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Remissvar avseende promemorian ”En samlad torvprövning”. 
Ert ärendenummer M2015/03820/Ee 

 

Miljö- och energidepartementet har lämnat Länsstyrelsen Östergötland tillfälle att yttra 
sig i rubricerat ärende. Länsstyrelsen tillstyrker förslaget. 
 
Bakgrund 
Regeringskansliet, Miljö- och energidepartementet, har i promemorian ”En samlad 
torvprövning” redovisat resultatet av en utredning gällande regleringen av 
energitorvtäkter. I promemorian föreslås att energitorvtäkterna ska regleras på samma 
sätt som odlingstorvtäkter, i miljöbalken. Lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter 
och förordningen (1985:626) om vissa torvfyndigheter föreslås därför upphävas.  
 
Synpunkter 
Länsstyrelsen är positiv till de förändringar som föreslås i promemorian. Länsstyrelsen 
delar Regeringskansliets inställning att föreslagna ändringar innebär att prövningen av 
energitorvtäkter kan ske på ett mer ändamålsenligt sätt. En av de åtgärder som 
bedöms innebära en rationalisering är förslaget att Natura 2000-tillstånd, tillstånd för 
markavvattning, dispens från markavvattningsförbud samt dispens enligt 
artskyddsförordningen kan hanteras inom en och samma tillståndsprövning av samma 
prövningsmyndighet.  
 
Eftersom energitorvkoncessioner idag hanteras av länsstyrelserna blir det för 
energitorvtäkter belägna i Östergötlands län huvudsakligen en omfördelning av 
handläggningen av ärenden inom Länsstyrelsen. Då Miljöprövningsdelegationen inom 
Länsstyrelsen Östergötland även hanterar prövningsärenden från Jönköpings län 
skulle förslaget emellertid även innebära en påtaglig ökning av antalet ärenden som 
avser energitorvtäkter som ska hanteras. Länsstyrelsen vill här speciellt 
uppmärksamma att torv är en resurs som är ojämnt fördelad över landet och att 
Jönköpings län hör till ett av de län som har en relativt riklig förekomst av torv. Detta 
innebär att de energitorvtäkter som enligt förslaget skulle komma att prövas av 
Miljöprövningsdelegationen i Östergötland huvudsakligen kommer att vara belägna i 
Jönköpings län. Utöver prövningen av torvtäkten kommer då även de övriga frågor 
som enligt förslaget ska prövas i samma ärende att hanteras av Miljöprövnings-
delegationen vid Länsstyrelsen Östergötland. I promemorian görs bedömningen att 
den kostnadsökning som detta innebär bör kunna rymmas inom befintliga 
anslagsramar. Mot bakgrund av ovanstående ifrågasätter Länsstyrelsen bestämt 
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utredningens slutsats att ytterligare finansiering inte är nödvändig. Länsstyrelsen 
förutsätter att resurser motsvarande minst en halv årsarbetskraft tillförs länet för att 
inte riskera att handläggningstiderna förlängs ytterligare.  
 
I handläggningen av detta ärende har förutom undertecknade även länsjurist Karin 
Fridell deltagit. 
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