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Yttrande över Promemorian  

”En samlad torvprövning” (Ds 2015:54) 

Sammanfattning 
Länsstyrelsen tillstyrker Miljö- och energidepartementets förslag att upphäva 
torvlagen och att energitorvtäkter istället ska regleras enligt miljöbalken på 
samma sätt som växttorvtäkter.  
 
Länsstyrelsen är generellt sett positiv till möjligheten till samprövning av 
miljöfarlig verksamhet (9 kap.) med tillstånd/dispens för markavvattning 
samt artskyddsdispens. Vi ser en nackdel i att denna möjlighet endast skulle 
finnas vid prövning av torvtäkter då det skulle innebära olika hantering av 
olika typer miljöfarlig verksamhet. Länsstyrelsen skulle välkomna att denna 
typ av samprövning införs för all tillståndsprövning enligt 9 kap. miljöbal-
ken. 

Motivering  

ENHETLIGA REGLER FÖR VÄXTTORVTÄKTER OCH ENERGITORVTÄKTER 

Länsstyrelsen anser att samordningen av regelverket för växttorvtäkter och 
energitorvtäkter innebär förenklingar både för berörda myndigheter och för 
verksamhetsutövarna.  
 
Länsstyrelsen bedömer att förslaget inte innebär några försämringar för 
miljö- och hälsoskyddet utan snarare att förenklingarna och samordningen 
av regelverket ökar förutsättningarna för en effektiv och rättssäker prövning 
och tillsyn av torvtäkter.  
 
Förslaget till övergångsbestämmelser innebär att miljöbalkens regler även 
ska tillämpas för befintliga koncessioner som beslutats med stöd av torvla-
gen. Detta gäller bl.a. miljöbalkens bestämmelser om tillsyn och avgifter. 
Länsstyrelsen anser att denna övergångsbestämmelse är betydelsefull för att 
uppnå avsedd förenkling eftersom det innebär enhetliga regler även för på-
gående växttorvtäkter och energitorvtäkter.  
 
Vid koncessionsprövning betalar i nuläget den som söker bearbetningskon-
cession en ansökningsavgift på 6 000 kr (12 000 kr om både undersöknings-

mailto:jonkoping@lansstyrelsen.se


 
 YTTRANDE Datum 

2016-02-08 

Beteckning 

500-8317-2015 

Sida 2/2 

 
 
 

 

 

Länsstyrelsen i Jönköpings län    |    Besöksadress Hamngatan 4, Jönköping    |    Postadress 551 86 Jönköping 

Telefon 036-39 50 00    |Fax 036-12 15 58    |    E-post jonkoping@lansstyrelsen.se    |    Webbplats www.lansstyrelsen.se/jonkoping 

 

koncession och bearbetningskoncession söks). För torvtäkter beslutade 
enligt miljöbalken betalar verksamhetsutövaren en årlig tillsynsavgift på 
1 500 kr/år. Förslaget till övergångsregler innebär således att befintliga verk-
samheter som prövats enligt torvlagen påförs denna årliga tillsynsavgift, 
vilket de inte kunnat förutse när koncessionen söktes. Länsstyrelsen är ge-
nerellt sett positiv till att en tillsynsavgift tas ut för miljöfarlig verksamhet, 
varför vi anser att denna förändring kan accepteras. Länsstyrelsen konstate-
rar även att avgiften för växttorvtäkter i nuläget är förhållandevis låg (1 500 
kr/år).  

SAMPRÖVNING AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET MED MARKAVVATT-

NING SAMT ARTSKYDD 

Länsstyrelsen anser att samprövning av miljöfarlig verksamhet med till-
stånd/dispens för markavvattning samt artskyddsdispens kan innebära en 
förenkling. Vi konstaterar dock att behovet av dispens för markavvattning 
samt artskydd även kan förekomma i annan prövning av miljöfarlig verk-
samhet, exempelvis vindkraft samt grus- och bergtäkter. Vi ser därför en 
nackdel i att förslaget skulle medföra att det inte blir en gemensam hante-
ring i 9-kapitelprövningen. 
 

________ 

 

Beslut har fattats av vikarierande Landshövding Anneli Wirtén och ärendet 
har föredragits av miljöskyddshandläggare Nils Lagerkvist. Även avdel-
ningschefen Emma Willaredt och enhetschefen Gustav Enander har deltagit 
i ärendet.  
 
  
 
 
Anneli Wirtén 
Vik. Landshövding 
   Nils Lagerkvist 
   Miljöskyddshandläggare 
 
 
 
 
Kopia till 

Anneli Wirtén (med e-post) 

Miljö- och samhälsbyggnadsavdelningen (Nils Lagerkvist, Karl-Oskar Lund, Gustav 

Enander, Emma Willaredt) (med e-post) 

Naturavdelningen (Malin Lund, Anders Stenström, Henrick Blank) (med e-post) 
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