
 1 (2) 
 

 
 

Postadress: Box 22067 
104 22 Stockholm 

Telefon: 010-223 10 00 E-post: stockholm@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/stockholm  

www.lansstyrelsen.se/stockholm/personuppgifter 

Regeringskansliet 
Miljödepartementet 
m.remissvar@regeringskansliet.se  

 

Remiss om Paus av omprövning för moderna miljövillkor  
Er beteckning: M2022/02251 

Sammanfattning 
Länsstyrelsen i Stockholm tillstyrker förslaget. 

Länsstyrelsen bedömer att konsekvenserna av förslaget som presenteras i 
remissen kommer bli mycket små för länet. I länet återstår endast en 
anläggning som inte hunnit påbörja sin prövningsprocess. Den ska enligt 
nu gällande tidplan ansöka om omprövning om cirka 14 år. En paus på 
ett år skulle alltså inte innebära någon avsevärd skillnad för 
myndighetens arbete. 

Det är trots detta viktigt att de medel som fördelats mellan länen tidigare 
år även fördelas för arbetet under pausen, då arbetet med andra 
vandringshinder inom prövningsgrupperna fortskrider.  

Pausens längd 
Länsstyrelsen har inga invändningar mot att tiden för när ansökningarna 
ska lämnas in förskjuts med ett år. Pausen innebär naturligtvis att de 
ekologiska anpassningar som kommer att genomföras i och med 
omprövningarna försenas, men det ger samtidigt Länsstyrelsen 
möjligheter att på ett mer genomarbetat sätt förbereda kommande 
omprövningar. 

I Stockholms län finns endast ett fåtal anläggningar som berörs av den 
nationella planen för omprövning av vattenkraften. Några av dessa har 
redan genomgått eller påbörjat sin omprövningsprocess och berörs 
således inte av en paus. Den enda anläggning som återstår i länet ska 
enligt nu gällande tidplan ansöka om omprövning senast 1 september 
2036. En paus på ett år skulle alltså inte innebära någon avsevärd 
skillnad för myndighetens arbete med prövningsprocessen. 

Arbete under pausen 
Det är mycket viktigt att Regeringen snabbt och tydligt meddelar om 
Länsstyrelsen förväntas vara inblandad i några särskilda uppdrag under 
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pausen gällande exempelvis kartläggning av effekter av genomförda 
omprövningar. 

Länsstyrelsen ser att en stor del av ordinarie arbete inom 
omprövningsprocessen kan vara till stöd för de analyser som behöver 
göras. Det kan även vara en fördel med en paus i ett år om den leder till 
att bättre underlag till omprövningsprocessen kan tas fram. 

Det är viktigt att pausen används konstruktivt, exempelvis genom att 
förbättra och ta fram vägledningar och andra instrument för att 
underlätta kommande arbete. 

Länsstyrelsen arbetar även med att åtgärda andra vandringshinder inom 
prövningsgrupperna, det är därför viktigt att de medel (70 Mkr) som 
fördelats mellan länen tidigare år även fördelas för arbetet under pausen. 

Åtaganden gentemot EU 
Vid den kommande analysen är det av vikt att belysa det fastslagna 
prövningsutrymmets betydelse för vår förmåga till relevanta 
miljöåtgärder i relation till energiproduktionen. Det är av vikt i relation 
till våra internationella åtaganden inom art- och habitatdirektivet och 
vattendirektivet samt de nationellt uppsatta miljömålen. 

De som medverkat i beslutet 
Beslutet har fattats av länsöverdirektör Åsa Ryding med 
miljöhandläggare Anders Eidborn som föredragande. I beslutet har även 
länsassessor Jörgen Warstrand deltagit. 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 
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