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Länsstyrelsens synpunkter på paus av omprövning för 
moderna miljövillkor, diarienummer M2022/02251 

Pausens längd 
Länsstyrelsen tillstyrker förslaget att tiden för när ansökningarna 
ska lämnas in förskjuts med ett år. Pausen innebär dock att de 
ekologiska anpassningar som kommer att genomföras i och med 
omprövningarna försenas. Pausen medger emellertid 
länsstyrelsen ytterligare möjligheter att tillsammans med 
verksamhetsutövarna förbereda kommande omprövningar. 

Konsekvenser för länsstyrelsen 
I konsekvensutredningen (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 och att 
länsstyrelsens skyldigheter enligt §§ 42 till 42 b, i förordning 
(1998:1388) om vattenverksamheter kvarstår. 

Det är därför viktigt att de medel (70 Mkr) som fördelats mellan 
länen tidigare år även kommer 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 till exempel om att samverka med 
verksamhetsutövare, ta fram underlag till samverkan och stötta 
verksamhetsutövarna i denna process. De län som är 
vattenmyndigheter ska också fortsätta med sitt arbete med 
översynen av miljökvalitetsnormerna vilket innebär att 

 

Yttrande  
 

Datum 
2022-12-19  
 

  
 

Ärendebeteckning  
530-9626-2022  
 

mailto:m.remissvar@regeringskansliet.se
mailto:n.nm@regeringskansliet.se


Länsstyrelsen Västernorrland Yttrande  
 

2022-12-19  
 

2 (3) 
 

530-9626-2022  

 
 

beredningssekretariaten på respektive länsstyrelse även 
fortsättningsvis behöver tillräckliga resurser. 

Det är viktigt att samma resurser för arbetet med NAP finns kvar 
under pausen så att länsstyrelsen kan fortsätta sitt arbete. 
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 (flera år) 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, som är 
ett avgörande underlag för vattenmyndigheternas översyn av 
miljökvalitetsnormerna. Detta arbete har tidigare finansierats 
utanför de medel som länsstyrelsen fått för arbete med 
omprövningarna. För att kunna fullfölja detta arbete behöver 
finansieringen fortsätta som tidigare. 

Åtaganden gentemot EU 
Vid den kommande analysen är det av vikt att belysa riktvärdets (1,5 
TWh) 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.  

Innehållet i pausen 
Det är angeläget att regeringen snabbt och tydligt meddelar om 
länsstyrelsen ska vara inblandad i några särskilda uppdrag under 
pausen. Länsstyrelsen ser att en stor del av ordinarie arbete inom 
omprövningsprocessen kan vara till stöd för de analyser som 
behöver göras. Västernorrland delar gärna med sig av 
erfarenheter från aktuella prövningsprocesser i bland annat 
Ljungans avrinningsområde. Det kan vara en fördel med en paus 
på ett år om den leder till att processen och roller förtydligas samt 
att bättre underlag kan tas fram.   

Kontaktuppgifter 
Välkommen att kontakta Länsstyrelsen för frågor på telefon 
0611-349 000 eller via e-post vasternorrland@lansstyrelsen.se. 
Ange ärendets diarienummer 9626-2022 i ämnesraden för e-post. 
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De som medverkat i beslutet 
Beslutet har fattats av länsråd Daniel Gustavsson med 
dammsäkerhetshandläggare Lars Engström som föredragande. 
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