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Ansökans innehåll vid omprövning enligt NAP (moderna miljövillkor) 
Omprövning för moderna miljövillkor enligt Nationella planen är enligt Miljöbalken 21 kap 

1A§ punkt 7 och 24 kap 10 § ett ansökningsmål. Bestämmelser om vad en ansökan ska 

innehålla återfinns i Miljöbalkens 22 kap, 1 -2 §§. Dessa paragrafer är samma som för andra 

ansökningsmål, och dessa är i huvudsak ansökningar av någon form av ny miljöpåverkan till 

följd av ny eller ändrad verksamhet. Omprövning för moderna miljövillkor syftar istället till 

att minska miljöpåverkan av befintlig verksamhet, så man behöver tänka igenom att 

ansökans specifika innehåll blir relevant.  

Listan nedan ska ses som ett förslag på vad som minst bör ingå, men varje mål är unikt och 

kan därför behöva kompletteras med ytterligare information. Observera dock att praxis inte 

hunnit utvecklas, utan utarbetas i takt med att mål avgörs inom ramen för omprövningen.  

Förslag på vad ansökan bör innehålla 
Tänk på kraven avseende informationssäkerhet för den aktuella anläggningen! 

Administrativa uppgifter 
• namn, adress, kontaktuppgifter, 

• fastighetsbeteckning eller fastighetsbeteckningar för samtliga anläggningsdelar om flera 
fastigheter omfattas, 

• underskrift, 

• Organisationsnummer/personnummer  

• För juridiska personer även registreringsbevis eller bestyrkt uppgift om firmatecknare. 

• Fullmakt i original om sökanden företräds av ombud 

• Prövningsgrupp samt ev. ärendenummer edyl för länsstyrelsens beslut och meddelande 
om prövningsgrupp 

Saken 
Kort beskrivning av vad ansökan avser. 

Yrkanden 
De åtgärder och villkor verksamhetsutövaren vill att domstolen ska fastställa. 
Förslag på tidpunkt då föreslagna åtgärder ska vara genomförda. 
Ev. begäran om ny Miljökvalitetsnorm (se bilaga) inkl. vilandeförklaring tills frågan är beslutad. 

Orientering 
Orientering med text och översiktskarta med platsen för den eller de aktuella 
verksamhetsdelarna markerade. Uppgifter som bör framgå är län, kommun, närmsta större ort 
eller samhälle, huvudavrinningsområde, vattendragsnamn.  
 
I översiktskartan bör också redovisas andra närbelägna vattenverksamheter som har samband 
med eller kan påverkas av den aktuella verksamheten. 
 
Hur ansökan hänger samman med övriga ansökningar/verksamheter/anläggningar (i 
prövningsgruppen) samt hur vattenregleringen bedrivs. 
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Nuvarande tillståndsbestämmelser och villkor 
En redogörelse för alla för saken relevanta tillståndsbestämmelser och villkor som gäller för 
verksamheten enligt tidigare tillstånd. 
  
Överväg att ”passa på” att förtydliga otydliga skrivningar, ta bort icke-relevanta äldre 
formuleringar osv (utveckling av yrkande).  
 
Höjdsystem (och om höjdsystemet moderniseras en översättning mellan systemen) och fixpunkt.  
 
I förekommande fall (när verksamheten vilar på hävd eller äldre rättigheter) dokumentation/ 
underlag som styrker verksamhetsutövarens rätt och omfattning (hur anläggningen är 
konstruerad och hur verksamheten har bedrivits). 

Teknisk beskrivning av befintlig anläggning 
En översiktlig beskrivning av den befintliga anläggningen och tidpunkt för tillkomst. Befintliga 
upp- och nedströmspassager och andra åtgärder som redan utförs i syfte att minimera 
anläggningens miljöpåverkan samt övriga skyddsåtgärder beskrivs i relevant detaljeringsgrad. 
 
