMHIuppdragNaturvårdsverketsPå
s.k.luftföroreningar i detförmätstationerantaletminskaför attna

nätet. kundeantalet stationerSlutsatsennederbördskemiska attvar
informationenförsämraskulledettredjedelmedminskas attutanen

Naturvårdsverketutsträckning.märkbarnågonimätningarnafrån
kostnadernaminskadevilket1997,under årgenomfört förslagethar

dockharfrigjordesDekronor.000med cirka 200 sompengar
luftmätningar.andratillredan typeranvänts av

skäragåborde detsåbedömningpreliminära attEnligt SMHI:s
kanytterligare. Innanluftmätningarförstationerantaletned man
skahur stationsnätetanalyserytterligaredockkrävsdetgöra av

luftmätningarför degällerbedömningSammautformas. som
miljöövervakningen.regionaladengenomförs inom

Östersjön finns detiövervakningenmarinadenOckså inom
mellansamarbetetutvecklaGenommöjligheter.liknande att

samordnaträffaskunnaöverenskommelser attså börländerna om
Östersjönsikuststationernahögfrekventadevidmätprogrammen

låg-deflerafall kunnasåskulle i ersättaDeolika bassänger. av
relativtutsjömätningamaEftersom ärutsjömätningarna.frekventa

besparingar.påtagligatillledaförändringsådankansådyrbara en
andravissamöjligheter inomliknandefinnaskan detTroligen

undersökas.börså fallvilka imiljöövervakningen,delar av
innaninvesteringarkrävsdetpåpekaviktigt manDet attär att
i formeffektiviseringar,här t.ex.dentillvarakan avtypenta av

modellermodeller. Deutvecklingochanalyser somavnoggranna
dock redan.finnsluftmätstationeroptimeraförbehövs nätetatt av

networkinStudiesNetwork.Chemistryw PrecipitationSwedishThe
methods.statisticalandmodellingMATCHusing the systemdesign

1996.oktoberSMHI,72,RMK NO.
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Se över variabler mätssom

Flera miljöövervakningens omfattar lång radmatprogramav en
Ävenvariabler. alla mätningar väl motiverade närom var program-

gång utformades så det inte självklart de behövs förär attmen en
all framtid. Efter den variablema gjordes omkringöversyn av som
år 1990 så bedöms mätningarna väl anpassade till behovenvara av
information. framtiden finnsI det dock anledning utvärdera ochatt

sådana mätningar har pågått under lång tid, föröver attse som
mätningarna till de aktuella behoven.anpassa

l miljöövervakningen ingår vissa långa tidsserier där mätningar-
påbörjades långt innan det nuvarande miljöövervakningspro-na

utfonnades. Ofta har de långa serierna särskilt värde,grammet ett
eftersom de kan användas referens till mätningar.som nya
Förutsättningen förstås mätningarna fyller någon funktion iär att
det aktuella milj öövervakningsprogrammet. Långa tidsserier ingetär
självändamål. Särskilt i de fall där sambanden och ärprocesserna
kända och utvecklingen stabil så kan det finnas skäl avslutaatt
vissa mätserier de långa. kontrolleraFör det inteärtrots att att att
inträffat några så kantrendbrott det ibland räcka med enstaka
stickprov. Ett alternativ fortsätta samla inär att att proverna men
avstå från och analysera dem. stället kan debearbeta I lagras föratt
eventuella framtida Särskilt i de fallbehov. insamlingennär är
relativt billig så kan detanalyserna dyra bra sättett attvaramen
minska kostnaderna för miljöövervakningen. Redan idag tillämpas
den metoden fall. Ytterligare möjligheter bör undersökas.i vissa

detI finns skäl påpekasammanhanget det materialatt att som
har för andra ändamål ibland kansamlats in värde förstortvara av
miljöövervakningen. Det gäller inte minst det material samlassom

naturhistoriska kan såledesin och lagras de Deav museerna. vara
för miljöövervakningen. Framförviktig allt i framtiden,resursen

de miljöproblemen kanske helt slag deviktiganär är änannatav
fångas i den nuvarande miljöövervakningen.som upp
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KirunaiMiljödatacentrum

tillutsågsMDCKirunaiMiljödatacentrummedsambandI att
beslöts1995Cover hösten attLandförCenterTopicEuropean
kronormiljonermedbidra 3skamiljöövervakningsprogrammet per

miljöövervak-Totalt skauppbyggnad.MDC:stillårunder 5år
förenatärinteBidragetkronor.miljonermed 15bidraalltsåningen

MDC.föråtagandenformellamed några
syftenandratill förÄven kom än attMDCtillbidragetom

betraktasändåså bör detmiljöövervakningentillbidra ensom
avkastningsikt börpååtminstoneinvestering somge ensom

investeringen.motsvarar
planutfomaNaturvårdsverketMDC börmedTillsammans en

bidragméjligaförutnyttjaskan störstainvesteringen attför hur ge
miljöövervakningen.till

godadetså finnsbedömningarNaturvårdsverketsEnligt
m.ljöövervak-MDC vidfråninformationutnyttjamöjligheter att

förförutsättningarnaundersökaförlandskapet,ningen attt.ex.av
mångfald.biologisk

konpetenssärskildadenutnyttjamöjlighet somEn är attannan
Dådata.distribueraochdatabaserhanterautvecklar förMDC att

nuvaranded:uppgifterdevissaMDC kunnaskulle överta somav
Standardiseradgällatorde dethandförstahar. Idatavärdama

kvalificeradnågonbehöver extrainteanvändarnainformation, där
metoderkvalitetsfrågor, etc.infonnation om

miljöövervak-möjlighetergodafinns attdetSlutsatsen är att
åtminstoneMDCfråntjänsterformitillförsningen sonavresurser

harkronormiljoner sattsde 15delbetydande 53mmotsvarar aven
kanmiljöövervakningensiktlångpå hurosäkertdockDet ärav.

MDC.iinvesteringenpåavkastningensigtillgodogöra
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Andra möjligheter

Troligen finns det lång rad åtgärder kan bidra till atten som
kostnaderna för miljöövervakningen minskar, i fall på sikt.vart
Även påverkarvarje åtgärd för sig inte kostnaderna så mycketom
så kan de tillsammans innebära värdefullt tillskott.ett

exempel kostnaderna för sprida information frånEtt är att att
miljöövervakningen bör kunna minskas den distribueras vianär

rapporter.för exempelInternet i stället i tryckta Ett ärannat att
utveckla och ekonomiskaupphandlingsrutinema den styrningen av

programmen."de olika har Naturvårdsverket redan genomförtHär
vissa förändringar, bedömer det finns Engöra.att attmen mer
förutsättning finns tillgång till tillräckliga administrativadetär att

kanoch ekonomisk kompetens utnyttjas inomresurser som
miljöövervakningen.

målen5.2 ochAnpassning till
kvalitetskraven

Så här långt kostnaderna minskasutgångspunkten varit kanhar att
effektivisering, miljöövervakningens inriktningdvs. utan attgenom

Äveneller infonnationens har pekat påkvalitet påverkas. jagom
flera möjligheter detkostnaderna på det så tordeminska sättetatt
få ekonomiska fall pårelativt effekt på det iliten utrymmet, varten
kort sikt.

Troligen ekonomiska effekten bli betydligtkan den större om
tydligare avgränsningardelvis kan förändrasinriktningen genom

miljömålen.anpassning till deoch nyaen

avsnitt 6.3.Se
42 avsnitt 7.1 och 7.2.Se
43 ochavsnitt 3.4 3.5.Se
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fåkanbeställamastillkvalitetenanpassningenOckså ravav
onödigtnärvarand:nivån fördärfall ärSärskilt i debetydelse.stor
kostna-sänkakvalitetenminskninglitenrelativthög så kan aven

figur 3.1.kraftigt sederna
depå leratillämpaskananpassningarhärDen avsortens

harKvalitetskraven storbeskrivits t.ex.harexempel ovan.som
mellanskaintervallenlångahurbeslutenbetydelse för varaom

skamätstatioierhurmätningar,återkommande täta näten varaav
notiverade.längreintetidsserier ärochvariablervilkasamt som

ekonomiska effektemavilka debedömaintekanUtredningen av
förränintekanberäkningarna görasbli. Dekanåtgärdersådana

miljööver-framtid:för denkvalitetskravenochinriktningenmålen,
mljöövervak-med detsambandifastställs. Först attvakningen nya

allamöjligheterpågår detsåutformas att taningsprogrammet vara
kostnaderna.minskaatt
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6 Finansieringen

Finansieringen central fråga för utredningen. Eftersomär en
miljöövervakningen långsiktig karaktär så det viktigtär är attav
den kan planeras med utgångspunkt i någorlunda kända och stabila
förutsättningar. Finansieringen sådan. Oberoende vilkenär en av
omfattning det framtida ska ha så det därförärprogrammetsom
angeläget den frågan klaras och villkoren sedan liggeratt ut, att
fast.

Den osäkerhet hittills har funnits kring finansieringen harsom
lett till problem för miljöövervakningen. Verksamhetens olika delar
måste balanseras varandra, och fördelningen mellan demmot
påverkas den totala omfattningen. Naturvårdsverkets planeringav
har hela tiden utgått från till miljöövervakningen skaatt resurserna
öka. Det nuvarande utformat och balanserat förärprogrammet en
betydligt omfattning vad de nuvarande anslagen medger.större än
När Naturvårdsverket år 1995 och ökade miljöövervakningens1996
volym med cirka miljoner kronor30 utnyttja verketsattgenom
sparade anslag från tidigare år så sågs det förtidasom en anpass-
ning till den volym skulle gälla i framtiden.som

Samtidigt finns det ingen långsiktigt garanterad finansiering.
Miljöövervakningen skiljer sig således fråninte andra statliga
verksamheter gäller krav pådet besparingar och omprövning.när

utredningens direktivEnligt ska den föreslå hur verksamheten
ska särskiltfinansieras volymen föreslås bli ändrad. Detom-
kravet bakgrundska de tidigare svårigheterna hittamot attses av

för finansieringenform inget de olika förslag tillen ny av-
finansiering har hartidigare genomförts. Direkti-presenteratssom
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iutesluteråtagandenstatligautredaretill alla prövaattomven
skatter.ökadeviafinansieringprincip

miljöövervakningtillAnslaget6.1

förNaturvårdsverketutformade1990-talet ettpåbörjan program1
formulera-mål fördeutgångspunkt imedmiljöövervakningen som

årpresenteradesProgrammetår 1991.miljöpropositionendes i
i singenomföra1993. för programmetkostnadernaårliga attDe

reduceratår. Ettkronormiljonercirka 90tillbedömdeshelhet per
Naturvårdsverketmiljoner.65omkringkostaskulleprogram

förförutsättningar attfinansiellafannsintedetpåpekade att
delargenomföra alla programmet.av

frånökademiljöövervakningnationelltillanslagenstatligaDe
1994/95.och1991/92budgetårenmellankronormiljonertill 5032
eftersomskenbar,ökningenbeskriverNaturvårdsverket som

finansiera-tidigareinsatserhela ökningen attäts somnästan avupp
miljöövervakningspro-nationellai detlyfts inharpådes sättannat

kronormiljoner48anslaget1995/96budgetåretFörgrammet. var
44knappt1997budgetåretoch förmånadertillomräknat 12

miljoner.
Naturvårdsverketfick1995/96budgetåretförregleringsbrevet1

miljö-fortsattadenförsamlatredovisauppdragi ettatt program
ipresenteradesDetinriktning.ochomfattningövervakningens

förnationellt1996.46 utbyggtfulltEttår programbörjan av
detTillår.kronormiljoner106kostabedömsmiljöövervakning per

dvs.år,kronormiljonerför 75regionalt perkommer ett program
miljoner.totalt 181

1994:23.Dir.
Naturvårdsverket,4275,miljöövervakning. RapportnationellSvensk

juni 1993.
Rapportomfattning.ochinriktning46 framtidaMiljöövervakningens

februari 1996.Naturvårdsverket,4543-1,
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Jag kan således konstatera glappet mellan ambitionerna iatt
Naturvårdsverkets och de finansiella förutsättningarna harprogram
ökat minskat. har skett samtidigtDet regeringenänsnarare som
flera gånger har pekat på med miljöövervakningen,nyttan utan att
precisera vilken volym verksamheten ha.börsom

