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Remiss om Paus av omprövning för moderna miljövillkor -
Förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet  
Er beteckning: M2022/02251 

Länsstyrelsen Blekinge tillstyrker förslaget. Länsstyrelsen vill också 
lämna följande synpunkter kopplat till vad som anges i promemorian för 
beaktande i den fortsatta beredningen.  

4. Sista dag för ansökan om omprövning senareläggs med ett år 
Länsstyrelsen delar bedömningen att det finns behov av en sådan analys 
och översyn som planeras. Bland annat behöver det utredas vilken 
betydelse som mindre vattenkraftverk kan ha för elsystemet.  

Länsstyrelsen delar också bedömningen att det är viktigt att pausen inte 
blir för långvarig. Förutom de skäl som anges i underlaget är det också 
av stor betydelse från miljösynpunkt att pausen kan begränsas till ett år.  

6.1 Konsekvenser för staten 

Konsekvenser för länsstyrelserna 

För att länsstyrelsernas arbete med samverkansprocesser och 
sammanställning av underlag och vattenmyndigheternas översyn av 
miljökvalitetsnormer ska kunna fortsätta som planerat, både under och 
efter pausen, är det viktigt att länsstyrelserna även under pausen får ett 
tydligt uppdrag i regleringsbrevet och finansiering för detta. En paus kan 
annars få långtgående konsekvenser genom förlust av kompetens och att 
nyttan av redan investerade resurser går förlorad.  

Under förutsättning att länsstyrelsernas arbete kan fortsätta under pausen 
så innebär det fördelar genom att mer tid finns för samverkan och att 
färdigställa underlag för de kommande prövningarna. Även olika 
vägledningar, exempelvis vägledning för KMV kulturmiljö, kommer 
hinna färdigställas. 

 

 

Enkätsvar  
 

Datum 
2022-12-19  
 

  
 

Ärendebeteckning  
531-6027-2022  
 



Länsstyrelsen Blekinge Enkätsvar  
 

2022-12-19  
 

2 (2) 
 

531-6027-2022  

 
 

6.4 Konsekvenser för miljön 
I remissen anges att ”En konsekvens av förslaget att pausa 
omprövningen blir att även de miljöförbättrande åtgärder som följer av 
de enskilda prövningarna senareläggs. Utöver detta bedöms förslaget 
inte ha någon miljöpåverkan.” Att åtgärder vidtas för att minska den 
negativa miljöpåverkan från vattenkraftverk och dammar är avgörande 
för att miljökvalitetsmålet levande sjöar och vattendrag, 
miljökvalitetsnormer för vatten och bevarandemål för vattenanknutna 
Natura 2000-områden ska kunna uppnås. Påverkan från verksamheterna 
bidrar bland annat till en otillåten försämring av statusen för arter och 
naturtyper som ska skyddas i Blekinges Natura 2000-områden och läget 
för vissa arter är redan akut. Risken för att arter kommer att dö ut ökar ju 
längre tid det tar innan nödvändiga miljöåtgärder genomförs. Mot 
bakgrund av det menar Länsstyrelsen att det är av stor vikt även från 
miljösynpunkt att pausen kan begränsas till ett år. 

Kontaktuppgifter 
Välkommen att kontakta Länsstyrelsen för frågor via telefon eller e-post. 
Telefonnummer och e-postadress finns längst ner på första sidan. Ange 
ärendets diarienummer eller ärendebeteckning vid kontakt med 
Länsstyrelsen. Du hittar numret uppe till höger på första sidan. 

De som medverkat i beslutet 
Beslutet har fattats av länsråd Helena Morgonsköld med funktionschef 
Elsa Eneman som föredragande. 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 
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