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  Regeringskansliet 
Miljö- och energidepartementet 
m.registrator@regeringskansliet.se 

En samlad torvprövning - utredningens betänkande 
(dnr M2015/03820/Ee) 
 
Länsstyrelsen i Västra Götalands läns yttrande över Miljö- och energidepar-
tementets promemoria En samlad torvprövning (Ds 2015:54) 
 
Övergripande synpunkter  
Länsstyrelsen tillstyrker de föreslagna ändringarna i sin helhet då dessa be-
döms leda till en enhetlig och därigenom tydligare och enklare hantering av 
torvtäktsprövningar, både för sökande och för individ och samhälle. 
 
 
Synpunkter på betänkandets förslag 
Överföringen av prövningen av energitorv till 9 kap i Miljöbalken och Mil-
jöprövningsdelegationen (MPD) kan initialt innebära att prövningarna 
kommer att ta längre tid än vad bearbetningskoncessionerna tar i dagsläget, 
då fler personer deltar i beredning och beslut av ärendet. Samtidigt bidrar 
detta till en jämnare och enhetligare prövning av de olika torvtäktstyperna. 
Att MPD samtidigt ges möjlighet att sampröva frågor om markavvatt-
ning/artskydd och Natura 2000 i en och samma prövning medför vidare en 
stor förenkling och tidsbesparing jämfört med hur prövningar av odlingstorv 
hanteras nu.  
 
Även beslut om artskyddsdispens samt tillstånd/dispens för markavvattning 
till MPD vid torvprövningar kommer initialt att innebära en ökad tidsåtgång 
då MPD behöver sätta sig in i dessa nya ärendetyper. Kompetensen om frå-
gorna finns idag inom respektive sakområde (vatten- och naturvård) inom 
Länsstyrelsen. Synpunkter bedöms kunna inhämtas via det ordinarie intern-
remissförfarandet, det kan även initialt vara lämpligt med en avstämning 
mellan MPD och berört sakområde innan beslut tas då ändringar kan ske i 
ärendet efter det att Länsstyrelsens yttrande lämnats. Föreslagna ändringar 
förenklar bland annat hanteringen internt när ärendet om torvtäkt skickas ut 
på komplettering och vid beslut, där det nu endast kommer att finnas ett 
beslut som kan överklagas. Även diarieföring och annan administration för-
enklas med samordning. Totalt sett bedöms tidsåtgången minska då allt han-
teras inom ett och samma ärende. 
 
Länsstyrelsen anser att avgifterna för Länsstyrelsens tillsyn av markavvatt-
ning riskerar att överskattas enligt betänkandet, då det anges på sidorna 47 
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och 74 att en avgift ska utgå med 800 kr för varje hel timmes handlägg-
ningstid, men utan förbehåll. Enligt 4:e stycket i 3 kap 11§ i förordning om 
avgifter för prövning och tillsyn ska inte avgift betalas för tillsyn som föran-
leds av klagomål som visar sig vara obefogat. Detta medför i praktiken att 
Länsstyrelsen förhållandevis sällan tar ut avgift för tillsyn i samband med 
markavvattningsärenden.  
 
 
Detta yttrande har beslutats av länsöverdirektören Lisbeth Schultze, efter 
föredragning av länsmiljöingenjören Jan Mastera. I den slutliga handlägg-
ningen har även biträdande miljöskyddsdirektören Jörgen Hammarström 
deltagit.  
  
 
 
Lisbeth Schultze   

Jan Mastera 
 
Detta yttrande har signerats digitalt och saknar därför namnunderskrifter 
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