6.2 Tidigare förslag finansieringtill

Vid flera tillfällen har regeringen lyft fram frågan finansieringom
miljöövervakningen.av
Redan förslaget för miljöövervakningnär ett nyttom program

presenterades frågan finansie-i års miljöproposition1991 togs om
ring framhölls finansieringen måste fastareDär attupp. ges en
struktur för åstadkomma bättre tillförlitlighet och högreatt
effektivitet." Regeringen föreslog miljöövervakningen iävenatt
fortsättningen ocksåfinansieras statsbudgeten, påpekadeöver men

bördet på Naturvårdsverket utreda och lämnaankommaatt att
förslag till hur långsiktigt. ökningfinansieringen ska lösas Den av
anslaget föreslogs skullemed miljoner kronor på75 tre som

delvisdock höja avgiften för myndigheternasfinansieras attgenom
verksamhet Någon sådan höjningenligt miljöskyddslagen. genom-

aldrig.fördes
1992 hänvisas till tillI års budgetproposition uppdragett

Naturvårdsverket förregleringsbrevet budgetåret 1991/92i att
föreslå framtida Regeringen konstaterarfinansieringssystem.ett att

intefrågan och påpekar ett finansieringssystemlöst,är äratt nytt
för den fortsatta utbyggnaden denförutsättning att nyaaven

vidarem.miljöövervakningen skall kunna drivas I maj 1992

47 livsmiljö. Prop. 1990291/90, 195.En god s
48 finansieringen miljöövervakningenhöjdesAvgiften 1995,år men av

motiv.inte somangavs
49 l99ll92zl00, Bilaga 37.Prop. 15, s
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långsiktigadenförslagNaturvårdsverketöverlämnade ett om
dock aldrig.genomfördesDetregeringen.finansieringen till

medverketåterkomår 1996från ettNaturvårdsverketsI rapport
från år 1992.detliknandeförslag som

Naturvårdsverkets förslag

omfatta miljööver-skasektorsansvaretföreslårNaturvårdsverket att
... kostna-uppfattning börNaturvårdsverketsvakningen. Enligt

vilket börsektorerna,bärasfinansieringenför den statligaderna av
miljöansar.5°ökadesektoremasviktig del avses som en

sektorerolikamodell därpåskissarNaturvårdsverket sexen
miljöövervakningen.förkostnadernaför 70 procent avsvarar

verketstillproportionisektorernamellanFördelningen görs
med.bidrarsektorrespektivemiljöpåverkandenberäkning somav

årligadetiomprioriteringarskedetkanEnligt verket genom
sektorernasåledesbestårdepartementsnivå. Härpåbudgetarbetet av

miljönpåverkarknappastde självaolika departement, atttrots
kanmyndighetereller derasenskilda departementvarkenEftersom

verksamheterpå deavgifterellerskatterbesluta höjda somom
praktiken inget änförslaget i annatinnebärsåpåverkar miljön en

tillåterkommerutgifter. Jagstatsbudgetensmellanomfördelning
förslag årliknandepresenteradeNaturvårdsverketfrågan. ettden

denutredauppdragregeringensredovisning att1992, avsom
miljöövervakningen.samordnadedenfinansieringenlångsiktiga av

Naturvårds-omfattning,och5° inriktningframtidaMiljöövervakningens
70.4543-1,verket rapport s

miljöövervakningen, Statenssamordnade natur-Finansiering denav
801-2533-92.Dnrvårdsverk 1992-06-01,
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6.3 Principer för ñnansiering

Enligt direktiven så måste förslag till ökade kostnader finansieras.
Om kostnaderna för miljöövervakningen ökar så finns det i princip

finansiera dem. Ett öka beskattningen,tre sätt att är att ett annat att
fördela från andra områden och tredje finansieraett attom pengar
verksamheten utanför statsbudgeten.

Ökad beskattning

I Sverige öronmärks inte skatter. skatteinkomstemaHur ska
användas i budgetprocessen, där olika utgifteravgörs vägs mot

vissvarandra. Därför går det inte höja skatt för finansieraatt atten
just miljöövervakningen. Så länge det finns andra angelägna statliga
utgifter vilket alltid lär sådet kommer det råda starkgöra att en- -
konkurrens skatteinkomsterna. innebär självklart ocksåDet attom
ökade kostnader för miljöövervakningen finansieraskan med en
skatt på något helt område. viktig utgångspunkt förEnannat
beskattning skatter ska så de skadar samhällseko-är att tas ut att
nomin så lite möjligt.som

Det således alltid de politiska prioriteringarna mellan olikaär
utgifter miljöövervak-bestämmer hur mycket påstaten satsarsom
ningen, inte hur mycket skatt på något särskilt område.tas utsom

Omfördelning

För statlig utgift ska kunna öka måste höjaatt utanen man
skatterna eller öka budgetunderskottet så krävs andra utgifteratt

mellan olika utgiftsområdenminskar. Avvägningen i budget-görs
med utgångspunkt i de politiska prioriteringarna olikaprocessen, av

mål och verksamheter. Om miljöövervakningen prioriteras högre
måste utgifterna omfördelas, antingen inom visst utgiftsområdeett
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harNaturvårdsverketutgiftsområden.mellanellermiljöt.ex. --
detföreslagittillfällenfleravid senare.

miljöövervakning ärvisahär merProblemet att enär att
inomomfördelningEnnågotverksamhetstatlig annat.angelägen än

behövermiljösidan intefördelenhar denmiljöområdet argumen-att
utgiftsområden.andrafrånomfördelningförtera en

miljö-AllmänutgiftsområdettillanslagTabell visar6.l statens
regeringensenligtMiljövård,verksamhetsområdetnaturvård,och

1997.för årbudgetproposition

inomMiljövårdverksamhetsområdetföranslagtillFörslag6.lTabell
budgetproposi-naturvård iochmiljö-Allmänutgiftsomrádet

1997.förtionen år

Anslags-AnslagstypAnslag
belopp
tkr

827355ramanslagnaturvårdsverkStatensA
95293ramanslagMiljöövervakningA mm.

sjöarförkalkningsverksamhettillBidragA
000130ramanslagvattendragoch
992217ramanslagmiljöområdetinomInvesteringarA 4.
492135ramanslagkretsloppsforskningochMiljö-A

återställningochSaneringA av
40019reservationsanslagområdenmiljöskadade
67518ramanslagmiljöskyddförKoncessionsnämndenA
57082ramanslagKemikalieinspektionenA
56241ramanslagmiljösamarbeteinternationelltVisstA
000anslag 12obetecknatmiljöinstitutinternationellaStockholms10.A

470107lutgiftsområdetförSumma

1996/97:1Källa." Prop.

påmåste baserasmiljöområdetinomomfördelningOckså en
iintesåledesingårDetavvägningar.ochprioriteringarpolitiska
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utredningens uppgift bedöma fördelningen mellan olika anslag.att
Utredningen konstaterar dock för omfördelningaratt utrymmet är
begränsat. Särskilt med tanke på de minskningar anslagen tillav
bl.a. Naturvårdsverket, kalkning och miljöforskning har avise-som

för kommande år.rats
Självklart går det också fördela utgifterna inom visstatt ettom

anslag. kan fördelningenDet gälla mellan nationell ocht.ex.
regional miljöövervakning, båda ingår i anslaget A Mensom
eftersom utredningen bådabehandlar miljöövervakningtyperna av
så innebär sådan omfördelning inga ökade till miljö-en resurser
övervakningen.

Finansiering utanför statsbudgeten

Det finns flera tänkbara finansiera miljöövervakningensätt att utan
det direkt påverkar statsbudgeten.att
En möjlighet någon avgifter. Enligt regeringsfonnenär typ av

och förarbetena till den ska avgift specificeradmotsvarasen av en
motprestation. Det utesluter troligen möjligheten finansiera denatt
nationella miljöövervaknings-miljöövervakningen med generellen
avgift. Informationen från miljöövervakningen inte sikte påtar
hur olika verksamheter påverkar miljön, på tillståndet ochutan
förändringarna i miljön, så går knappastdet peka någonatt ut

avgiften.specificerad den skulle betalamotprestation till Ensom
avgift därmed blidet slaget skulle skatt. Förutsättningarnaav en
för beskattning har varit inne på.vi redan

Ett avgifter fär den informationsätt ärannat att ta ut som
miljöövervakningen. Frågan efterfråganproduceras ärgenom om

betalningsviljan så det kan bli fråga någraoch är stor att om

52 Recipientkontrollen, del den regionala miljöövervak-är avsom en
ningen, kan däremot finansieras med avgifter. kontrollenHär avser
just den orsakar utsläppen, dvs. det finns specificeradsom en
motprestation.
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avgifts-sådantpåtankemedSärskilt ettattbetydande inkomster.
informationenEftersomadministration.hel delkrävakansystem en

hindraravgifternariskenfinns dessutomnyttighet attkollektivär en
samhällsekonomisktomfattningsådan äriutnyttjasden somatt en

samhälls-ärju densåinsamladvälinformationeneffektiv. När är
liten.relativtutnyttja denkostnaden förekonomiska att

arbetatRRVRiksrevisionsverketharuppdragPå regeringens
infonnationstjänsterprissättningförprincipertillförslagfram av

sektom. föreslår RRVhuvudregel attSomoffentligadeninom
vissatäcks. Iförkostnadernasåberäknas uttagenavgifterna ska att

dessutomavgifternabeslutakunnaregeringen attdockfall bör om
Förutsättningenbasverksamhet.myndighetenstillbidragska ettge

infonnationen. Enpåefterfrågankommersiellfinnsdetär att en
följdtillförlustersamhällsekonomiska attundvikamöjlighet avatt

informationenpåefterfrågan är atthämmar anpassaavgifterna
dockpåpekarRRVkunderolikapriskänsliga är.hurefteravgifterna

ochkundkategorierolikaskiljakan utförutsätterdet attatt man
hindramåste attbetalningsvilja. Dessutomderas manmäta

bulvaner.utnyttjarellervidareinfonnationenspriderkunderna
fråninformationvissåtminstoneuteslutetinte attDet är

högrepris än uttags-tillsäljas ärkanmiljöövervakningen ett som
problemenpraktiskadefrånbortsedock inteskakostnaden. Man

infonna-förtorde finnasmöjligheternabästaDesammanhanget.i
kundernasenskildadeefterochbearbetagårtion att anpassasom
avskräcka,högarelativt attavgifterna utanDå kanönskemål. vara

infonna-motsvarandeframfåkanknappastsjälvköpareneftersom
påtion sätt.annat

direktivEU:sintressantdet nämnakan attsammanhangetI vara
1993. direktivetEnligtkraftiträddemiljöinfonnation somom

medlemslän-Flerarimliga.miljöinforrnationföravgifternaska vara
förkostnadernadirekta attdeavgiftertillämpar motsvararder som

1995:64.RRVinformationstjänster.53 prissättningförPrinciper av
Environmentalof AccessFreedom54 to90/313/EECDirective on

Information.
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informationen, kostnaderna för kopior eller datamedium.ta ut t.ex.
Direktivet föromarbetas närvarande. Syftet förbättra medbor-är att

möjligheter del de olika ländernas miljöinfonnation.att tagamas av
SMHI-utredningenInom för uppdrag har Stats-ettramen

kontoret speciell avgiftsfmansiering, s.k.presenterat typen av
intressentfinansiering. korthet går den på någraI attut stora
användare informationen t.ex. Naturvårdsverket tecknar avtalav
med producenten SMHI till viss årlig kostnad fåt.ex. attom en
utnyttja informationen enligt särskilda villkor. Eftersom intressen-

statliga myndigheter så innebär modellen i sig inteärterna att
kostnader för verksamheten minskar. den tillMen kan bidrastatens

effektivisering och bättre koppling till behoven. intressen-Deen en
bidrar fårtill finansieringen inflytande informa-ter överettsom

tionens omfattning och kvalitet, och kan-på så den tillsätt anpassa
sina krav och önskemål.