Om en vattenverksamhet utgörs av flera tekniskt sammankopplade vattenanläggningar som 
utgör delar i en verksamhet med samma syfte ska samtliga ingående anläggningsdelar beskrivas. 
Redovisningen ska alltså omfatta de delar i en vattenkraftsanläggning för produktion av 
vattenkraftsel som direkt eller genom andra vattenanläggningar är tekniskt sammankopplade 
med varandra och har ett miljö- och verksamhetsmässigt samband. 
 
Anläggningens bidrag till elsystemet, ev. beredskapsfunktion (för de fall man yrkar på ändring av 
norm/tillämpning av undantag).  

Miljöförhållanden och andra intressen 
• Uppgifter om miljöförhållandena på- och i anslutning till platsen, som behövs för att 

kunna bedöma påverkan till följd av den ansökta verksamheten. 

• En redogörelse för berörda vattenförekomster, aktuell status samt beslutad 
miljökvalitetsnorm (MKN) och hur den aktuella verksamheten påverkar respektive MKN. 

• En beskrivning av allmänna intressen såsom dokumenterade natur- och kulturvärden, 
utpekade riksintressen samt eventuella Natura 2000 områden – och hur verksamheten 
påverkar dessa motstående intressen. Påverkar de ansökta åtgärderna ett Natura 2000-
område kan tillstånd krävas enligt 7 kap. 28 a § MB. 

 
MB 22:1 pkt 3 talar om en MKB/SMB (specifik miljöbedömning), men då NAP-processen är en 
omprövning behövs en miljöbeskrivning (inte miljökonsekvensbeskrivning med dess 
formaliakrav) MB 6:20 2 st – MKB krävs inte vid omprövning enligt 24:10. 
 
Beskrivning av miljövärden och de allmänna intressena bör (till stor del) kunna hämtas från 
samverkansprocessen (ev. hänvisa till rapport över samverkan/bakgrundsbeskrivning). 
Miljöbeskrivningen bör fokusera på det åtgärder och villkor som ansökan avser. 
 
I förekommande fall: uppgift om detaljplaner, områdesbestämmelser, översiktsplaner samt 
andra föreskrifter rörande användningen av de mark och vattenområden som berörs av 
verksamheten. 
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Förslag till moderna miljövillkor, skyddsåtgärder eller andra 
försiktighetsmått 
Mer utförlig beskrivning av de åtgärder/villkor som yrkas samt visa att verksamheten lever upp 
till kraven på moderna miljövillkor då dessa införts.  Ansökan kan innehålla en redogörelse av 
hur den regionala samverkansprocessen har påverkat utformningen av ansökan för den aktuella 
verksamheten.  
 
Beskrivningen bör bland annat omfatta 

• Förhållandena på platsen för att bedöma miljöpåverkan av nya/ändrade anläggningsdelar, 
drift och behov av övervakning. 

• Ritningar och tekniska beskrivning för ”tekniska åtgärder”. När det gäller ritningar 
(principritningar) bör det räcka att de visar de åtgärder/anläggningsdelar som tillkommer 
eller väsentligen ändras. 

• Om vattenhushållningen avses ändras (eller det är relevant av annan anledning):  
hydrologiska uppgifter inklusive föreslagen mintappning vid olika 
tider/förhållande/tappningsvägar. 

• Information om hur de befintliga villkor/skyddsåtgärderna påverkas i och med införandet av 
de nya villkoren. 

• De utredningar som gjorts för att välja föreslagna åtgärder/villkor tex geologiska, 
hydrologiska, geotekniska, hydrauliska. 

• Översiktlig metod för utförandet av de tekniska åtgärderna inklusive åtkomst och tillfälliga 
anordningar (tex fångdamm, tillfartsväg). 

• Det kan vara lämpligt att redogöra för tidplanen för genomförandet av föreslagna åtgärder, 
så att erforderlig tid finns för upphandling, byggarbeten osv. 

• Skyddsåtgärder/försiktighetsmått kan behövas för anläggandet av ansökta åtgärder/villkor, 
detta ska då beskrivas. 

