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

Övergripande synpunkter 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län, tillika vattenmyndighet för 
Västerhavets vattendistrikt, tillstyrker förslaget.  
 
Länsstyrelsen vill dock framföra att en försening av åtgärder i miljön 
kan innebära risk för de naturvärden som är mest akut hotade, särskilt 
Gullspångslaxen. Vidare anser länsstyrelsen att det är viktigt att samma 
resurser finns kvar under pausen, så att kompetens kan bibehållas och 
arbetet fortgå med bland annat redan pågående samverkansprocesser, 
prövningar samt framtagande av underlag.  

 

Kap 4. Sista dag för ansökan om omprövning 
senareläggs med ett år 

I detta kapitel anges att effekterna av hittills genomförda omprövningar 
ska kartläggas och att behov av ändringar av nuvarande system för 
prövning av moderna miljövillkor ses över. Det är önskvärt med ett 
förtydligande kring vad som omfattas av begreppet ”nuvarande system 
för prövning av moderna miljövillkor”. Om detta skulle innebära 
förändringar i regelverket för fastställande av miljökvalitetsnormer så 
behöver hänsyn tas till samråds- och remisstider. 
 

Kap 6.1 Konsekvenser för staten 

Det anges i detta kapitel att länsstyrelsernas samverkansprocesser och 
framtagande av underlag samt vattenmyndigheternas översyn av 
miljökvalitetsnormer behöver fortgå. Det är därför viktigt att samma 
resurser för arbetet finns kvar under pausen så att kompetens kan 
bibehållas och arbetet kan fortsätta. Det är också önskvärt att regeringen 
förtydligar om länsstyrelsen/vattenmyndigheten för Västerhavet ska ha 
någon ytterligare roll i särskilda uppdrag under pausen.  
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Länsstyrelsen i Västra Götalands län har på efterfrågan rekryterat 
nationella jurister som arbetar med frågor kopplat till miljöprövning av 
vattenkraften för alla läns räkning. Med denna kompetens tillsammans 
med våra erfarenheter hittills från samverkansprocesser och prövningar 
kan vi bidra med kunskap.  

Länsstyrelsen bidrar även gärna i arbetet att uppnå önskat syfte med 
pausen och kan lämna förslag på förtydliganden som kan möjliggöra 
sammanvägning av olika samhällsintressen.   
 

6.4 Konsekvenser för miljön 

Länsstyrelsen vill framhålla att vissa naturmiljöer och arter är mycket 
trängda av den fysiska påverkan som vattenkraften innebär och har 
inneburit. I Västra Götalands län gäller detta främst bevarande av 
Gullspångslaxen. I Natura-2000 området Gullspångsälven finns vid 
sidan av den unika och hotade Gullspångslaxen också fler arter och 
habitat som behöver övervakas. För att inte värdefulla naturvärden ska 
gå förlorade behöver åtgärder vidtas snarast. Ovan nämnda Natura-2000 
område kommer därmed få en stark påverkan på framtida miljöprövning.  
 

De som medverkat i beslutet 
Beslutet har fattats av länsöverdirektör Lisbeth Schultze med enhetschef 
Morgan Jentzen som föredragande. I den slutliga handläggningen har 
också Sandra Brantebäck avdelningschef, Annika Ekvall 
vattenvårdsdirektör medverkat.  
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