Modellen intressentfmansiering har aldrig denför ianvänts
ideala form Statskontoret beskriver. delar SMHI:sMensom av
basverksamhet SCB:s statistikproduktionliksom vissa delar av
finansieras modell.på i hög grad liknar Statskontoretssättett som

miljöövervakningen detEn avgörande fråga det gäller ärnär om
ifinns några intressenter kan och vill bidra till finansieringensom

någon omfattning.större

Ökat sektorsansvar

den sektorsansvar betonatsstatliga miljöpolitiken har begreppetI
näringsidkare och myndig-under de går pååren. Det attutsenaste

påverkar miljön harheter verksamhetbedriver attansvarsomsom

55 SMHI-utredningen,verksamhetsform Betänkande SOUSMHI:s av
1995:99.

56 basverksamhet,intressentfinansiering SMHI:sFörutsättningar för av
i meteorologis-bilaga Analys det offentliga åtagandet SMHI:stilll av

1995-04-07.ka verksamhet, Statskontoret PM
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miljöansvar.sittsektornmiljömål dvs.tillsig tarstatensanpassa -
finansieringenförtillämpassektorsprincipen kanFrågan är om

miljöövervakningen.av
trendellerandaansluter till denförslagNaturvårdsverkets som

samhället skaiolika sektorernadedvs.miljöpolitiken,ifinns att
det finnsMenrespektive sektor.inommiljöfrågomaförta ansvar

förslaget.kringfrågeteckenpraktiskaochteoretiskaraden
förkostnaderochmiljöpåverkanmellanfinnskopplingarVilka

olikademodellNaturvårdsverketsmiljöövervakning I antas
proportio-direktmiljöövervakningenkostnader försektoremas vara

finnsDetmiljöpåverkan.vissaandelarderasnella typermot avav
denSannoliktfinns.kopplingen gördenvisaranalysingen attsom

bådekraftigt,miljöövervakning varierarförKostnadernadet inte.
schablonmäs-miljöpåverkan. Enolikageografiskt och för typer av

harharNaturvårdsverket presenteratdet slagfördelningsig somav
godtycke.inslagdärför stora av

går påÄr Förslagetsektorertill attkopplad utstatsbudgeten
till miljööver-sektoremafrånutgifterstatsbudgetensfördela om

olikadeskiljaska kunnahur utFråganvakningen. är man
skulletrafiksektomfrånOmfördelningeni budgeten.sektorerna

byggande ellertillminska anslagetkunna skemöjligen attgenom
eftersomskiljasvårare statenEnergisektorn ut,drift attärvägar.av

Vattenfall,Undantagetområdet.på ärverksamhetnågondriverinte
andraavkastningskravet. Det sättet attökaskulle kunnadär staten

minska demiljöövervakningen attandel ärenergisektomsbetala av
tillbidragenEftersomenergiinvesteringar. ärtillbidragenstatliga

så skullemiljösynpunktbraenergisystemstimuleraför äratt ursom
detenerghmrådetPåförvåning. ärväckatroligensådant förslagett

isektorsprincipentolkningrimlignågonsvårtalltså att avse
problemocksåkommunerSektomförslag. är ettNaturvårdsverkets
delaskommunernatillstatsbidragen utEftersomsammanhanget.i

självadet kommunerna avgörsåbidraggenerellaformi är somav
miljöövervak-förkostnadernamedbelastasvilken sektor som

skola.ochsocialutgifterningen. Kommunernas ärstörsta omsorg
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Ävenkostnaderna for okända sektorerHur ska hanteraman
för miljöövervakningskulle kunna kostnaderna äranta attom man

storlek och dessutomproportionella utsläppens accepteramot
skullebegreppet sektor såNaturvårdsverkets speciella tolkning av

inte Alla utsläpp kanproblemet med finansiering löst. näm-vara
ligen hänföras sektor. Och därmed inte hellerinte till vissen

Naturvårdsverketskostnaderna för miljöövervakningen. Enligt
diffusaberäkning utsläppen från s.k.så kommer 30 procent av

källor. uppmärksammas särskilt i utredningensDet problemet
orsakdirektiv. problemet öka framöver. EnTroligen kommer äratt

från diffusa källor borde öka i taktandelen utsläpp kommeratt som
skäl vissade källorna åtgärdas.med tydliga Ett äratt annat att

tillomöjlig kopplaaspekter på tillståndet i miljön i praktiken är att
miljöpåverkan. gällerspecifika former Detutsläpp eller andra av

tycksbiologiska mångfalden,kanske i första hand den som vara
för närvarande.den miljöfråga där intresset ökar mest

budgetprocessen Som redanskaHur modellen in ipassas
på olikagår den statliga budgetprocessen väganämnts attut
de statsfinansiellautgifter dem tillvarandra, ochmot att anpassa

miljöområdet hanteras påUtgifter sättsammaramarna. som avser
kostnaderna förmodell förutsätterandra. Naturvårdsverkets attsom

vanliga budgetprocessen,miljöövervakning från denundantas
olika sektorer med vissabelastaredan från börjanattgenom

Omgå till i praktiken.kostnader. oklart det skulleDet hurär
verksamheter, vilket principskulle imodellen tillämpas på flera är

så radikal förändring budgetar-tänkbart, skulle det innebära aven
betet.

mindre definitionen ochEn fråga gäller också avgräns-att av
industrinsoklar. Skamellan "sektorer" transporterningen är t.ex.

transporter kommunalasektorn industri eller Hörhänföras till
kommunsektom Denvärmeverk till energi- eller gräns-typen av

förslagetekonomisk betydelsedragningar skulle få stor om
genomfördes.

Naturvårdsverketsså innebärEnligt utredningens bedömning
finansiering, baraförslag problemet medinte löser utan attatt man



1997:34SOUl 16 Finansieringen

skeskulleomfördelningenocksågällerflyttar det. Det omman
utgiftsram.miljöområdetsinom

få de härsektorsansvarökatföra in attutanEn pro-ettsätt att
diskute-harfinansieringmodeller fördetillämpablemen är att som

respektive intressent-informationenföravgifterdvs.rats ovan,
ökatleda tilldeskulleförutsättningar ettUnder vissafinansiering.

sektorsansvar.
dedvs.sektorerna,harmiljöövervakningenregionaladenInom

redanmiljön,påverkar ettverksamheterbedriver nusomsom
enligtrecipientkontrollens.k.för denDerelativt stort svararansvar.

ochregionalamed densamordnadkanmiljöskyddslagen, varasom
luft- ellerofta iocksåingår vatten-Demiljöövervakningen.lokala

vårdsförbund.

betalaska"Förorenaren

principlepolluter-paysbetalaskaförorenarenPrincipen attom -
kanDenmiljöpolitiken.etablerad inomlängesedanPPP sesär-

förkostnadernainnebärochsektorsansvaretuttryck för attettsom
denska bärasmiljöpåverkanundvikaförellermiljöpåverkan avatt
ochmiljöavgiftertillämpasPrincipenden.åstadkommer genomsom

styrmedel.miljöpolitiskaandra
användasskulle kunnabetalaskaförorenarenPrincipen attom
medmiljöövervakningenfinansieraför enattargumentsom

Naturvårdsverketsmiljöövervakningsskatt ellersärskild genom
sektorsprincipen.förslag om

principentillämpaprincipiella attdock motfinns argumentDet
ärju ingenmiljöövervakningförKostnadenmiljöövervakningen.på

ellerökarmiljön,påeffektnegativbetydelsenmiljökostnad i som
ochbörstorlek. Tvärtomutsläppens statensmedminskar t.ex.

miljöfrågormedarbete ettkostnader förkommunernas somses
påfinansierasska sättåtagande,offentligttypiskt somsammasom

betalaskaförorenarenprincipenverksamheter. När attandra om
ochutvecklaroll ...huvudsakliga att...statensså blirtillämpas
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upprätthålla regelverk, bedriva övervakning mm. min kursive-ett
ring.57

6.4 Slutsatser

Miljöövervakningsutredningen har förutsättningslöst sökt analysera
det statliga åtagandet för miljöövervakningen och olika förslag till
finansiering genomgångverksamheten. Med utgångspunkt i denav

har här konstaterar jag alla de möjligheterpresenterats attsom som
har diskuterats hinder.här möter

Att föreslå ökad beskattning knappast i linje med direktivensär
krav på finansiering. Utredningen utgå från de generellaska
restriktionema ingårpå statsbudgeten. dem undvika ökatI att ett
skattetryck. bortsåg från denMen inte utredningenens om
restriktionen, och lyckades peka skatt inte skulle leda tillut en som
snedvridningar såandra effektivitetsförluster i ekonomin,eller
skulle det inte Statens inkomster skullelösa finansieringsproblemet.
visserligen öronmärktaöka. eftersom skatteinkomstema inteMen är
för vissa för miljööver-ändamål så finns det ingen garanti justatt
vakningen skulle få dem.del av

Möjligheterna med avgifterfinansiera miljöövervakningen äratt
begränsade. regeringsformen ska det finnasEnligt förarbetena till

avgiften.specificerad På grund miljööver-motprestation tillen av
vakningens svårt hävda denövergripande karaktär detär att att
skulle miljöövervakningsav-kunna motprestation förutgöra enen
gift. skatt.En sådan avgift skulle alltså i praktiken vara en

57 åtaganden. Finansdepartementet,Motiv för offentliga Ds 1994:53, s
17.

