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Remiss - EU-kommissionens förslag till förordning om 
restaurering av natur  
Kristinehamns kommun fått EU-kommissionens förslag till förordning om 
restaurering av natur för yttrande. Kommunen bedömer att i och med att 
förslaget reglerar användning av och åtgärder kopplade till mark och vatten 
berörs kommunen av förslaget i sitt arbete med fysisk planering, som markägare, 
som bostadsbyggare och i utvecklingen av infrastruktur. Även privata markägare 
och näringsidkare inom t.ex. jord- och skogsbruk inom kommunens geografiska 
område berörs av förslaget. Kommunen kommer även beröras när det gäller 
insatser som rör uppföljning och rapportering. 
 
Det är dock mycket svårt att utifrån remissunderlaget bedöma hur och i vilken 
omfattning kommunen, och privata markägare och näringsidkare inom t.ex. jord- 
och skogsbruk inom kommunens geografiska område, kommer att beröras. 
Utformningen av den nationella restaureringsplanen kommer att vara en central 
del i hur förordningens bindande mål och skyldigheter ska omsättas i konkreta 
åtgärder i Sverige; och den är därmed avgörande för att kunna överblicka 
konsekvenserna av förslaget för Kristinehamns kommun och aktörer som verkar 
inom kommunens geografiska område. 
 
Sammantaget är kommunens bedömning att det är ett komplext och omfattande 
förslag. Det i kombination med den centrala del som den nationella 
restaureringsplanen har för förverkligandet av förslagets mål och skyldigheter, 
gör det väldigt svårt för kommunen att utifrån det remitterade underlaget ta 
ställning i frågan. 
 
Det är dock viktigt för kommunen att reglering på såväl europeisk som på 
nationell nivå sammanväger olika faktorer som rör samhällsutvecklingen och att 
hänsyn inte begränsas till att röra ett enskilt sakområde. 
 
Kommunen ser att om förslaget till förordning realiseras behöver arbetet med 
den nationella restaureringsplanen göras i nära dialog med kommuner och andra 
aktörer som berörs. 
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