
Regeringsuppdrag - Remisser 

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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Men siffrorna säger 
inte allt… 



”Nyanserande faktorer” 

Kostnaden enbart en mindre del av SGUs totala 
budget; ca 6 miljoner 

Effektiviteten ökar, pris per remiss sjunker (nu ca 
5000 kr/remiss) 

I antalet besvarade remisser finna även remisser 
där vi endast meddelar att vi avstår från att yttra 
oss  



Vilka remisser svarar SGU på? 

  2016 

Naturskydd och reservat 310 

Infrastruktur  232 

Sand-, grus- och bergtäkter 194 

Grundvattenfrågor 132 

Översikts- och detaljplaner 95 

Forskningsfartyg 54 

Miljöfrågor 35 

Torvtäkter 31 

Departementsärenden 31 

Marina frågor 25 

Övriga 22 

Vindkraft 22 

Gruvverksamhet 5 

Totalt 1188 

 



Vad kommer SGU att göra? 

• Börja räkna vilka remisser vi inte lämnar 
regelrätta yttranden i  

• Avstå från att yttra oss i fler remisser 

• Utveckla vägledningar och utbildningar 

• Utveckla de interna processerna, effektivisera 



Vad händer om vi slutar svara? 

Enkät till länsstyrelsehandläggare (täkter och VSO) 

Hur upplever du att sin organisation skulle klara sig utan 
SGUs yttranden? 

”Vi skulle klara våra uppdrag men kvaliteten skulle sjunka i framför 
allt svåra ärenden” 

”Betydligt svårare, SGU:s yttrande är till stor hjälp och väger tungt vid 
beslutsskrivning. Det är viktigt för kvaliteten i besluten.” 

”Dåligt eftersom det tidigare inte var avsatt resurser till arbete med 
vattenskyddsområde.” 

”Vi skulle bli tvingade att hantera frågan men regelrätt kompetens 
saknas. Hård belastning på den kompetens som finns.” 

 

 



Vad funderar vi på just nu? 

• Tydliga interna prioriteringar, vilka remisser 
ska vi svara på 

• Konsekvenserna måste kanske i vissa fall 
belysas ytterligare 

• Några svåra områden: bergtäkter, 
vattenskyddsområden och andra 
grundvattenfrågor 