58 Prop. 1973:90



1997:34118 SOUFinansieringen

informationAvgifter för

framinformationdenavgifter förgår detDäremot tasta utatt som
bidraintekan detTroligenmiljöövervakningen.inom förramen

Naturvårds-frånuppgifterEnligtfinansieringen.mycket tillsärskilt
miljöövervakningenfråninformationnärvarandeverket så säljs för

Underår.kronorhalv miljonungefärform föri tryckt peren
fleravidså har detorganisationerolikasamråd medutredningens

påefterfråganstarka skäl förfinnsdettillfällen påpekats attatt
framtiden.ökaikommermiljöövervakningenfråninformation att

finnsbidra. Detinforrnationsteknolgin säkertkan den modernaHär
informa-förbetaltenkeltpåmöjlighetertekniska sätt taettattt.ex.

tion sprids via Internet.som
inteförskälheller ingeti sigrelativt liten attAtt ärärsumman

tillämpahinderprincipiellaingaUtredningen attbetalt. motta ser
idvs.för informationen,självkostnademaprincipen att ta utom

prissätt-förprinciperförslag tillRiksrevisionsverketsenlighet med
information.ning av

förbetaltskaverkethurNaturvårdsverket bestämmerInnan ta
frågordetså finnsmiljöövervakningeninformationen från ett par

måste klaras ut.som
måstesåmiljöövervakningenfinansieringentillbidraFör att av

del.tillmiljöövervakningenkommafrån informationeninkom stema
skrifterförsäljningfrånintäkternanärvarande tillfallerFör av

medfinansieratshardeinformationsavdelning,verkets atttrots
behövasigOm verket satsamiljöövervakning.tillanslaget anser

finansierasdendet rimligtsåinformationpå generell attärpengar
förvaltningsanslag.verketsav

finnasbetalt. kanDetförprincipernafrågaEn att taärannan
Blandanvändare.från vissabetalt annatavstå frånskäl att taatt

med informa-bidrarsjälvalåta demlämpligtkan det att somvara
miljöövervakningen kunnanationelladention används inomsom

gällerDetinfonnationen.den övrigadelarfå fri tillgång till t.ex.av
vilkenavtalaså fall börförvaltningar. lkommunala parterna om

Också detanvändas.den fåroch hurdet gäller närinformation
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det finnas skälforskningen kangäller utbildningsväsendet och att
informationen.avstå från betalt föratt ta

Intressentfmansiering

för tillämpaförutsättningarnaundersöktUtredningen har att
det härmiljöövervakningen. skulle iDenintressentfinansiering av

påsektorsansvaruttryck försammanhanget kunna ettettvara
skulle ökafördelar.har flera Denmyndighetsnivå. Modellen

verksamheten.påkostnadspressbehovsstymingen och skapa en
verkligtsvårt peka någrabegränsning detEn storaär utär attatt

länsstyrelserna. MenochNaturvårdsverket självtintressenter, utöver
mellan Natur-kan slutaintressentfinansiering inte gapetäven om

tillnuvarande anslagetoch detvårdsverkets omfattningföreslagna
värdefullaändå den kanjagmiljöövervakning så bedömer att ge

tillskott till verksamheten.
intressentfinansieringförmodellenEnligt den renodlade som

till denanslagetså ska delarStatskontoret har presenterat av
Deutpekade intressenterna.på deaktuella verksamheten fördelas

ibehövs producerasfår de tjänsterdärmed föransvaret att som
Närkvalitetinriktning,och medtillräcklig omfattning rätt etc.
skaverksamhetenmotivetmodellen tillämpas på det är attsättet

innebär denefterfrågan. Däremoteffektiviseras tilloch anpassas
ökar,ekonomiskatotalaautomatiskt deinte ävenatt omramarna

tillanslaganvända sittbeslutasjälva kanintressenterna attegetatt
deras fonnellaomfattasbeställa tjänster demutöver ansvar.avsom

meningsfulltknappastså detdet miljöövervakninggällerNär är
pådela anslagetmodellen, dvs.den ursprungligatillämpaatt upp

nuvaranderäcker detNaturvårdsverket såEnligtolika beställare.
verketverksamhetdenhälfteninte tillanslaget ansersomens av

skulle behövas.
dockmodellenkan variantgrundtanke såMed avensamma

utvecklas.
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Intressentfinansiering varianten-

fram-har detorganisationerolikasamråd medVid utredningens
förökande intressefinnsdemhos flerakommit det ettatt av

organisatio-utanför deocksåmiljöövervakningen,fråninformation
minstgäller inteuppgift. Detprimärmiljöfrågorhar somner som

miljöfrågomaförsärskilthar fåttmyndigheterde ett ansvarsom
således intressen-bliförväntaseller kaninom sin sektor. De är --

riktastill delderas intresseEftersommiljöövervakningen.i storter
bedömerjagmiljöövervakningensådana delar sommot somav

någonpåbörjas ihar kunnatinte störreangelägna, ännumen som
tankentillämpaförutsättningardet finnasså bordeomfattning, att

intressentfinansiering.med
så falldet imodellen skulleursprungligadenskillnadTill mot

dvs. intefinansieringen,tilltillskott attfaktiskahandla omom
på intressen-miljöövervakningtillanslagetnuvarandefördela det

tema.
myndighe-olikamedavtaltecknarNaturvårdsverketIdén är att

miljö-delartill debidratid skabestämdunderde avter att enom
myndigheternaslagdetinfonnationövervakningen somavgersom

sektorsan-sittkunnaförverksamhet,i sinhar taattt.ex.nytta av
ingå imåstehandlardetverksamhetför miljön. Den omsomsvar

MiljöövervakningsnämndenochNaturvårdsverketdet program som
inomMenverksamheten.förmålenutgångspunkt iutformar med

möjligheterfå vissamåste intressentema attsåde anpassaramarna
också fåbörbehov. De utseverksamheten till sina represen-egna

redande inteMiljöövervakningsnämnden, represente-äritanter om
rade där.

inteoch behöverolika slag,kanbidragIntressenternas vara av
medbidramöjligheterAndra ärnödvändigtvis attpengar.vara
ellerfartygutrustning,ellerfältpersonal,tjänster, t.ex.t.ex.

förskaparbidragenviktiga nyautrymmemätutrustning. Det är att
miljöövervakningen.verksamheter inom

jagmyndigheter så bedömerpå någratankenhaEfter prövatatt
någrakunnat förahar inteUtredningenutveckla.värdden är attatt
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fonnella förhandlingar med myndigheterna, det måste bliutan
Naturvårdsverkets uppgift i skede.ett senare

Myndigheternas förutsättningar

En grundläggande förutsättning för myndigheterna ska kunnaatt
med och finansiera miljöövervakningen det gårvara är att att

förena med deras instruktioner och uppdrag. Särskilt det kan bliom
aktuellt minska på den ordinarie verksamheten föratt skapaatt

för bidra till miljöövervakningen.utrymme deFör myndigheteratt
har tydligt utpekat miljöansvar i sina instruktionerett bör detsom

inte så svårt bidrag till miljöövervakning verksam-iattvara rymma
hetsplanema särskilt infonnationen från miljöövervakningenom-

viktig förutsättningär för kunna leva till Somatten ansvaret.upp
stöd för myndigheternas beslut skulle det dock värdefulltvara -
och i vissa fall nödvändigt deras preciserades iatt ansvar-
instruktioner eller regleringsbrev.

En fråga myndigheterna kan binda sig i långsiktigaärannan om
åtaganden finansiera miljöövervakningen. För bliatt attom
meningsfulla så måste förmodligen åtagandena sträcka sig tvåöver
till fyra år gången. Trots verksamheten sådan långsik-att ärsom
tig så disponerar hellerinte Naturvårdsverket anslaget över en
längre överblickbar period år. Det troligen enklareän ärtre om
åtagandet försöksverksamhet och utvecklingsprojekt, däravser
åtagandet kan i tiden. Särskilt det gäller miljööver-avgränsas när
vakning biologisk mångfald, under utveckling, såännu ärav som
torde det under överskådlig tid finnas möjligheterstora att vara
med och finansiera den projekt.typen av

I de flesta fall torde myndigheterna ha svårt på kort siktatt
bidra med till miljöövervakningen, åtminstone i denpengar
nuvarande budgetsituationen. Förutsättningarna bedöms bättrevara
för kunna bidra med tjänster eller utrustning.att
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myndigheterVilka

derasochintressentertänkbaraallakartlagthar inteUtredningen
utgångspunktMedmiljöövervakningen.tillbidraförutsättningar att

någraså skaintressemyndigheternasolikadebedömningi aven
exempeltänkbara nämnas.

jagFiskeristyrelsenochJordbruksverketSkogsstyrelsen, som-
miljö-intresseallahar attfråganhär ettmed i densamrått avhar -

Skogsbru-utvecklas.mångfaldenbiologiskadenövervakningen av
harfråga stortoch djur ärpå skogenseffekter växter somkets en

ocksåodlingslandskapet ärimångfaldenbiologiskaDenintresse.
livsme-förändringarnatillkoppladminstinteintresse, avstortav

och sjöarnahaven äriutvecklingFiskbeståndens endelspolitiken.
ochuwecklingfiskenäringensbedömaförinformationväsentlig att

villkor.
olikaiframoftalyftstrafikochmiljömellanKopplingen

deminskaför atttransportsystemetställaAttsammanhang. om
Somframtiden.föruppgiftmiljönpå storeffekterna ärnegativa en

s.k.deltagit i dettrafrkverkenolikadebl.a.hararbetetled i detett
projektetsItransportsystem.miljöanpassatMaTs-samarbetet

frnmsieringmiljöövervakningens upp.fråganslutrapport tas om
sektorerdebäras...börövervakningen somförKostnaderna av

miljöövervakning.behovskaparproblemtill debidrar avsom
ökadesektorernasdelviktigbörfinansieringDenna avensomses

nämna attdetmiljöansvar. kan attvärtsammanhangetdetI vara
570cirkabeståDetationssystem.väderinfonnhar avVägverket ett

detgårstationema attochTillmätstationer.automatiska avenvar
till 3placezaskangivareytterligare upptill 26koppla somupp

blikanstationmätetdetmöjligtstolpen. Det attfrån ärkilometer
miljöövervakningen.förvärdefull resursen

Rükhälsoinsti-ochSocialstyrelsenharkapitel 3inämndesSom
miljö-hälsorelateradedenligger närafrågorförtutet somansvar

MaTs-frånSlutrapporttransportsystem.miljöanpassatPâ ettmotväg
Naturvårdsverket, 50.4636,samarbetet. Rapport s
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övervakningen. bör därför ha intresse finansieraDe ett att nyaav
verksamheter det området.inom
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7 Ekonomi och organisation

detI här kapitlet ska jag några frågor kring den ekonomiskata upp
styrningen och organisationen miljöövervakningsprogramm Deet.av

viktiga för verksamheten ska kunna bedrivas på effektivtär att ett
efter de riktlinjer har tidigare i betänkandet.sätt, presenteratssom

7.1 Redovisning och ekonomisk styrning

En grundläggande förutsättning för kunnaverksamheten skaatt
och följas effektivtpå det finns stöd i formstyras sätt ärett attupp
effektivt redovisningssystem. Det saknas idag.ettav

Med det redovisningssystem finns för närvarande går detsom
bara få mycket bild de olika verksamheternasatt en grov av
kostnader. För hurutredningen någorlunda klar bild överatt ge en
kostnaderna fördelar frånsig har det krävts särskilda ansträngningar
Naturvårdsverket.

