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Yttrande over betankandet "Sveriges milj66vervakning — dess uppgift 
och organisation for en god miljof6rvaltning (SOU 2019:22)" 

Sveriges geologiska unders6kning (SGU) hat den 2019-09-26 tagit emot ovanstaende arende for 
yttrande. Med anledning av detta vill SGU framf to f6ljande. 

Behovet av grundvatteninformation har lyfts i olika  sammanhang de senaste wren och f6rslagen i denna 
utredning 6kar f6rutsattningarna f6r att grundvattendata ska kunna f6tvaltas pa ett tillfredssti llande satt 
och ptioriteras h6gre i milj6datasammanhang. 

SGU staller sig positivt till en tydligare straktur for strategisk styrning av miljoovervakning och dess 
samordning. Dock hade SGU 6nskat mer tydlighet ayseende finansieringen av 6vervakning och 
datavardskap. SGU debar inte utredningens uppfattning att f6rvantade effektivitetsvinster kommer att 
vaga upp behovet av ut6kad finansiering — dels pa grand av behovet av ut6kad milj66vervakning och 
dels pa grand av den underfinansieting av befintliga datavardskap sour radet. Datavardskapen kommer 
dessutom att krava ut6kade resurser bl.a. for att tillgodose behoven av samordning, gemensamma 
rutiner och format for intapporteting, validering, dataf6rvaltning och infotmationssakerhet. 

Milj66vervakningens definition och avgransning (18.4) 
SGU ar positiv till uttedningens aysikt att definiera och avgransa begreppet miljoovervakning och 
styrker f6tslaget om att nidj66vervakningen ska utga fran aktivitet, inte vara knuten till organisation 
eller finansiering, och omfatta framtagande, insamling, hantering och analys av milj6data om tillstandet i 
och effekter pa den yttre milj6n saint f6rekomst och effekter av amnen sour kan paverka manniskors 
halsa. SGU ifragasatter dock att f6rslagets definition exkludetar vissa delar av uppf6ljningar sour 
genomf6rs, exempelvis uppf6ljning av atgarder inom vattenf6rvaltningen. Inom vattenf6rvaltningens 
miljoovervakning av grundvatten Hr uppf6ljning av atgardets effekter en grundlaggande del. Om vi ska 
6ka kunskapen om olika atgarders kostnadseffektivitet beh6vs mer av denna typ av uppfoljningar. SGU 
vill darf6t papeka att det ar viktigt att aven atgardsuppf6ljningat omhandertas och f6rvaltas pa samma 
satt sour utredningen f6reslar att milj66vervakningsdata hanteras. 

Milj66vervakningsrad vid Naturvardsverket (18.8) 
SGU instammer coed utredningen om behovet av att skapa en tydligare struktar f6t samordning och 
strategisk styrning av milj66vervakningen. Sarskilt viktigt blir detta om man genomf6r utredningens 
f6rslag om att ange milj66vervakningsansvaret i fler myndigheters instruktioner. SGU set dock att det 
for narvarande skapas manga rad inom myndighetsvarlden; erfarenheten visar att ett rad utan egen 
beslutandetatt och m6jlighet att f6rdela medel kan fa wart att styra arbetet. Det finns en risk for att 
samordningen blir svag om den inte kommer coed ett tydligt mandat. 
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SGU stallet sig darfot tveksamt till det foreliggande forslaget om ett indjoovervakningstad men 
motsattet sig inte forslaget eftersom myndigheten set det stota behovet av tydligare stytning, planering 
och samordning i miljoovervakningens befindiga organisation sour at uppdelad pa manga olika 
myndigheter och utfotare. Om ett miljoovervakningsrad ska inrattas instammer SGU i att det lampligen 
intattas vid Naturvardsvetket, som redan idag hat ett ovetgripande administrativt samordningsansvar, 
coed en oberoende ordforande saint de deltagande myndigheter som foreslas. SGU instammet aven 
med utredningens fotslag om att det behovs en strategisk plan som grand for samotdning och styrning 
av iniljoovervakningen. 

