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Projektplan för 
Omprövning av vattenverksamheter – dammar  
 

Uppdrag Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag åt Miljönätverket att 
driva Miljösamverkan Sverige och att inom ramen för 
det arbeta fram olika handläggarstöd. 
 
Inför 2022 års verksamhetsplanering föreslog 
Länsstyrelsen Skåne detta projekt.  
 
Styrgruppen för Miljösamverkan Sverige valde att låta 
projektet ”Omprövning av vattenverksamheter” ingå i 
förslag till verksamhetsplan för 2022. Förslaget 
fastställdes efter det att Miljönätverket och 
Länsrådsgrupp 6 haft möjlighet att lämna synpunkter av 
styrgruppen. 
 

Bakgrund I samband med prövningar enligt den nationella planen 
för moderna miljövillkor (NAP) för vattenkraften ska 
länsstyrelsen bedriva tillsyn och även initiera de 
omprövningar som behövs för att vattenförekomster ska 
nå de fastställda miljökvalitetsnormerna (MKN). I 
samband med lagändringen som trädde i kraft den 1 
januari 2019 infördes 5a § i miljöbalkens 
promulgationslag som innebär att äldre anläggningar 
som omfattas av bestämmelsen ska anses ha tillstånd. 
Därmed krävs det numera även omprövningar vid dessa 
äldre anläggningar för att kunna förse dem med sådana 
villkor som är förenliga med MKN. Många av dessa 
anläggningar är dammar och saknar ofta villkor till 
skydd för miljön.  
 
Till följd av NAP och för att nå syftet med densamma 
förväntas behovet av att länsstyrelsen driver 
omprövningar av dammar öka varför det behövs ett 
handläggarstöd kring detta. Ett omprövningsförfarande 
är en relativt stor tillsynsinsats som kräver resurser 
varför ett bra handläggarstöd kan bidra till att 
effektivisera detta. 
 



Syfte  
(Varför?) 

Projektet ska öka kunskapen om hur man går till väga i 
samband med en statligt initierad omprövning av 
dammar som inte ingår i NAP och stötta länsstyrelserna i 
den processen.  
 

Projektmål  
(Vad?  
Projektmålen ska uppnås inom 
ramen för projektet.) 

Ett användarvänligt handläggarstöd som beskriver 
processen med en statligt initierad omprövning av 
dammar som inte ingår i NAP – från det förberedande  
stadiet tills dess en omprövning prövats i domstol. 
 
Handläggarstödet belyser även processen med 
återkallelse av tillstånd som ett alternativ till 
omprövning. 
 

Kortsiktiga effekter 
 

• Fler länsstyrelser arbetar aktivt med 
omprövningar av dammar som inte ingår i NAP. 

• Ökad förutsättning för samlad prövning i 
prövningsgrupper inom NAP för bästa nytta av 
miljöanpassningarna. 

Långsiktiga effekter • Dammar med moderna miljövillkor. 
• Länsstyrelsernas tillsyn av dammar underlättas. 
• Vi följer EU:s vattendirektiv.  

 

Målgrupp Projektet görs primärt för vattenhandläggare vid 
länsstyrelserna. Underlaget kan även vara till nytta för 
andra myndigheter som kan initiera en omprövning. 
Omprövningsförfarandet är i delar likt det för andra 
verksamheter, exempelvis miljöfarlig verksamhet, varför 
även handläggare som arbetar med detta skulle kunna ha 
användning av handläggarstödet. 
 

Styrgrupp Miljösamverkan Sveriges styrgrupp: 
Gustav Enander, Länsstyrelsen Jönköping, ordförande 
Björn Forsberg, Länsstyrelsen Dalarna 
Christina Hägglund, Länsstyrelsen Värmland 
Kristina Nyhlén, Länsstyrelsen Östergötland 
Marina Wallén Mattsson, Länsstyrelsen Jämtland 
 
Adjungerade: 
Eva Bergh, Naturvårdsverket 
Teresia Persson, Jordbruksverket  
Johan Stål, Havs- och vattenmyndigheten 
 



Projektledare Ingela Höök, Miljösamverkan Sverige 

Projektgrupp Ina Barkskog, Länsstyrelsen Västmanland 
Dan Hellman, Länsstyrelsen Västra Götaland 
My Hansen, Länsstyrelsen Jönköping 
Elin Wallquist, Länsstyrelsen Kronoberg 

Projektfaddrar  Gustav Enander, Länsstyrelsen Jönköping 
Marina Wallén Mattsson, Länsstyrelsen Jämtland 
 

Referensgrupp Havs- och vattenmyndigheten  
Kammarkollegiet 
Riksantikvarieämbetet 
Vattenjurister vid länsstyrelserna  
Ett antal vattenhandläggare vid länsstyrelserna 
 
 

Behov av IT-stöd 
(i samverkan med 
förvaltningsobjektet, till 
exempel e-tjänst, gemensamma 
mallar) 

Nej 

Avgränsningar 
(Vad ska projektet inte arbeta 
med) 

• Omprövning av andra vattenverksamheter än 
dammar. 

• Omprövningar som initieras av 
verksamhetsutövarna själva. 

• Restaurering av dammar med statsbidrag. 

Kritiska framgångsfaktorer • Att vi får in tillräckligt med underlag. 
• Att det finns tillräckligt mycket erfarenhet i 

landet av att bedriva omprövningar. 
• Att referenspersonerna bidrar med sin kunskap. 
• Att projektdeltagarna kan avsätta tillräckligt med 

tid.  
 



Utvärdering och 
förtydligande av när 
projektet är avslutat 

Projektet avslutas när handläggarstödet är godkänt av 
styrgruppen, publicerat och lanserat. 
 
Utvärdering av projektet och projektgruppens arbete ska 
ha gjorts enligt ordinarie mall. 

Genomförande • Arbeta fram en innehållsförteckning till vårt 
kommande handläggarstöd  

• Sammanställa domar 
• Samla erfarenheter 
• Arbeta fram ett handläggarstöd inklusive 

informationsblad till verksamhetsutövare 
• Presentera handläggarstödet vid ett webbinarium  

 
Tidplan Projektet beräknas pågå till och med oktober 2023. 

Budget Projektledarens lön, kostnader för projektdeltagarnas 
resor och övernattningar finansieras genom 
projektmedel. Detta gäller även insatser som 
projektgruppen kan behöva stöd av kommunikatör för. 
Miljösamverkan Sverige har tillgång till egen 
kommunikatör vid Länsstyrelsen Västra Götaland.  
 
Projektgruppmedlemmarnas insats i form av arbetstid 
står respektive organisation för. Preliminärt uppskattas 
arbetsinsatsen till  3–4 heltidsarbetsveckor per deltagare.  
 
Övriga kostnader: Juriststöd vid Länsstyrelsen Västra 
Götaland. 
 
Tidredovisning sker med VÄS-kod 5039. 

Vem tar hand om 
resultatet 

Miljösamverkan Sverige publicerar projektresultatet på 
sin webbplats. Vi uppdaterar inte innehållet. 
 

Dokumentation All dokumentation ska samlas på projektets 
grupparbetsplats.  
 
Alla checkar ut och in dokumenten vid arbete på 
grupparbetsplatsen. 
 
Minnesanteckningar förs vid varje träff/möte. 
 



Färdigt material läggs ut på den del av Miljösamverkan 
Sveriges webbplats som är åtkomlig för alla.  
 

Mötesstruktur Regelbundna projektgruppsträffar och Skype-möten 
hålls efter behov. 

Bilagor 
 

1. Tid- och aktivitetsplan 
2. Kommunikationsplan 
3. Riskanalys 

 

 

 