En viktig insats miljöövervakningsprogrammetinför det framtida
därför detskapa effektiva och ändamålsenliga rutiner, såär att att

blir enkelt få krävs förden ekonomiska informationatt attsom
följa och allautvecklingen. Redovisningen bör omfattastyra
kostnader miljöövervakningen, bara betalasför dvs. inte dem som
via det särskilda anslaget.

också ekonomisk ochUtöver bra och rutiner behövssystem
administrativ i tillräcklig omfattning.kompetens
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Upphandling7.2

miljöövervakningennationelladeninomallaI settstort program
DethandlarNaturvårdsverketutförareolikagenomförs upp.somav

avtal. Formemaolikamångaochutförareantalfråga stortettär om
hadärförkanutformning storavtalensochupphandlingför

effektivitet.ochkostnaderverksamhetensförbetydelse
Hittillsframtiden.ibetydelsefåkan störreUpphandlingen ännu

utförare.vissaanlitatvingadevaritdelvis attNaturvårdsverkethar
börjaniavveckladeslaboratorierverketssamband medI att egna

skulleutförareantalavtaltecknades ettså att vara1990-taletpå om
löperavtalenNärvolym.vissbeställningarårligagaranterade enav

upphandling.förökarår sånågra utrymmetut om
viktigtdetsåeffektiv attska ärupphandlingenFör att vara

gåskadetförbl.a.tydligt attpå sätt,formulerasbeställningen ett
harHärlevereras.informationdenutvärderaochfölja somatt upp

betydelse. tydligareJukvalitetinformationenspå storkraven en
förförutsättningarna attbättredesto äruttryckas,kankraven

särskiltgäller närresultaten Detföljaochanbudenutvärdera upp
krets,anbud frånin störrebegäraförförutsättningardet finns att en

frågablidå kandeteftersommarknaden,nordiska omdenpåtex.
tidigare.sedankändainteutförare ärsom

tillhänsynviktigtocksådet taattsammanhangetdet ärl
detSå längesikt. ärpå längrekompetensförsörjning enutförarnas

kan desåårefter sättaåranlitasutförarebegränsad krets somav
skaffa utrustningkompetensen,utvecklaförsärskilda attresurserav

tänkbarakretsenhårdareblir attkonkurrensenOm avgenometc.
långsiktigadenföreffekternegativafådetså kanökarutförare

därförNaturvårdsverket börutförare.enskildahoskompetensen
kompetenssådanundvikaförstrategi att somutforma atten

miljööver-betydelse förlångsiktigochstrategiskbedöms vara av
vakningen utarmas.

°° avsnitt 3.5.Se
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också kraven påOm ökar i betydelse såupphandlingen växer
och Miljöövervak-Naturvårdsverketbeställaren. viktigtDet är att

såväl förkompetens behövs,ningsnämnden har tillgång till den som
ochanbud för utvärderaformulera krav och utvärdera attatt som

följa verksamheten.upp
utred-kontrakten konstaterardet gäller utformningenNär av

genomfört viktiga föränd-redan harningen Naturvårdsverketatt
och betalt irelativt vidaringar. Tidigare fick utförama ramar

får betalt itydligare, och utföramaförskott. kravenNu preciseras
kan troligenfakturor. principernaefterskott specificerade Demot

till denaturligtvisutvecklas måsteytterligare, anpassasmen
kraftigt mellanskiljer sigenskilda fallen. Förutsättningarna en

metodermed etableradeskastandardiserad undersökning görassom
utveckla ochoch syftar tillutvecklingsprojekt testaattett nyasom

kravendet viktigtomständighetermetoder. Under alla är att
ochbeställarenmöjligt, såså tydligtpreciseras och formuleras som

utföras.skavad detutföraren från början ärär överens somom

uppföljningoch7.3 Utvärdering

miljöövervak-centrala delarUtvärdering och uppföljning är av
och metoder. Interesultatningen. kostnaderDet gäller såväl som

ska utvecklas,minst miljöövervakningendelar t.ex.om nya av
utvecklingsarbete.hel delbiologisk återstårmångfald. Här en

ochsuccessivtverksamhetenlämpligt byggaDärför detär att upp
ochintressantaSärskiltutvärderingar.med återkommande om
Attskametoderoprövade,relativtkostnadseffektiva, prövas.men
förförutsättningarnaövervakningsatellitbilder förutnyttja av

exempel.mångfald sådantbiologisk är ett
vidta deför kunnaförutsättningocksåUtvärdering attär en

på.har pekatutredningenminska kostnadernaåtgärder för att som
målentillskagäller de olikaDet närt.ex. anpassasprogrammen

och kvalitetskraven.
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så detutformasmiljöövervakning ärfördetNär programmetnya
utvärderingförtillräckligaviktigtdärför sätteratt resurseravman

uppföljning.och

frågorBudgettekniska7.4

dedet viktigtsåtidigare atthar konstaterat ärutredningenSom
ochlångsiktigamiljöövervakningenför ärvillkorenekonomiska
årsmed mångagenomförsundersökningaromfattandestabila. Vissa

år särskiltenskildaunderkrävermellanrum. De omstora resurser -
fleragenomföralämpligtskälandraellerpraktiska attdet ärav

det krävaskanDäremellanår.undersökningarsådana samma
metoderochUtveckling ärbetydligt mindre insatser. test ennyaav

relativtkostnader underinnebärinvesteringar,form storasomav
förkostnadernainnebär detTillsammansperioder. attkorta

lika år.mellankraftigtvarierakanmiljöövervakningen
tillårliga anslagmedfinansierasmiljöövervakningenAtt

gårdet inteOmproblem.därförkanNaturvårdsverket ettvara -
kostnadernaverksamhetenplanera attlämpligteller attär -

förfinnasmåste det attså systemåren ettmellanfördelas jämnt
ocksåmåsteVerksamheten styrasanslagen.fondera delar avav

ekono-tioårsperiader. Denrullandeförbudget,långsiktig t.ex.en
förutsättningarna.till demåsteredovisningenmiska anpassas

viktigt hakan det attupphandlingengällerOckså det varanär
Särskiltbudgetår. närlängretidsperspektiv än ettärett som

metodutveck-chkompetens-delvisellerheltupphandlingen avser
ekcnomiska fördelar,innebärakontrakttreårigtså kanling ettt.ex.

år.flerapåinvesterngarfördela sinadå kanutförareneftersom
därmedutförare, ochfleramellankonkurrensförFörutsättningarna

kontraktet.värdetmed påökatorde dessutomkostnaderna,påpress
regleraochförhållantbnahärbeakta debörRegeringen
tydligtNaturvårdsverke; börDettillregleringsbrevetvillkoren i

fonderasmiljöövervakningtillanslagetdelmarkeras den somatt av
verksamheter.delartill andrautnyttjaskaninte av
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Kompetensfrågor7.5

Flera de frågor har berörts här innebär ökade krav påav som
kompetens. Det handlar dels ekonomisk och administrativom
kompetens, dels kompetens för upphandling, utvärdering ochom
uppföljning t.ex. kvalitetsfrågor, kravspecifikationer. Det är
nödvändigt både Naturvårdsverket och Miljöövervakningsnämn-att
den har tillgång till sådan kompetens tillräckligi omfattning. Delvis

det fråga sådan kompetens inte redan finns inomär om som nu
Naturvårdsverket.

En fråga har diskuterats under utredningen hur bästärsom man
kan organisera kompetensförsörjningen. möjlighet knytaEn är att

för områdenutförama eller forskare från närligganderepresentanter
formtill Miljöövervakningsnämnden, råd elleri särskiltt.ex. ettav

referensgrupp kan kallas vid behov. I vissa fall kan deten som
handla andraspecifika beslut enskilda vidom om program,
tillfällen strategiska överväganden metoder ochom mer om
långsiktig inriktning.

Eftersom områden så kanmiljöövervakningen bredaöversveper
det behövas flera skilda kompetens. Därför det viktigtärtyper av

den organiseras på inte leder till omfattandeatt sättett som
administration eller beslutsprocesser.tröga

också de och organisationerDet viktigtär att sompersoner
anlitas utförare anlitas i miljööver-inte knutna till deär nära som

konfliktvakningen, eftersom hamna ide skulle riskera att en
Miljöövervaknings-mellan olika intressen. Naturvårdsverket och

ochnämnden måste kunna utgå från de råd objektivaäratt som ges
utländskaprofessionella. möjlighet kan anlitaEn experter,attvara

nordiska länderna.från de andrat.ex.
forum där olikaFrån pekat på behovetflera håll har ettavman

frågor kringutförare principiella och praktiskakan diskutera
skäl. Delsmiljöövervakningen. skulle värdefullt fleraDet vara av

och metodutveckling, dels förför informera varandra resultatatt om
samordna olika Härskapa bättre förutsättningar föratt att program.

direktbland de utförarebör deltagarna naturligtvis väljas ärsom
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regionalochnationel.både påmiljöövervakningen,inblandade i
nivå.
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överväganden,8 förslag och
konsekvenser

har redovisatsMot bakgrund ochde analyser resonemang somav
grundläggande slutsatser, hari betänkandet drar jag två storsom

jag här.betydelse för överväganden och förslagde presenterar
bedrivameningsfulltförsta slutsatsen detDen är att är att

den Naturvårdsverketmiljöövervakning på nivå än somen annan
föreslog år 1996.

roll miljöarbetetoch värdefull iMiljöövervakning har viktigen
ochalla de verksamheterockså omfattarinteprogrammetom

Oavsett omfatt-Naturvårdsverket har föreslagit.ambitioner som
utgångspunkt i deutformas medningen så måste programmet

ochformulerade kvalitetskravmiljöpolitiska målen tydligtsamt
för mellan olika delar.principer prioritering

omständigheter behövsunder allaandra slutsatsen detDen är att
nytt miljöövervakningen.framtidaför denett program

förbefintligamåste detUnder de åren programmetnärmaste
till de förutsätt-miljöövervakning ocharbetas anpassas nyaom

målenekonomiska dedvs.ningarna, de långsiktiga ramarna, nya
denmiljöövervakningen tillmiljön och riktlinjerna förför samt

och EG-direktivmiljökvalitetsnormerkommande lagstiftningen om
miljökvalitet vatten.första hand föriom
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inriktningochOmfattning8.1

deinriktasMiljöövervakningen bör motFörslag:
miljömålen.nya

nedel i detsjälvändamål,ingetMiljöövervakning ettutanär
måldeföljabl.a.Uppgiftenmiljöarbetet.samlade är att somupp

i miljör..utvecklingenförformuleratharstatsmakterna
skamålenmiljöpolitiskade görasaviseratRegeringen har att

målenfölja Leoch enklaretydligareblirså de attatt nyaupp.om,
proposition.miljöpolitiskaårsi 1998ska presenteras

följaförredskapviktigtMiljöövervakningen attär ett upp
ochinriktasmiljöövervakningenframtidadenDärför börmålen.

sådantfungerarden ettpåutformas görsätt attett sonsom
instrument.

imiljösituationenhelhetsbilddet finnsviktigtDet är att aven
viktigakanmiljöövervakningenfrånInformationenSverige. ge

inforrna-andraocksåkrävsdetbilden,till den typerbidrag avmen
börbehövsinformationsammanställa denochsamlation. Att som
förinteNaturvårdsverketsdelcentral nenansvar,avvara en

miljöövervakningen.

skamiljöövervakningenMåletFörslag: attom
miljöpåverkan börutsläppskällorsolikaanalysera

strykas.

analyseramöjligtdetskamiljöövervakningen attgöraMålet attom
påinternationella påverkanochnationellautsläppskällorolika

det så krävsuppfyllamålen. Förde övrigafrånmiljön skiljer sig att
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sådan forsknings- och utredningsverksamhet inte har någotsom
direkt miljöövervakningens övriga uppgifter.samband med

föreslår därför det målet ska bort. SamtidigtUtredningen att tas
vill utredningen betona uppgiften viktig i andra delar detäratt av
samlade och Naturvårdsverket har förmiljöarbetet, att ett attansvar
den utförs. det viktigt peka på informationenDessutom är att att
från för verifieramiljöövervakningen kan till nytta attvara
forsknings- utredningsresultaten.och

recipientkontroll intebörFörslag: Jordbrukets
ingå miljöövervakningen.i

särskildafinansieras meddet miljöövervakningsprogramI som
recipientkontroll. undantags.k. Ettstatliga anslag ingår inte är

jordbruketf Verksamhe-frånkontrollen växtnäringläckagenav av
miljöövervakningsprogrammetnuvarandepåbörjades detinnanten

recipientkontroll JRK.då för jordbruketstill, och kalladeskom
recipientkontrollfrånsig denEftersom inte skiljerden i princip

finnsdetutredningenverksamheter såfinns för andra attansersom
stället börmiljöövervakningen. lskäl lyfta JRKatt ut ur

andrarecipientkontroll,jordbruksnäringen betala för sin som
finan-olika lösadiskuteratharnäringar Utredningen sätt attgör.

