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______________

Länsstyrelsen i Jämtlands län (nedan Länsstyrelsen) tillstyrker huvudsakligen 
utredningens förslag
Länsstyrelsen lämnar emellertid vissa synpunkter enligt nedan.

Länsstyrelsens synpunkter

Länsstyrelsen finner det positivt att torvlagen upphävs och att prövningen av torvtäkter 
kommer att ske enhetligt enligt miljöbalken oavsett syfte med en torvbrytning. Det är en 
klar förenkling för verksamhetsutövare avseende kompetenskravet rörande hur och var 
man ansöker om tillstånd/koncession. 

Angående informationen om nuvarande reglering vill länsstyrelsen påpeka att 
undersökningar som sker under barmarksperioden inför en ansökan om torvkoncession 
kan kräva dispens enligt terrängkörningslagen.

Länsstyrelsen anser att det är viktigt att Miljöprövningsdelegationen vid en prövning 
även ska pröva närliggande frågor såsom artskydd. Detta förfarande ger ett tydligare 
beslut för verksamhetsutövaren samt att osäkerheten inför en åtgärds genomförbarhet 
minskar. 
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Länsstyrelsen förutsätter att reglerna avseende registerhållning blir desamma som för 
andra miljöfarliga verksamheter. Vidare kan behov finnas av att torvtäkterna såsom 
andra typer av täkter även registreras i VIC-natur.

Utredningen innehåller på sid 85 ff. uppgifter och resonemang om påverkan på företag. 
Länsstyrelsen vill påpeka att de utdikade torvmarker som beskrivs företrädesvis finns i 
södra delarna av Sverige. I Jämtlands län är en stor del av torvmarkerna opåverkade 
med höga naturvärden. Detta ger att det är svårt att meddela nya tillstånd med hänsyn 
till den s.k. stoppregeln och artskyddsförordningen. Torv får inte brytas i en våtmark 
som utgör en värdefull natur- eller kulturmiljö om torvtäkten kräver tillstånd eller 
anmälan. Stoppregeln i 9 kap. 6 g § MB är tillämplig för torvtäkter oavsett 
användningsområde. De våtmarker som omfattas av Myrskyddsplanen, våtmarker med 
naturvärdesklass 1 och 2 i Våtmarksinventeringen, våtmarker som är Natura 2000-
områden eller av riksintresse enligt 3 kap. 6 § MB, kan regelmässigt antas ha höga 
naturvärden och bör generellt undantas från exploatering.

I dag har Länsstyrelsen kostnader för handläggning av ärenden samt för tillsyn. Dessa 
kostnader kommer inte att minska. Länsstyrelsen kommer att ha kostnader för samråd 
inför ansökan samt för yttranden under prövningen hos miljöprövningsdelegationen. 
Vidare kommer Länsstyrelsen fortfarande utöva tillsyn och ha kostnader för detta. 
Tillsynen kan även behöva skärpas upp och kräva ytterligare medelstillskott. Jämtlands 
län är stort med långa avstånd och torvbrytningen pågår inte i de centralt närbelägna 
områdena. Utredningen talar om möjligheten att delegera tillsynen till kommunerna 
men för att detta ska vara möjligt måste en kommun ha möjlighet att överta tillsynen, 
vilket inte alltid är möjligt i en liten kommun med få resurser. Det finns även skäl att 
anta att ett flertal aktörer kommer, innan lagändringen, att lämna in ansökningar för de 
täkter de ämnar få prövade.

Länsstyrelsen vill även påpeka behovet av att tillskjuta resurser till 
miljöprövningsdelegationerna, särskilt de som kommer att hantera ett flertal ytterligare 
ärenden. Redan idag är handläggningstiderna hos miljöprövningsdelegationerna väldigt 
långa med stora problem för näringslivet då ett beslut kan dröja ett flertal år. Det kan 
även finnas behov av att analysera om koncentrationen av miljöprövningsdelegationerna 
fått avsedd effekt.
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De som deltagit i beslutet
Beslutet har fattats av länsråd Susanna Löfgren med enhetschef Marina Wallén 
Mattsson som föredragande. I den slutliga handläggningen har också biträdande länsråd 
Bengt-Åke Strömquist deltagit. Detta beslut har signerats elektroniskt och saknar därför 
underskrifter.

Susanna Löfgren
Länsråd

Marina Wallén Mattsson
Enhetschef
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