Övervakning och kontroll 
Övervakning och kontroll kan behövas för utförandet av åtgärder. 

En icke-teknisk sammanfattning 
Utgörs ofta av själva ansökningshandlingen. 

Rådighet  
Rådighet över den mark som eventuella åtgärder kräver samt eventuellt yrkande av tvångsrätt. 
Tvångsrättsyrkande bör då finnas med bland övriga yrkande under 3.  Ansökan ska innehålla 
uppgift om vad sökandens rådighet grundas på (äganderätt, servitut, nyttjanderätt eller annan 
rätt). 

Enskilda intressen och sakägare 
Om skada eller intrång förväntas uppkomma av de åtgärder som ska vidtas ska sökanden 
redovisa hur dessa skador ska kompenseras och det ska anges vilka ersättningsbelopp som 
sökanden erbjuder varje sakägare, om inte sådana uppgifter bör skjutas på framtiden på grund 
av åtgärdernas omfattning. 
 
Dessutom 

• uppgift om det finns fastigheter som berörs av åtgärderna som ansökan avser med 
angivande av namn och adress på ägarna och berörda innehavare av särskild rätt till 
fastigheterna.  

• Beskriv hur enskilda intressen har hanterats (hur har de identifierats och har det förts 
dialog/gjorts överenskommelse). 



Skapad av: Grupp Omprövningens omfattning, Pilotprojekt Ljungan 

 

 

Övrigt 
• Aktförvarare inkl kontaktuppgifter till denne. 

• Uppgifter för att domstolen ska kunna fastställa avgiften för prövningen (grund- och 

tilläggsavgift). 

• Eventuellt förslag på tid för förnyad omprövning (normalt 40 år). 
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Hur går en verksamhetsutövare tillväga som anser att en 

miljökvalitetsnorm är felaktig? 

 

Vår bedömning är att följande torde gälla när en verksamhetsutövare vill föreslå en ändring 

av en miljökvalitetsnorm eller klassificering: 

 

- Verksamhetsutövaren presenterar inför domstolen ett underlag som visar på att en 

norm eller en klassificering är felaktig och yrkar att domstolen ska inhämta ett 

yttrande från vattenmyndigheten i anledning av detta (miljöbalken 22 kap. 13 och 19 

§§). 

 

- Yrkandet kan framställas i mål som rör verksamheten, dvs. t.ex. i ansökan om 

omprövning av villkor enligt den nationella planen (miljöbalken 22 kap. 13 §). 

 

- Mark- och miljödomstolen ska hämta in ett yttrande från den länsstyrelse som är 

berörd vattenmyndighet, om utredningen i målet ger anledning att anta att 

 

1.  a) något förhållande av betydelse för miljökvalitetsnormgivningen inte 

överensstämmer med det som lagts till grund för normen, och 

      b) den bristande överensstämmelsen har betydelse för möjligheten att 

bestämma rimliga och ändamålsenliga miljövillkor, eller  

2. prövningen avser en fråga om att tillåta en verksamhet eller åtgärd med stöd av 

bestämmelser om undantag från 5 kap. 4 § miljöbalken. 

I en begäran om yttrande enligt första stycket 1 ska domstolen redogöra för den 

bristande överensstämmelsen och de skäl som talar för att ändra miljökvalitets-

normerna så att bristen avhjälps. 

 
- Vattenmyndigheten är skyldig att fatta beslut utifrån uppgifterna i utredningen, dvs. 

finns det skäl att ändra normen eller klassificeringen så ska det göras.  

 

- Om vattenmyndigheten inte anser att någon ändring av norm eller klassificering 

behöver göras ska ärendet skickas till regeringen varefter regeringen ska besluta om 

ändring ska ske eller inte.  

 

- Rimligen bör detta förfarande leda till att domstolen vilandeförklarar målet till dess 

frågan hanterats av vattenmyndigheten respektive regeringen i förekommande fall.   
 