bör ske.till hur detinte ställningsieringsfrågan, tarmen

6 avsnitt 3.5.Se
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tydli-bör avgränsasMiljöövervakningenFörslag:
forskningen.motgare

miljöövervakningenmellanstarka bandfinns detsåAv tradition
harmiljöövervakningsprogrammetStora delaroch forskningen. av

långaderas behovforskningsprojekt ocholikaisitt avursprung
irollerviktigaforskningenharframtidenOckså imätserier.

mätningarmedpraktiska arbeteti detminstsammanhanget, inte
metoder.ochutvecklaförundersökningar prövaoch attsamt nya

miljöövervak-samordnaeffektivtdetfall kanmångaI attvara
forskningsprojekt.medningen

inteforskningenviktigtdetutredningen är attDäremot attanser
miljöövervaknings-olikadeinriktningenochutformningenstyr av

utgångs-medgenomförasskaMiljöövervakningenprogrammen.
mål,regeringensochriksdagensdvs.punkt i beställamas --

från demsigskiljerdelvisåtminstonevilkakvalitetskrav sometc,
forskningen.gäller för

Åtaganden internationellaFörslag: mot organ
miljöövervakningen.måste medbättresamordnas

internationellarapportering tillåtagandennågraInnan görs omnya
Miljöövervak-Naturvårdsverket ochmedsamråd skeså börorgan

Åtaganden kostnaderökadeinnebär attningsnámnden. utansom
miljöövervak-det svenskaförtillinformationtillföra är nyttasom

påfinansierasbörningsprogrammet sätt.annat
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miljöövervak-svenskadenså börfinnsförutsättningarnaDär
gällerdetländer,i andratill den närningen t.ex.görssomanpassas

inriktning.metoder och

tydligt.uttryckasbörKvalitetskravenFörslag:

miljöövervakningensförbetydelseharKvalitetskraven stor
kvalitet,harinformationenviktigt rättDärför detkostnader. attär

för hög.för låg ellervarkendvs.
informpåkvalitetskravNaturvårdsverketsochStatsmaktemas a-

måstetydligt.uttryckas Parternabörmiljöövervakningenfråntionen
detillförhållanderealistiska ikraven ärattöverens omvara

miljöövervakning.påsatsassomresurser

mångfaldbiologiskMiljöövervakningFörslag: av
prioriteras.bör

förmålcentraltmångfaldenbiologiska är ettdenAtt väma om
områdedetdärför ärUtredningen ettattmiljöpolitiken. somanser

miljöövervakning.förframtidadetprioriteras i programmetska
metodertakt medisuccessivt, attinförasbörVerksamheten

skapasdet kanförutsättning ettEn är attutvecklas och testas.
verksamhetenförekonomiskt utrymme

denutvecklasoch ärbehövakanområde överEtt annat sessom
fallsåtorde det ihandförstaImiljöövervakningen.hälsorelaterade
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undersökningarsammanställa deochsamordnahandla somattom
för.landstingenochkommunerna svarar

Strukturen8.2

mellansamordningtillmöjligheternaså harsammanhangolikal
lyfts frammiljöövervakningennationellaoch denregionaladen

harUtredningenverksamheten.effektiviserasätt attettsom
Utgångspunk-samordning.sådanförförutsättningarnaanalyserat en

ochnationellfinnasframtiden skaockså idethar varit att enten
olika syften.hardelvismiljöövervakning,regional somen

bedömersamordningsvinsterpåtagligauppnå någraFör att
miljööver-två delarnademellanrollfördelningenutredningen att av

olikaharUtredningenförändras. prövat trekan behövavakningen
modeller.

smårollfördelningennuvarandedenbedömerJag att ger
någragårinteDet storagörasamordningsvinster.ytterligare att

behållerikansamordningsvinster mätas manompengarsom --
ochNaturvårdsverketmellanrollfördelningennuvarandeden

länsstyrelserna.
vardagsrationaliseringarochanpassningarsuccessivaGenom

Naturvårdsverket börförbättras.sannoliktsamordningenkommer att
miljöövervakning, ochHandbok försinutvecklafortsätta attt.ex.

miljö-lokalaochregionaladeninomolika aktörerförmåförsöka
handboken.ibeskrivsmetoderdetillämpaövervakningen att som

allaföreskriftutfärda attkunnabörNaturvårdsverket omen
skafinansieras görasundersökningar statenochmätningar avsom

vilkainformationbättreGenomanvisningar.handbokensenligt om
onödigtdelså kanpågårundersökningarochmätningar ensom

undvikas.dubbelarbete
tillmiljöövervakningenkoncentreramöjlighetEn är attannan

Ökad koncentrationsådan ärbedömerNaturvårdsverket. Jag att en
kostnadernaminskaskulleDetknappalämplig vidbara resurser.
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för miljöövervakningen, kunna få negativa effekter för detmen
samlade miljöarbetet.

För närvarande fördelas anslaget till den regionala miljöövervak-
ningen enligt enkel fördelningsnyckel mellan länsstyrelserna.en
Naturvårdsverket skulle kunna länsstyrelserna hårdarestyra genom

koppla hårdarebidragen till den länsstyrelsemasatt nytta som
insatser har för den nationella miljöövervakningen. På så skullesätt

miljöövervakningens striktai fallgöra nytta, vartpengarna mer ur
perspektiv. dock kunna medföra länsstyrelsemasDet skulle att

för miljöfrågoma försvagades. kopplingDen näraengagemang som
idag finns miljöövervakning och länsstyrelsemasmellan regional

gåarbete miljöanalys skullemed s.k. strategier för regional
förlorad. Risken här modellen det skulle vinnasmed den är att som
för samlade miljöarbetet.miljöövervakningen skulle förloras för det

denUtredningen avfärdar inte modellen, bedömer attmen
framför allt kan situation där de totala anslagenintressant i envara

uppnå målenför miljöövervakning så små det blir svårtär att att
för miljöövervakningen.

regional organi-Förslag: Möjligheterna till en ny
utvecklas.sation med ökat böransvar

regionaladenEtt möjligt förbättra samordningen ärsätt attatt ge
förmiljöövervakningenorganisationen för större attett ansvar

enligt utredningenförutsättninggenomföra den nationella. En är att
harmiljöövervakningenfördet skapas regionala störresomorgan

regionalsådannuvarande länsstyrelserna. Endeänresurser
flera län.organisation måste omfatta

värddentill idén,Utredningen inte ställning äratttar ansermen
det isammanhangetutveckla. avgörande fråga iEn äratt om
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regionalafinnaskommeromständigheterframtiden under alla att
miljöövervak-regionalaför denskulle kunna ta ansvarorgan som

ningen.
till1996:03 har bl.a.avrinningsområden MUtredningen om

hanteraföradministrativtföreslåuppgift vatten-system attettatt
avrinningsområden.olikainomresursfrågorochanknutna miljö-

i högpåminnermyndighetsorganisationenUppgifterna för den nya
godafinnasså det börmiljöövervakning,regionalgrad om

detDärför finnsverksamheterna.samordnaförutsättningar att
ställningförslag innanutredningensavvaktaanledning taratt man

skamiljöövervakningenregionalaochnationellatill hur den
i framtiden.organiseras

kostnaderminskadeochEffektivisering8.3

gradhögipåverkaskostnadernaminskaMöjligheterna avatt
tillavgränsningamaframtiden,iinriktningmiljöövervakningens

gälla. Motskakvalitetskravpå deochverksamheterandra som
områdena såpå deoch förslagslutsatserutredningensbakgrund av

för detkostnadernade årligauppskattningutredningens attär grova
miljoner5omkringminskas medkannuvarande programmet

miljöövervakningen.delareftersattaplats förkronor, för att avge
lägresammanhangetfaktor iavgörandeKvalitetskraven är en -

minskas.kostnadernakankrav desto mer
minskaförkrävsåtgärderoch andra atteffektiviseringarDe som

Somtid.kortpå relativtgenomföras nämntskunnakostnaderna bör
undermiljöövervakningsprogrammetutredningenså bedömer att

åren.°3 lunder deförändrasomständigheter behöveralla närmaste
möjlighetergodafinnasså bör detarbetet tasamband med det att

kostnaderna.minskamöjligheternapå attvara

62 avsnitt 3.5.Se
63 avsnitt 3.7.Se
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utvecklingsarbetemånga fallikostnaderna krävsminskaFör att
utvärderingutveckling ochbl.a.gälleroch andra investeringar. Det

metoder.ochsatellitbilderteknikermodeller, t.ex.nyaav --
insatser.denbör därförProgrammet typen avrymma

Naturvårdsverketangelägetsärskiltdetdet sammanhangetI attär
itill Miljödatacentrumbidragenutnyttjasig föranstränger att

Kiruna.
miljoner kronorbidra medår 3under 5har åtagit sigVerket att

kravi Kiruna,Miljödatacentrumuppbyggnadenår till utanavper
börkronornatotalt miljoner15motprestation. Depå någon särskild
siktkortPå relativtinvestering.betraktasenligt utredningen som en
kaninformationformiavkastninginvesteringenbör somavenge

värde åtminstonemiljöövervakningen,användas i motsvararvars
satsadeden summan.

relativtpådeåtgärderföljandeUtredningen bedömer äratt som
Naturvårdsverketochkostnadernakan minskakort sikt attmest,

demgenomföraförförutsättningarnaundersöka att

så långtNaturvårdsverket börFörslag: som
effektiviserapå möjligheternamöjligt attta vara

kostnaderna.minskaochverksamheten

verkethand börförstaI

undersökningarnaåterkommandedeintervallen mellan avöverse-
och skogar,vattendragsjöar,bl.a.

imätstationerantaletminskamöjligheterna attutreda att genom-
beräkningsmodeller,grad utnyttjahögre

64 i kapitelutvecklasFörslagen
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minskadet gårvariabler förutvärdera mätserier och attatt se om-
tillför någon ytterligareinteomfattningen på sådana mätningar som

betydelse,information väsentligav
iinvesteringenklargöra hurMiljödatacentrumtillsammans med-

miljöövervakningenuppbyggnad ska kommaMiljödatacentrums
tillgodo.