Nar de gallet farhagan om att Cadet kan fa svart att styta miljoovervakningsarbetet utan egen 
beslutanderatt och mojhghet att fordela medel foteslat SGU att ett miljoovetvakningstad far ratten att 
fordela en del egna medel genom att en delmangd av miljoovervakningsanslaget gat till en gemensam 
pott som at tankt fot kotsvis, ovetgtipande overvakningar, samotdning, utvardering av olika  
datamangdet saint forskning inom miljoovervakning. SGU will ocksa framhalla att ett 
miljoovervakningstad aven bot ansvata fot att samotdna datavardskapen och se till att det finns en 
gemensam struktut. Delta hat inte namnts som en uppgift for cadet i uttedningen, men SGU menar att 
ett tydligt ansvat fot samordning och utveckling av datavardskapen, tillsammans med en tydlig 
finansiering, utgor en av de viktigaste samordningsuppgifterna. 

SGUs ansvar for nationell miljoovervakning av grundvatten (18.10, 18.15) 
SGU stallet sig positivt till ett tydhggorande av ansvatet fot miljoovervakning for betdrda inyndigheter. 

SGU Hr positiva till att ansvatet for grundvatten tydliggors i inyndighetens instruktion och valkomnat 
uttedningens forslag om ett utokat ansvat for grundvattenovervakning. SGU vill dock samtidigt lyfta att 
det fortfarande at otydligt vat ansvaret fot miljoovervakning av miljogifter i grundvatten skulle hamna. 

For att kunna gora tillagg i myndighetsinstruktionen om ansvar for datavardskap anser SGU att det 
behover fottydligas vad datavatdskapet innefattat, vem som ansvatar saint but finansieringen ska 
tydliggotas och saketstallas. SGU menar att det med ansvatet for miljoovervakning (t.ex. fot 
grundvatten ellet for haysmiljo) bor folja ett ansvar for insamling, hanteting och forvaltning av data. 
Den myndighet som ansvarat fot miljoovervakningen bor saledes aven ansvara fot datavardskapet, men 
kan valja att skota delta sjaly ellet lagga at det pa en annan aktor genom uppdtag. Eftersom insamling 
och hanteting av miljoovervakningsdata tydligt fallet inom utredningens definition av miljoovervakning 
och eftersom miljoovervakning och datavardskap gar hand i hand anser SGU att finansieting av bada 
dessa delat ska ske genom sakanslaget 1:2 Miljoovervakning. 

Vad gi ller datavardens ansvar for att dllhandahalla metodanvisningar och vagledningat for 
intapporteting m.m. vill SGU ftamhalla att det at SGUs erfarenhet att frivillig intapporteting ledet till 
bristfallig eftetlevnad nat de olika aktoterna ska ptiotitera bland sina atbetsuppgifter. Det at oklatt but 
vagledningat och anvisningar ayseende datafotmat och intapportering ska fa genomslag utan 
forfattningsforandtingar. Som exempel kan nainnas VA-huvudmannens ravattenkontroll sour idag 
saknar tydhg regleting. Som utredningen papekar sa at de data och den uppfoljning som sker via 
ravattenkontrollen av avgotande betydelse for bade miljoovervakning, miljomalsuppfoljning och 
vattenforvaltning. Ttots delta ar intapporteringen idag ofullstandig pa grand av bristen pa lagkray. 
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SGU som utforare av milibbverval<ning pa uppdrag 
Utredningen foreslar att i saraband coed att SGU skulle fa ansvaret for nationell iniljoovervakning av 
grundvatten i myndighetens instruktion kan den del i myndighetens nuvatande instruktion som handlar 
om att SGU kan utfora miljoovervakning pa uppdrag utga. Detta Hr ett forslag som SGU aystyrket. 

Forslaget aystyrks eftetsom det innebar en begransning av flexibilitet som kan vara negativ for 
miljoovervakningen. SGU utfot idag uppdrag for bl.a. Hays- och vattenmyndigheten och 
Naturvardsverket ayseende bade miljoovervakning i utsjosediment och ands undetsokningar, saint 
olika screeninguppdrag och undersokningat av miljogifter i gnmdvatten. Det it trohgt att det koinmer 
att finnas ett fortsatt behov av dessa och/eller liknande uppdrag. 

Datavardskap (18.11) 
Som namns ovan set SGU en otydlighet bade i vad datavardskapet innefattar, vein som ansvarar saint 
but finansieringen ska tydliggoras och sakerstallas. SGU menar att den myndighet som ansvarar fot 
miljoovervakningen (t.ex. av haysmiljo eller grundvatten) aven bor ansvara for datavardskapet —
antingen genom att sjaly agera datavatd eller genom art lagga ut det pa en annan aktor genom uppdrag. 
SGU delay den bild som framkoinmit ayseende behov av fottydliganden av datavardskapen, men anser 
att kostnaden for datavardskapen ar kraftigt underskattade i utredningen. Datavardskapen it redan idag 
underfinansierade och det visar sig bland annat i anvandarvanligheten. For att utfora 
datavardsuppgiften, aven i den omfattning som sker idag, ktays en utokad finansieting. Detta finns inte 
med i den ekonomiska konsekvensbedomningen. 

