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moderna miljövillkor (dnr M2022/02251)  

 

 

Tingsrätten, mark- och miljödomstolen vill inledningsvis framföra en 

allmän synpunkt vad gäller remissförfarandet. Remissyttranden utgör i 

allmänhet en del av beslutsunderlaget för beslutande organ. Med 

hänsyn till att aktuell remiss skickades till remissinstanserna samma 

dag som regeringen meddelade att en paus av omprövningarna ska ske 

framstår det som oklart vilket syfte remissförfarandet har i detta fall.  

Domstolen övergår härefter till remissförslaget i sak. 

Vid domstolen handläggs ett antal mål gällande omprövning för 

moderna miljövillkor. Domstolen uppfattar att den nu föreslagna 

ändringen i bilagan till förordningen (1998:1388) om 

vattenverksamheter inte kommer påverka de mål som redan 

anhängiggjorts vid domstolen. Pågående mål kommer således att 

handläggas i enlighet med det nu gällande regelverket. 

Domstolen konstaterar att så som den föreslagna ändringen är 

utformad finns inget som hindrar att en verksamhetsutövare lämnar in 

ansökan om omprövning trots att datumet som gäller för 

prövningsgruppen ännu inte har infallit. Enligt bilagan till 

förordningen om vattenverksamheter i sin nuvarande lydelse är 

tidpunkten för nästa ansökningsomgång senast den 1 februari 2023. 

Med hänsyn till den korta tid som återstår torde flertalet berörda 

verksamhetsutövare befinna sig i slutskedet med att ta fram sina 

ansökningar. Det kan förekomma fall där verksamhetsutövaren 

bedömer sig ha ett intresse av att lämna in ansökan så snart som 

möjligt och därför väljer att göra det redan när de uppfattar sin 

ansökan som färdigställd.  

Enligt domstolen är de skäl som anförts för att flytta fram sista dag för 

att ansöka om omprövning mycket sparsamt beskrivna. Under avsnitt 

4 tredje stycket anges att effekten av hittills genomförda 

omprövningar behöver kartläggas och att nuvarande system för 

prövning av moderna miljövillkor ses över. Domstolen vill i detta 
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sammanhang påpeka att de första ansökningarna gavs in i år. Mark- 

och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt har fått in femton mål. 

Ansökningarna har hittills inte berört någon större verksamhetsutövare 

eller avsett något kraftverk som producerar någon större mängd 

elektricitet eller reglerkraft och är därmed inte särskilt representativa 

för kommande omprövningar. Inget av målen har i skrivande stund 

kunnat avgöras. Ansökningarna har föranlett omfattande 

kompletteringsförelägganden och verksamhetsutövarna har upprepade 

gånger begärt relativt långa anstånd. I två av de sex mål som gavs in 

vintern 2022 har ansökan kunnat kungöras. Detta kunde ske först i 

september respektive oktober. Underlaget för att göra en bedömning 

av effekten av hittills gjorda omprövningar kan möjligen framstå som 

knapphändigt. Handläggningen har inneburit att domstolen noterat 

vissa problem med nuvarande lagstiftning. 

Redogörelsen för konsekvenserna av förslaget är knapphändig och 

hade med fördel kunnat utvecklas. När det gäller konsekvenserna för 

domstolarnas vidkommande anges att en längre paus av 

omprövningarna skulle kunna innebära att det uppstår ett överskott av 

tekniska råd med inriktning mot vattenverksamhet samtidigt som det 

kan uppkomma brist på tekniska råd med inriktning miljöfarlig 

verksamhet. Även om ett lägre inflöde av vattenmål minskar 

arbetsbördan för tekniska råd med vatteninriktning framstår det som 

oklart varför detta skulle leda till en brist på tekniska råd med 

miljöinriktning. Nödvändiga rekryteringar av sådana tekniska råd bör, 

om inte tidsåtgången för tillståndsprövning av miljöfarlig verksamhet 

ska öka, inte påverkas av de rekryteringar som redan skett. Domstolen 

vill särskilt framhålla att domstolarna har ett behov av god 

framförhållning och tydliga planeringsramar för att upprätthålla sin 

verksamhet och tillgodose samhällets behov av en effektiv och 

rättssäker prövning. Det är därför av vikt att planen inte förskjuts 

ytterligare i mindre steg. 

Tingsrätten har inga synpunkter när det gäller utformningen av de 

föreslagna ändringarna till bilagan i förordningen om 

vattenverksamheter.  

 

Karin Johnsson Rydh  Marit Åkerblom 

tf lagman   chefsrådman 

I yttrandet har också deltagit ställföreträdande chefsrådmannen Lars 

Nyberg, rådmännen Åsa Ärlebrant, Anna Uddenberg och Malin 

Almqvist samt de tekniska råden Ragnars Asklund, Kristoffer 

Hallberg och Lovisa Lind Eirell. 

 