Finansiering8.4

hur mycketfinansieras ochmiljöövervakningenOavsett hur resurser
ekonomiska förutsättningarnadedet viktigtså ärär attsatsassom

delartillåtminstoneMiljöövervakningenstabila. är stora en
utveck-i ochtillståndetInfonnationenlångsiktig verksamhet. om

den gårvärde förstverkligalingen miljön får sitt omsättanär attav
trender.till någorlunda säkra

harpresenterades,nuvarandedetSedan år 1991, programmetnär
detstabilitetkännetecknatsdock aldrigmiljöövervakningen närav

varithar siktetHela tidenekonomiska förutsättningarna.gäller de
aldrig harframtiden,volymen ikraftig ökninginställt på somaven

skett.
ochinriktningtillförslagför utredningensUtgångspunkten
ochmiljöövervakningsprogrammetomfattning prövaär attav

åtagandet°° också ibörsådantEttrenodla det statliga programav
såanslag. Enstatligamedfinansierasframtiden huvudsakligen

Naturvårds-miljöövervakningtillökningkraftig somresursernaav
priorite-ochbeslutpolitiskadärförhar föreslagit förutsätterverket

ringar.
utredningensinomliggerfinansieringförslag tillDe ramarsom

miljöövervakningen, ochtillskott tillväsentligtkan dock ettge

65 kapitelSe
66 avsnittSe 3.5.
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därmed skapa för de insatser bör ingå i detutrymme nya som
miljöövervakningsprogrammetf"framtida

Förslag: miljöövervakningenDelar intres-börav
sentfinansieras.

intressentfinansieringUtredningen bedömer det med s.k. gåratt att
öka det årliga ekonomiska med åtminstone miljoner10utrymmet
kronor. kanDet ske antingen via direkta ekonomiska bidrag eller

utföra olika tjänster. Förutsättningarna bedömsattgenom vara
särskilt goda på så finansiera miljöövervakningsätt äratt som
inriktad den biologiska mångfalden. Naturvårdsverket börmot
inleda förhandlingar bl.a.med de tänkbara intressentema. gällerDet
Skogsstyrelsen, Jordbruksverket och Fiskeristyrelsen. För intressent-
finansiering andra delar finns det också fleraprogrammetav av
tänkbara Socialstyrelsen, Folkhälsoinstitutet ochintressenter, t.ex.
trafikverken.

möjligheter bidra tillFör förbättra myndigheternasatt att
finansieringen kan på området behöva preciseras,deras t.ex.ansvar
i regleringsbreven instruktionerna.eller

67 Se avsnitt 3.7.
68 avsnittSe 6.4.
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självkostna-Naturvårdsverket börFörslag: utta
informationen.förder

gällerdettydliga principerutformaNaturvårdsverket bör när
Grundprincipenmiljöövervakningen.fråninformationspridning av

betalar förinformationenha delvilldenbör att avsomvara
Översiktlig bedömsinformationsjälvkostnaden. vara avsom

dåsprida via Internet,lämpligkanintresseallmänt attvara
ellerspecifikgällerdetblir noll. Närpraktikensjälvkostnaden i mer
Försjälvkostnademafulladebör tas ut.kvalificerad information

sammanhang börkommersiellaianvändasskainfonnation som
basverk-tillbidraglämnarprisverket ettsättaöverväga ettatt som

låta vissalämpligtdetskäl kanolika attsarnheten. Av vara
tillellerbetala,informationenfå delorganisationer attutanav

sådanmedbidrarsjälvadeså börpris. Blandreducerat annat som
kunnamiljöövervakningennationelladenbehövs iinformation som

fårinformationendenför hurVillkorenden.tillgång tillfå fri
fall klargöras.bör i såanvändas

tillåterförasbörinformationenförbetalasersättningDen som
intäkternaårligadebedömerUtredningenmiljöövervakningen. att

kronor.miljonomkring luppgå tillpå sikt kan

organisationochEkonomi8.5

och rutinerNaturvårdsverketskonstaterar systemUtredningen att
miljöövervakningenekonomisk styrningochredovisningför av

Förstöd i arbetet.värdefulltblirså detbehöver utvecklas, ettatt
ikompetensadministrativochekonomiskocksåbehövsdet

omfattning.tillräcklig
arbeteNaturvårdsverketsinslag ibetydandeUpphandling är ett

framtiden.iviktigareblikanFråganmiljöövervakning.med ännu
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ochoch verketrutiner,finns braviktigt detDärför det attär att
kompetenstill denhar tillgångMiljöövervakningsnämnden som

påkravformuleradeTydligtbeställare.rollenbehövs i som
förförutsättningoch kvalitetomfattningbeställningens attär en

kostnadseffektiviteten.ska bidra tillupphandlingen
miljöövervak-centrala delaruppföljningochUtvärdering är av
verksamhetenkunnafortlöpandeförningen, inte minst att anpassa

tillmöjligheternatillvaraochförutsättningarnatill de aktuella ta
för sådanasärskildaeffektivisering. Därför bör sättasresurser av

insatser.
mellankraftigtvarierakanmiljöövervakningenKostnaderna för

omfattandefleradels påår. berorenskilda Det att program
ochutvecklingdels påintervall,långamed relativtgenomförs att

Därförår.under vissainsatserkrävametoder kan storatest nyaav
miljöövervak-anslaget tillfördelaförmåste det finnas rutiner att

planeradet möjligtpåning mellan åren attgörsättett som
budgetår.perioderverksamheten längre än ettöver

hamåsteMiljöövervakningsnämndenochNaturvårdsverket
deklaraförminstintekompetens,till kvalificeradtillgång att

utvärdering.ochupphandlingmedsambandökade kraven i
börkompetensförsörjningen närmare.för den övervägasF onnerna

mellankonflikterundvikaaspekt i sammanhangetviktigEn är att
ochomfattandeundvikadetgällerskilda intressen. Dessutom att en

administration.tungrodd
ocholikamellansamordningenförbättraFör programatt

för utförarna,forumformnågonbehövaskan ocksåutförare det av
granskasochdiskuteraskan ettoch metoderdär resultat ur

professionellt perspektiv.
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generelladeenligt8.6 Konsekvenser
direktiven

aktuelltmån deti dendirektiv ska jagEnligt utredningens är --
särskildaochkommittéerdirektiv till samtligabeakta regeringens

utredare.
särskildakommittéer ochtill samtligaDirektivet 1994:23

utrednings-haråtagandenutredare offentliga genomsyratprövaatt
ochövervägandenutredningensbetydelse förarbetet och haft stor

Detfinansieringen.ochförslag minska kostnaderna äratt omom
alltså väl beaktat.

påomöjligaellerdirektiven svåraövrigaDe ettattärtre
till förslagen.naturligt kopplasätt

Brottslighet

ochkommittéersamtligal996:49 tilldirektivetNär det gäller
ochbrottslighetenkonsekvenser förredovisasärskilda utredare att

berörings-ingahuvudjagförebyggande arbetetdet över tagetser
förslag.punkter med mina

Regionalpolitik

kommittédi-tillanknytamöjligenförslagenIndirekt kan några av
utredaresärskildaochkommittéer att1992:50 tillrektivet om

Utredningen föreslårkonsekvenser.regionalpolitiska attredovisa
delarföramöjligheternapå ansvaretbör utattnärmare avseman

regional organisa-tillmiljöövervakningennationellaför den en ny
regionala nivån,det stärka denGenerellt skulletion. ävensett om

rollficklänsstyrelsernatillskulle ledadet samtidigt att annanen
genomföraförFörutsättningarnainom miljöövervakningen. att
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förslaget dock osäkra fram till dess Utredningen avrin-är att om
ningsområden harM 1996:03 sina förslag.presenterat

J ämställdhetspolitik

Vi utgår från kvinnor och har intresse för infonna-mänatt samma
tion tillståndet i och utvecklingen miljön. Några effekterom avav
det slag i direktivet samtliga kommit-1994:124 tilltassom upp
téer jämställdhetspolitiskaoch särskilda utredare redovisaatt
konsekvenser det därför svårtär att se.

handsDen del miljöövervakningen där det ligger tillnärmastav
till jämställdhetsaspekter torde den männi-att se vara som avser

skors hälsa. Eftersom går på hur de olikautredningen inte in
så aspekt förslagen.ska utformas finns ingen sådan iprogrammen



.-

.
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Särskilda yttranden

Särskilt yttrande

Manuela Notterexpertenav

avvikande mening;Yttrandet berör frågor där jag hartre en
effektivisering.finansieringsmöjligheter, nivå samt ev

F inansieringsmöjligheter

analyse-huvuduppgift enligt direktiven,utredningensJag att,anser
ökatkonsekvensernaförutsättningarna och beskrivaför ettavra

finansiering inteoch dessför miljöövervakningensektorsansvar
har blivit ordentligt belyst.

övervakningen skall bärasNaturvårdsverkets förslag att avom
betalar iförorenarensektorer principenberörda enligt attom

då intehade tidsskälår 4543-1från NV1996 rapportrapporten av
möjlighetutredningen fannspågåendeutvecklats I dennärmare. nu
åtagandenkräva finansiellasektorsansvaretprecisera attatt genom
sektorernadär de olikaregeringens utgiftsområdenfrån olika
kostnadenför fördelaolika modellerfinns och praktiskt attpröva

sektorsförhållande till respektiveiför föreslagen miljöövervakning
detkonkretiseramiljöpåverkan. skulleDetta sätt attettvara

utredaren, imiljöfrågor. Istället harförintegrerade sektorsansvaret
verksamhetenprioriteringtidigt skede, utgått från attett aven

mellanomfördelningregeringen, avspeglar sig i resurseravensom
utgiftsområden, möjlig.inte är
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intressentñnansieringökadförslagalternativaUtredningens om
och ska naturligtvissektorsmyndighetsnivå intressantpå prövas.är

måste förhandlasosäkert ochmycketkanVilket tillskott detta ärge
dettaoptimistisktdockfram mellan Det utanatt anta attärparterna.

utdelningskulleförhandlingspositionmycket stark änstörregeen
minnethålla iviktigtutgiftsområdena. Detprioritering via är atten

därstabillångsiktigtkrävermiljöövervakningenatt merresursen
behoven.fyllerpilotverksamhet intetillfällig

Nivån

riksdagenbeslötfrån år 1991miljöpropositionenföljdI om enav
utvärderingvetenskapligbakgrundmiljöövervakningutökad mot en
proposition1980-talet. Ii slutetPMK-programmet sammaavav

följande årende tvåUnderverksamheten.mål förocksåangavs
svaradeövervakningskulleutarbetades det somge enprogram som

grundrealiseratshar intemålen. Programmet ännumot avupp
gjordesår 1996utredningNaturvårdsverketmedelsbrist. l en

övervak-kravenkonstateradesomvärldsanalys. Detförnyad att
områden därfinnsår 1990. Tvärtomminskat sedaninteningen

uttryckasochförtydligaskanövervakningpåkraven mernu
fall haroch i vissavåtmarkerövervakningdetaljerat t.ex. nyaav

utredningen harpågåendeEU-direktiv. Denbehov identifierats nu
Naturvårdsverketsuppgifterfått någrainte fram motsägersomnya

bakgrund deövervakningsbehovetbedömningtidigare mot avav
målen.uppsatta

depåkvittotskaresultatMiljöövervakningens attutgöra resurser
ekologiskttillledermiljöarbetetiåtgärder ettanvänds försom

såvälvåraurholkarintedvs vihållbart samhälle naturresurseratt
eller kvalitativt.kvantitativtvarkenändligaförnybara som

Åtgärdsarbetet ochdå diffusa källorsärskiltdrar stora nuresurser,
innebär samhälls-deteftersompåverkan,fysiska ingrepp dominerar

med problemen. Detillkommastrukturförändringar för rättaatt
detåtgärdsarbetetikanaliserasska görrättstora resurser som
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vetenskapligtsärskilt övervakningen bedrivs enligtviktigt att
Ävenerkänd miljöövervakningen beskedmetodik. inte ger omom

detaljer dragen övervakningen,i åtgärdsförslagen deavgörs stora av
vilken sektor, vilken del landet etc.av

och ändraGenom målen, avgränsningarförändra göraatt nya
kvalitetskraven naturligtvis kostnadsbilden förändras. Dettakan är

föränd-då uttryckas tydligt.ambitionssänkning bör Dessaen som
ochmiljöarbetetringar drabbar förutsättningarna för det samlade

eftersomkommer inte förändra det totala resursbehovetatt
måsteuppgifterna fortfarandeväsentliga delar de avgränsadeav

riskangelägenhet. finns ocksåbetraktas statlig Det attsom en
underlag iblir isolerad verksamhetmiljöövervakningen varsen

utveckling och uppföljningliten användas vidutsträckning kan av
kommit tillverksamheter inteåtgärder på anslutandegrund attav

stånd.

