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Paus av omprövning för moderna miljövillkor 
M2022/02251 

Ställningstagande 
Länsstyrelsen tillstyrker förslaget. 

Synpunkter på remissen 
Sista dag för ansökan om omprövning senareläggs med ett år 
Förslaget i promemorian att senarelägga omprövningarna ett år utgör en 
rimlig avvägning av behovet att genomföra ytterligare analyser och de 
negativa konsekvenser som en längre paus skulle kunna orsaka.  

Vi ser också fördelar med en kortare paus då det ger mer tid för både 
samverkansprocesserna och översynen av miljökvalitetsnormerna. Tiden 
kan också användas till att ta fram bättre underlag och vägledningar. 

Konsekvenser för länsstyrelserna 
Som det beskrivs i promemorian har länsstyrelserna de senaste åren 
byggt upp sin organisation för att kunna hantera de arbetsuppgifter som 
omprövningarna medför. Arbetsuppgifter som kommer att finnas kvar 
under pausen. Det handlar till exempel om att samverka med 
verksamhetsutövare, ta fram underlag till samverkan och att genom 
tillsyn stötta verksamhetsutövarna i sin egenkontroll. Vi ska även 
hantera de pågående domstolsprövningarna. 

För att kunna fortsätta detta arbete är det viktigt det inte sker någon 
minskning av den resurstilldelning på 70 miljoner kronor som länen har 
fått tidigare år. Annars riskerar vi att tappa personal och med det 
värdefull kompetens. Det har tagit flera år att rekrytera och utbilda den 
befintliga personalen och vi vet att den här typen av kompetens och 
erfarenhet är svår att finna. De negativa konsekvenserna av en minskad 
resurstilldelning, även om den blir kortvarig, kan därför bli mycket stora. 

Länsstyrelsen ska också fortsätta arbetet med att uppdatera 
bevarandeplanerna för Natura 2000-områden som kan påverkas av 
vattenkraftsverksamheter. Bevarandeplanerna är ett avgörande underlag 
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för vattenmyndigheternas översyn av miljökvalitetsnormerna och ett 
viktigt stöd för verksamhetsutövarna när de tar fram sina ansökningar. 
Arbetet med uppdateringen av bevarandeplanerna har tidigare 
finansierats med särskilda medel riktade till länsstyrelserna. Även denna 
finansiering behöver fortsätta under pausen. 

Synpunkter på den kommande analysen 
Åtaganden gentemot EU 

Vid den kommande analysen är det viktigt att belysa det fastslagna 
prövningsutrymmets betydelse för möjligheten att genomföra relevanta 
miljöåtgärder i relation till energiproduktionen. Det är av vikt i relation 
till våra internationella åtaganden inom art- och habitatdirektivet och 
vattendirektivet samt till de nationella miljökvalitetsmålen. 

Länsstyrelsens roll i analysen 

Vi ser att länsstyrelsen och det arbete vi bedriver inom ramen för 
omprövningsprocesserna kan vara ett stöd för den analys som ska 
genomföras under pausen. Om länsstyrelsen ska vara inblandad i några 
särskilda uppdrag är det viktigt att vi får besked om det så snart som 
möjligt. 

De som medverkat i beslutet 
Yttrandet har fattats av enhetschef Magnus Langendoen med 
miljöhandläggare Tina Buckland som föredragande. 
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