15.6.2020

Till Miljödepartementet

YTTRANDE ANGÅENDE VATTENFÖRVALTNINGSUTREDNINGEN ”En utvecklad
vattenförvaltning” SOU 2019:66
Dnr:M2019/02246/Nm
Finsk-svenska gränsälvskommissionen beklagar att organisationen inte fanns med som
remissinstans för statliga utredningen En utvecklad vattenförvaltning SOU 2019:66 men tackar
samtidigt Miljödepartementet för möjligheten att yttra sig i ärendet med förlängd svarstid.
Kommissionens yttrande begränsas till frågor kopplade till gränsälven och det mellan Sverige
och Finland gemensamma förvaltningsuppdraget. Kommissionens yttrande kan sammanfattas
i nedanstående punkter.
•
•

Kommissionen tillstyrker utredningens förslag om att Torneälvens avrinningsområde
skall förvaltas som ett separat internationellt vattendistrikt.
Kommissionen avstyrker förslaget om att lägga ned regionala vattenmyndigheterna
och flytta ansvaret för vattenförvaltningen till centrala myndigheten HaV i Göteborg.

Kommissionen vill lyfta fram det välfungerande samarbetet som idag finns med Länsstyrelsen
Norrbotten i vattenförvaltningsfrågor rörande Torneälvens avrinningsområde. Det vore en stor
fördel att kunna bygga vidare på det samarbetet med ökade resurser för en mer regional
vattenförvaltning i avrinningsområdet. Gränsälvskommissionen skulle förslagsvis kunna ha en
formell och mer aktiv roll i förvaltningen av Torneälvens vattendistrikt.
Enligt EU:s vattendirektiv skall medlemsländerna utarbeta åtgärdsprogram som är anpassade
till regionala och lokala förhållanden. Förslaget att flytta mycket av ansvaret för
vattenförvaltningen till centrala myndigheter skulle enligt kommissionen gå emot
vattendirektivet, då centrala myndigheter saknar den inblicken i regionala och lokala
förhållanden som regionala myndigheter har.
I dagsläget har gränsälvskommissionen medlemmar från respektive regionala myndigheter
som ansvarar för vattenförvaltningen i distriktet; Länsstyrelsen i Norrbottens län resp.
Lapplands NMT-central, jfr Artikel 9 i gränsälvsöverenskommelsen (SFS 2010:897)
Gränsälvskommissionen konstaterar att det skulle avsevärt försvåra kommissionens arbete
och dessutom skada kommissionens lokalförankring om medlemmarna skulle vara från
nationella myndigheter. Det har fungerat bra med en representant från Länsstyrelsen
Norrbotten i kommissionen.
En fördel med att låta mycket av ansvaret för vattenförvaltningen ligga kvar hos
vattenmyndigheterna är främst att de har god kunskap om de regionala förhållandena. Om
vattenmyndigheterna avskaffas finns risk att den regionala förankringen försvagas.
Enligt den mellanstatliga finsk-svenska gränsälvsöverenskommelsens, artikel 10 skall
kommissionen ”utveckla samarbetet mellan parterna i avrinningsdistriktet” samt främja
samverkan mellan parternas myndigheter med avsikt att samordna de program, planer och
åtgärder vars syfte är att uppnå kvalitetsmålen för vattenmiljön och att följa vattenstatusen.
Med detta i åtanke vore det olyckligt om det istället blir en central myndighet som fattar beslut
om förvaltningsplan och ansvarar för samverkan i det internationella vattendistriktet Torneälv.
Gränsälvskommissionen ser en stor risk att det nuvarande välfungerande samarbetet skulle
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förloras om ansvaret förflyttas till HaV, inte minst med tanke på det geografiska avståndet
mellan Göteborg och Tornedalen.
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