Ejfektiviserin g

miljöövervakningenkan inte den nuvarandeEnligt min bedömning
antyder.utsträckning utredningen Inteeffektiviseras deni utansom

ikvalitetssänkning,mycket påtagligkraftiga ingrepp, med en
harkraftermotverkandepågående finns fleraövervakning. Det t.ex.

administrativaför ökadekompenseratsmiljöövervakningen inte
forskningssidan.pådelvis skettpåslag vid vilketuniversiteten

dessaofta krävs innaninvesteringarNågon finansiering för de som
Mycket litehellergenomföras pekas inteeffektiviseringar kan ut.

biologisk mångfald kanockså övervakningtalar för ersättaatt av
tillförslagenstaka fall. Utredningenskemisk iövervakning änmer

löpandedel dennaturlig ieffektivisering redansker som ennu
effekter.marginellaverksamheten endastoch kan ge

utredningenssvårigheterSammantaget jag attstora genomser
för rimligkrävsförslag dekunna mobilisera enresurser som

bakgrundbiologisk mångfald. Motsatsning på övervakning avav
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ochstabilkravverksamhetenskällor,diffusaproblemnya
effektivisringmöjliganalysochlångsiktig finansiering anserav

miljonerpå l40l0resursbehovharmiljöövervakningenjag ettatt
kronor.

gjortatt jag intehari slutfasen,särskilttidspress,Utredningens
utformnng.slutligai sinallamöjlighet läsahaft texteratt
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Särskilt yttrande

Norin, Eriksson ochLise-Lotte Matsexperternaav
Gunnar Brännström

miljöövervakningens inriktning,Vårt särskilda yttrande berör
olika aktörer och sektorsansvaretsamordningen mellan

erfarenhet miljöövervakningsarbete,Vi har, mångårigtrots av
bild miljöövervakningensvårt känna igen i denatt somavoss

miljöarbe-och Viutredningen främst i kapitlen 3 attmenarger,
statligatjänar på lyfter fram helhetssyn, där dettet attmera man en

och undersök-innefattar drift vissa delprogramengagemanget av
andraningar, samordnade med mätningar görs ävensom av

intressenter.
samordningenomfattande brister iUtredningens beskrivning av

harbristeruppfattning. Vi ifrågasätter inteinte med vårstämmer att
varitde har knappastvidlåtit enstaka verksamheten,delar menav

harlåter sken Bristernaden omfattning utredningen ge av.somav
på till,till, ellerdessutom i omfattning rättasrättats är väg attstor
olika aktörer inomskett mellanden samordning somgenom

åren.miljöövervakningen under de senaste
förutsätt-bland analyserautredningsuppdraget ingårI annat att

ökat sektorsan-för, konsekvensernaningarna och beskriva ettav
på förhållandetha tagit fasta detUtredningen borde tydligaresvar.

förformellt sektorsansvarvissa myndigheter harstatliga ettatt
grundläggande för denmiljön, går det ansvaretutöver egnasom

verka förför aktivtverksamheten och innefattar attett ansvarsom
miljöbelastning. Dettasamhällssektor minskar sinhela derasatt

ochfölja, analyserasektorsansvar fullgörs bland attannat genom
utvecklasoch miljöarbetesektorns miljöpåverkanhurrapportera

SamhällssektoremasNaturvårdsverkets publikationsid. i15-17
myndigheterockså erinra deför miljön. Vi vill att somansvar om

finansieringuttalat åtagandeföreträder transportsektorn ett avom
MaTs-samarbetetmiljöövervakning för det s.k.inom ramen

Naturvårdsverket 4636.Rapport
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itidspressstarkunderarbetatvipåpeka,vill viSlutligen att
allamöjlighetfått textervi inteoch attslutskedeutredningens att se

version.sin slutligai
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Bilaga

t®
Kommittédirektiv WW

W

inriktning,Miljöövervakningens Dir

finansieringochstrukturomfattning, 199652

augusti 1996regeringssammanträde den 8Beslut vid

uppdragetSammanfattning av

dagensgranskauppgiftmedtillkallasutredaresärskild attEn
fortsattaverksamhetenstillförslagutarbetaochmiljöövervakning

finansiering.struktur ochomfattning,inriktning,

Bakgrund

minskaochmiljönimed bristertillkunna kommaFör rättaatt
riktningisamhällsstrukturen mot ettförändramiljörisker samt

miljö-tillorsakernakunskapergodakrävssamhällehållbart om
åtgärdsprogramVälriktadei miljön.tillståndetochproblem om

Övervakningrapportering.fortlöpandeallmänhetkräver i av
grundläggandedärförförändrasdetoch hurmiljötillståndet är en
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miljöövervakningenförutsättning miljöpolitiken. delför Den av
människors exponering för olikainriktad på belysaär attsom

hälsoriskernamiljöföroreningar viktig för kunna bedöma medär att
miljöföroreningar. Statens naturvårdsverk har förDet är ansvarsom

kunskapdet allsidig och framtidsinriktadfinns objektiv,att omen
miljöövervakning och fram-miljöfrågoma Därvid spelari stort.

har förtagande miljöstatistik avgörande roll. Verket ansvaretenav
statistikmiljöstatistiken, däribland avseendedelar den officiellaav

finns starkmiljötillstånd/miljökvalitet och skyddad Detnatur. en
och miljöövervakningen där övervak-koppling mellan miljöstatistik

miljötillstånds-den officiellaningen kan kärnan iutgörasägas
statistiken.

främstår. berorhar ökat under DetMiljöövervakningen senare
kunskaper miljösituationenpå på bättreökade krav från staten om

ökad efterfråganutvecklingen. Andra orsakeroch på itrender är
miljökonsekvens-på underlag förfrån verksamhetsutövareolika

internationell rapporteringökadbeskrivningar kraftigtsamt somen
ochinternationella konventionerflerföljd ratificering aven av av

uppbyggnad ochnärvarande pågårmedlemskapet i EU. För en
Verksamheten finansierasregionalt.övervakningensamordning av

huvudtitel.under Miljödepartementetsmed på statsbudgetenmedel
1995/96 fåttför iregleringsbrevetNaturvårdsverket har i

produktionenutvärderaperioden 1996-1998uppdrag underatt av
förslagmed tillmiljöområdet kommaofficiell statistik på samt

inriktning.omfattning och Istatistikensofficiellaför denprogram
obligatoriskaoch beskriva denutvärderauppdraget ingår också att

närvarande medförVerket arbetarrapporteringen.internationella
rapportering iinternationellgeneralinstruktion förframatt ta en

rapporteringen.internationellasyfte effektivisera denatt
redovisa1996till den lVerket också i uppdrag att marsgavs

omfatt-miljöövervakningensfortsattaför densamlatett program
under vilkapreciserauppdraget ingickning och inriktning. I att

miljöövervak-förtidigare lagts fastförutsättningar de mål som
Miljöövervakningenseffektivt.ningen kan uppnås I rapportenmest

verket4543-1framtida och omfattninginriktning presenterar
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dagensfrånmiljöövervakningenutbyggnadfortsattförslag till aven
årliguppskattadåret, tillkronorkostnadsnivå, miljoner73 enom

Verket2000.fr.0.m.kronormiljonerkostnad 181 anserav
gårtill derelationimotiverad storasatt resurser somvarasumman
huranalyserarVerketlandet.imiljövårdsarbetetsamladei det

kostnadsnivåema. Denolikavid dekan fungeraövervakningen
ochkvittomiljöövervakningenfår via ärinformation ettsom man

vidareföreslårVerketmiljöområdet. attpåmått på insatserna
med Natur-samordnad formbedrivas iskallmiljöövervakningen

miljöövervak-Verketsmyndighet.sammanhållandevårdsverket som
föransvarigfortsättningeniföreslåsningsnämnd även vara

Verketverksamheten.inriktningochprioriteringsamordning, av
ledabehövermiljöövervakningen inteförutgifterökadeattanser

sinföreslår iVerket attför rapportökade kostnadertill staten.
isektorerberördaskall bärasövervakningenförkostnaderna av

betalar.förorenarenprincipenenlighet med attom

Uppdraget

redovisningNaturvårdsverketsskall analyseraUtredaren av
ochinriktningochomfattning ettmiljöövervakningens presentera

finansieringochstrukturomfattning,till inriktning,förslag av
tillmöjligheterinnefattabörFörslagetmiljöövervakningen.

samhällsektorerOlikabehovsstyming.och ökadeffektivisering
framtidaEttmiljödata.insamlingpåbetydande beloppsatsar av

insamladefrånmöjligt utgåså långtbörmiljöövervakningssystem
till deskallundviks. Hänsyndubbelarbetemiljödata så tas avatt

internationellpåkravenmiljömålenriksdagen samtantagna
Sverigesföranledskravdesärskiltrapportering och avsom

medlemsskap i EU.
ochförförutsättningarnaanalyseraocksåUtredaren skall

miljööver-försektorsansvarökatbeskriva konsekvenserna ettav
såvälkostnaderförAnsvaretfinansiering.vakningen och dess som

skallUtredarenutredas.skallmiljöövervakningeninflytandet över
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uppmärksamma problemen med utsläpp från källor därdiffusa
möjligheterna identifiera förorenama begränsade. Vidare böräratt
speciella frågor såsom finansiering miljöövervakningav av
kollektiva nyttigheter belysas.

Utredaren utgå frånskall i sitt arbete vissa delar miljöö-att av
vervakningen betrakta statliga kämverksamheter ochär att attsom
miljöövervakningen framtiden böri samordnas Natur-även av
vårdsverket. skall därvid utgå från de restriktioner förUtredaren
statsbudgeten generellt gäller för volym offentlig verksam-axsom
het förändringar volym och ekonomiskFörslag tillm.m.. av
omfattning dagens Förslagskall därför jämföras med nivå. till
finansiering skall särskilt volymen föreslås bli ändradanges, om
jämfört nuvarande Utredaren skall också föreslå demed budget.
förändringar och förordningar kan bli nödvändiga.lagar somav
Utredaren med Miljöbalksutredningenskall därvid samråda M
1993:04.

Naturvårdsver-Utredaren också samråda medskall i sitt arbete
ket, för Miljöme-Kemikalieinspektionen, Socialstyrelsen, Institutet

Fiskeriverket, Sverigesdecin, Jordbruksverket, SMHI,Vägverket,
geologiska undersökning, NUTEK,lantbruksuniversitet, Sveriges

transportforskningsinstitut, Sjöfartsver-Banverket, Statens ochväg-
Svenskaket, Kustbevakningen, länsstyrelserna,Luftfartsverket,

berörskommunförbundet övriga myndigheterdesamt som av
verksamheten.

beaktaaktuellt regeringensmån detUtredaren skall i den är
tilldirektiv 1996:49 samtliga1994:124,l992:50, 1994:23,

kommittéer och särskilda utredare.
januari 1997.denskall redovisas lUtredningen senast

Miljödepartementet
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