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Regeringskansliet 
Miljö- och energidepartementet 

Yttrande över Promemorian En samlad torvprövning (Ds 2015:54) 

Jönköpings kommuns anser att förslaget, som innebär förändringen att 
energitorvtäkter ska regleras på samma sätt som odlingstorvtäkter förenklar 
handläggningen av prövningsärenden, förbättrar miljöhänsynen och stärker 
markägarens rättigheter. 

En konsekvens av att både odlingstorv och energitorv prövas enligt miljöbalkens 
reglering är  aft  Milj öprövningsdelegationen blir prövningsmyndighet i båda 
fallen. Förändringen innebär också att det, jämfört med tidigare, blir en samlad 
bestämmelse om tillsyn. Miljöbalken och Lagen (1985:620) om vissa 
torvfyndighetertorvlagen har innehållit olika bestämmelser om tillsyn vilket 
inneburit svårigheter både för verksamhetsutövare och tillsynsmyndigheter. 
Vidare innebär borttagandet av koncessionsrätten att fastighetsägare får möjlighet 
att avgöra om energitorv ska utvinnas på fastigheten och vem som ska utvinna 
torven. 

Kommunens samlade bedömning är att en samlad torvprövning enligt förslaget 
bör kunna undanröja nackdelarna med dagens system utan att för den skull 
medföra några negativa bieffekter för prövningsmyndighet, tillsynsmyndighet, 
verksamhetsutövare eller markägare. 
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 2016-02-1 

§ 40 

Yttrande över promemorian "En samlad torvprövning" 
(Ds 2015:54) 
Ks/2015:481 420  

Sammanfattning 
Miljö- och energidepartementet har utformat en promemoria som föreslår att 
energitorvtäkter ska regleras på samma sätt som odlingstorvtäkter, i miljöbal-
ken. Lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter och förordningen (1985:626) 
om vissa torvfyndigheter föreslås därför upphävas. Jönköpings kommun ges 
möjlighet att senast 2016-02-15 lämna synpunkter på promemorian. 

Beslutsunderlag 
Miljö- och energidepartementets remiss 2015-11-11 
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2015-12-10 § 454 med tillhörande handlingar 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2016-01-14 § 6 med tillhörande hand- 
lingar 
Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Majoritetsrådets förslag 
Kommunalrådet Carin Berggren (M) överlämnar upprättat förslag till kommu-
nens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut: 

- Yttrande till Miljö- och energidepartementet över promemorian "En 
samlad torvprövning" (Ds 2015:54) överlämnas enligt kommunalrådet 
Carin Berggrens (M) upprättade förslag. 

Oppositionsrådets förslag 
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-02-10 
Yrkande 
Staffan Eldöf  (SD)  yrkar bifall till kommunalrådet Carin Berggrens (M) för- 
slag. 

Kommunstyrelsens beslut 
- Yttrande till Miljö- och energidepartementet över promemorian "En 

samlad torvprövning" (Ds 2015:54) överlämnas enligt kommunalrådet 
Carin Berggrens (M) upprättade förslag. 

Beslutet expedieras till.- 
Miljö- och energidepartementet 
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