SGU vill fiamhalla att det ar mycket viktigt med en sammanhallen central datahantering day resultaten 
at tillgingliga pa ett anvandarvanligt satt, sa att de kommer till bred samhallsnytta. SGU anser att det 
finns risker med uppdeltung av ansvaret fot miljoovervakningen, och att det darfor Hr viktigt att 
samordningsansvaret blir tydligt, sa att inte miljoovervakningen inklusive datavardskapen utvecklas at 
ohka hall beroende pa olika myndigheters prioriteringar. Det at mycket viktigt att det gar att koppla 
ihop och samkora information fran olika datavardat och att aven kombinationer av 
inforinationsmangder gors tillganghga for anvandarna. 

Hanteringen av miljodata it tesursktavande och darfor instammet SGU i att omfattningen av 
datavardskapen (insamling, hantering och forvaltning av miljoovervakningsdata) tydligt maste definietas 
ayseende vilka data som ska hanteras, lagras och publicetas, saint vilka data som ska sortetas bort. I 
datavardarnas ansvar och uppgift bor det tydligt framga vikten av ett bredare anvandatanpassat 
tillgangliggorande av informationen. Det finns en tendens hos dagens datavatdar art se sin uppgift sour 
insainlare och forvahate och pa ett mycket ayskalat sett gota inforinationen tillganghg. Det gor art 
informationen ar otillganglig fot stora potentiella anvandargruppet. Der finns aven ett stott behov av 
"produkter" fran datavardskapen som bestar av kombinationer av info-unation fran fleta datavardskap -
ofta Hr det detta som anvandarna efterfragar. Idag ligger det en orimligt stor forvantning pa att 
anvandaren sjaly art beatbeta informationen sa att den blir anvandbar i olika  syften. 

SGU tillstyrker fotslaget om att datavardatna ska to einot data fran aktorer utanfor staten men vill 
framhalla att aven kostnaden fot detta Hr kraftigt undetskattad i utredningen. Vi vill aven pipeka vikten 
av att verksainhetsutovares inrapportering av data maste regleras genom lagkrav, och att det maste ske 
enligt standardiserade format om fotslaget ska vata genomforbart. 
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Effektiviteten av arbetet inom datavardskapen at avhangig fardigstallandet av gemensamt 
stationsregister och valideringstjanst och SGU undetstryker att delta atbete maste prioriteras h6gt. 

St6dsystemen i datavardskapen at mycket viktiga for att fa battre kontinuitet och funktion i 
datafl6dena. Utredningen namner utvecklingen av dessa och vikten av att de ska slutf6ras, men 
utredningen kan uppfattas som att det irate beh6vs sarskilt stota resutset for att uppratthalla en akdv 
f6rvaltning av systemen. Det ar mycket otydligt but man tanker sig den langsikdga f6tvaltningen av 
dessa system och but planen for 6vetgang fran utveckling till f6tvaltning och drift av dessa system set 
ut. Systemen involverar flera myndigheters medvetkan f6t att upptatthallas och SGU will aterigen 
framhalla vikten av samotdning och styrning. Som namns nedan Hr datavardskapet — insamling, 
hanteting och f6rvaltning av data - en avg6rande del av milj66vervakningen och SGU anset att man 
darf6t b6t finansieta datavardskapet via anslag 1:2 och inte via myndighetens ramanslag. 

Statens finansiering av milj66vervakning (18.16) 
SGU at positiva till f6rslaget om att statens finansieting beh6ver renodlas och att andamalet med 
anslaget 1:2 b6t andras och byta namn till "Mi1j66vervakning och milj6malsuppf6ljning". 

SGU menar dock att det finns otydligheter i den f6reslagna finansietingen varf6r den at svar att to 
stallning till. 

