
Regeringsuppdrag - Remisser

SGU ska redogöra för hur antalet besvarade remisser och SGU ska redogöra för hur antalet besvarade remisser och 
resursanvändningen för att hantera den stora mängden 
remissärenden ska minskas väsentligt till 2018 och därefter 
successivt utgöra en mindre del av myndighetens verksamhet. 
Redovisningen ska belysa olika alternativ av resursprioritering och 
dess konsekvenser. Arbetet ska genomföras med beaktande av 3 
och 6 §§ myndighetsförordningen (2007:515). Uppdraget ska 
redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 
20 april 2017.



Hur många remisser svarar SGU på?
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Vilka remisser svarar SGU på?
2016

Naturskydd och reservat 310

Infrastruktur 232

Sand-, grus- och bergtäkter 194

Grundvattenfrågor 132Grundvattenfrågor 132

Översikts- och detaljplaner 95

Forskningsfartyg 54

Miljöfrågor 35

Torvtäkter 31

Departementsärenden 31

Marina frågor 25

Övriga 22

Vindkraft 22

Gruvverksamhet 5

Totalt 1188



SGUs budskap i rapporten

• Genom remissyttrande tillhandahåller vi geologisk 
information i konkreta frågor och tydliggör geologins 
betydelse i olika delar av samhällsbyggandet. 

• Ett strategiskt redskap för att göra SGU mer synlig och 
få upp de geologiska frågorna på bordet i fler 
samhällsprocesser. 

• En viktig del av vårt tillhandahållande av geologisk 
information och ett sätt att föra ut kunskap om och 
förståelse för geologin och dess betydelse för effekter 
av och påverkan från planerade verksamheter.



Forts. 
• Remisser kommer många gånger till SGU i ett relativt sent skede i 

planerings- eller tillståndsprocessen - svårt att då ändra 
inriktning. 

• Utöver våra remissyttranden måste vi därför hitta nya vägar för 
att kunna påverka i ett tidigare skede och få ännu bättre 
genomslagskraft. genomslagskraft. 

• Vi har påbörjat ett arbete med att tillhandahålla mer generell 
vägledning via vår webbplats samt att utveckla vår kurs- och 
seminarieverksamhet. 

• För att kunna ta ytterligare steg behöver resurser frigöras - vi 
delar regeringens uppfattning att mängden remissärenden bör 
minskas. 

• Om vi på ett framgångsrikt sätt kan tillhandahålla relevant 
information och stöd i ett tidigare skede bör också behovet av 
våra yttranden minska samtidigt som effekterna i samhället blir 
positiva. 



Vad kommer SGU att göra?

• Börja räkna vilka remisser vi inte lämnar 
regelrätta yttranden i regelrätta yttranden i 

• Avstå från att yttra oss i fler remisser

• Utveckla vägledningar och utbildningar

• Utveckla de interna processerna, effektivisera



Sand-, grus och bergtäkter

• Naturgrustäkter: Vi avger även fortsättningsvis 
platsspecifika yttranden.

• Bergtäkter: Istället för platsspecifika yttranden 
fokuserar vi på andra kanaler för att tillhandahålla vår fokuserar vi på andra kanaler för att tillhandahålla vår 
expertkunskap. I principiellt viktiga ärenden kan 
platsspecifika yttranden även fortsättningsvis vara 
aktuellt. 

• För såväl naturgrus- som bergtäkter utvecklar vi 
vägledning och planeringsunderlag, genomför 
informations- och utbildningsinsatser.



Naturskydd

• Naturskydd Författningsstyrda remisser, fokus 
på mineralrättigheter och riksintressen.  på mineralrättigheter och riksintressen.  

• Generell information på webbplatsen. 



Torvtäkter

• Författningsstyra remisser, effektivisering 
genom att utveckla standardsvar och mallargenom att utveckla standardsvar och mallar



Miljöfrågor

• Ärenden av vikt prioriteras.  

• Nya frågeställningar bevakas. 



Marina frågor

• Remissvar angående mindre muddrings- och 
dumpningsprojekt kan ersättas med utvecklad dumpningsprojekt kan ersättas med utvecklad 
generell vägledning och utbildningsinsatser. 

• I stora projekt avger vi alltjämt platsspecifika 
yttranden. 

• Kriterier för prioriteringar tas fram



Departementsärenden

• Kategorin prioriteras.



Gruvverksamhet

• Kategorin prioriteras.  

• Vi fortsätter att utveckla samverkan med • Vi fortsätter att utveckla samverkan med 
andra aktörer. 


