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Regeringskansliet, Miljödepartementet 
 

 
Yttrande över ”Paus av omprövning för moderna 
miljövillkor”, M2022/02251. 

 
Länsstyrelsens ställningstagande 

Länsstyrelsen tillstyrker förslaget att tiden för när ansökningarna ska 
lämnas in förskjuts med ett år. Pausen innebär dock att de ekologiska 
anpassningar som kommer behöva genomföras i och med 
omprövningarna försenas, vilket är olyckligt. 

Angående konsekvenser för länsstyrelsen 
I konsekvensbeskrivningen (6.1) anges att förslaget inte innebär några 
nya åtaganden för myndigheter och domstolar och kan hanteras inom 
befintliga ekonomiska ramar. Pausen innebär att länsstyrelsens arbete 
endast i mindre omfattning saktar in. Det är därför viktigt att de medel 
som fördelats mellan länen tidigare år även tilldelas för arbetet under 
pausen.  

Som det beskrivs i promemorian så har länsstyrelsen under de senaste 
åren byggt upp sin organisation för att kunna hantera de arbetsuppgifter 
som omprövningarna medför. De flesta av dessa arbetsuppgifter kommer 
enligt förslaget att finnas kvar under pausen. Det handlar t.ex. om att 
samverka med verksamhetsutövare, ta fram underlag till samverkan, 
genom tillsynen stötta verksamhetsutövarna i deras egenkontroll, m.m. 
De län som är vattenmyndigheter ska också fortsätta med sitt arbete med 
översynen av miljökvalitetsnormer. 

Det är därför viktigt att samma resurser för arbetet med NAP finns kvar 
under pausen så att kompetens kan bibehållas. Personal har rekryterats 
och utbildats under flera år och då vi vet att den här typen av kompetens 
och erfarenhet är svår att finna, så skulle det ta lång tid att starta upp 
processen igen även om medlen kommer tillbaka 

Länsstyrelsen ska även fortsätta med sitt arbete att uppdatera 
bevarandeplanerna för vatten som berörs av Natura 2000, detta är ett 
avgörande underlag för vattenmyndigheternas översyn av 
miljökvalitetsnormerna. Detta arbete har tidigare finansierats utanför de 
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medel som länsstyrelsen fått för arbete med omprövningarna. För att 
kunna fortsätta det arbetet behöver finansieringen fortsätta som tidigare. 

De som medverkat i beslutet 
Beslutet har fattats av länsrådet Johanna Sandwall med handläggare 
Peter Kogg som föredragande. I den slutliga handläggningen har också 
t.f. avdelningschef natur och miljö David Hansevi samt enhetschef 
vatten, miljö och klimat, Kristina Keltler Mossberg, medverkat. 

 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 
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