Nar det galler finansieting av datavardskap menar SGU att dessa b6t finansietas via anslag 1:2 och inte 
via myndighetens ramanslag. Datavatdskapet — insamling, hantering och f6rvaltning av data - at en 
avgorande del av milj66vervakningen. Utan en tydhg och tillracklig finansieting inom ramen f6t 
milj66vervakningsanslaget risketat dagens brister i datavardskapen ayseende anvandarvanlighet, 
analysm6ftheter och samordning att kvarsta. Bristen pa anvandarvanlighet at ett tydligt symptom pa 
underfinansietingen av datavardskapen, se ovan. 

SGU vill ocksa ftamhalla att det finns andra otydligheter i utredningen ayseende finansiering. Kapitel 
18.16 "Statens finansieting av milj66vervakning" beh6vet tydligg6tas med en skrivning om att medel 
f6t milj66vervakning b6t tilldelas SGU direkt genom egen anslagspost (anslaget 1:2 Milj66vervakning 
och 1ni1j61nalsuppf61jning). Delta tas f6tst med tydlighet upp i konsekvensanalysen, dat det tydligt 
framgar att forslaget om 6kat ansvar for grundvatten6vervakningen for SGU aven inkluderat att medel 
tilldelas SGU direkt genom en egen anslagspost. Motsvarande gallet om utredningens f6tslag om en 
yttetligare anslagspost, milj6malsuppf6ljning, skulle bli aktuell — da b6t SGU och andra myndigheter 
med ansvat f6t milj6kvalitetsmal tilldelas medel under denna anslagspost. 

Ekonomiska konsekvenser av forslaget 
SGU anser att de ekonomiska konsekvenserna som beskrivs inte at tillrackligt genomatbetade och 
tydhga. Det som SGU kan se genetellt Hr att effektiviseringsvinsterna at 6vetskattade och att 
kostnaderna at underskattade. 

- 	Utredningen bed6mer att om milj66vervakningen utvecklar bl.a. en battre 6vetsikt av vilka data 
som redan samlas in, kommer behoven av ut6kad milj66vervakning sannohkt att minska och 
underlag finnas f6t att kunna genomf6ra relevanta prioritetingar. 

- 	Utredningen bed6mer vidare att med en f6rbattrad strategisk styrning och organisation f6t 
milj66vervakningen ska det om 8-10 at finnas en fullgod milj66vervakning, dat data fran staten 
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och andra aktorer samutnyttjas, och dar miljoovervakningen at kotrekt utformad for beslut om 
atgatdet saint internationell rapportering. 

SGU skulle onskat met tydlighet i fragan om kostnaden for en fullgod miljoovervakning av 
grundvatten; och myndigheten delar inte utredningens uppfattning om att data fran andra aktoter 
tillsammans med en fotbattrad strategisk styrning kommet att svara upp mot behoven av en utokad 
miljoovervakning. Aven om utredningens fotslag genomfors kommer det att kvarsta ett stort behov av 
utokad finansiering till statlig miljoovervakning av grandvatten. Exempelvis hat SGU hat i samband 
med utredningen gjort en overgripande kostnadsuppskattning ayseende utokad miljoovervakning for 
grandvatten till ca 91 miljoner kr per at, varav ca 64 miljonet till den regionals operativa 
overvakningen. 

SGU vill ocksa framhalla att kostnadetna for driften av de system som krays fot en sammanhallen 
miljoovervakning och dess datahantering at kraftigt underskattade. De nationella system som byggs upp 
for att undetlatta datahanteringen kommer att behova en stabil och langsiktig forvaltning som lever upp 
till miljoovervakningens kray. Det innebat att det maste finnas en tydlig plan fot driften av dessa system 
och but de ska underhallas - inte bara tekniskt utan aven den samvetkande delen kopplat mot 
anvandatrad och de olika myndigheter som behovet vata inblandade for att uppratthalla aktualiteten i 
systemen. Det Hr mycket otydligt but man ska kunna samla in data fran kommunet, verksamhetsutovate 
och andra organisationers overvakning utan utveckling av dagens system for delta; och sedan skapa en 
lopande drift av ett system som kommer vara mycket met omfattande an dagens system fot insamling 
av miljoovervakningsdata. Delta finns inte med i utredningens konsekvensbedomning. 

Beslut i deta atende hat fattats av generaldirektot Lena Sodetbetg. 

I den slutliga handlaggningen av arendet hat aven Jenny McCarthy, Liselotte Tunemar, Helena Kjellson, 
Lars-Inge Larsson och Helena Dahlgren deltagit. Statsgeolog Jennie Abelsson hat varit foredragande. 
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