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Remiss om ändrade bestämmelser om arbetstid för 
vattenverksamhet [M2022/2272]  
Er beteckning: 2022/2272 

Författningsförslag 

Förslag till lag om ändring av miljöbalken 

6 kap 20 § 

Förslaget bör innehålla bestämmelse om att tillsynsmyndigheten kan 
begära att samråd ska hållas angående vilka uppgifter om miljöpåverkan 
som ska ingå i ansökan om omprövning. 

Då ingen specifik miljöbedömning ska göras vid omprövning, kan 
resultatet bli att ansökan sker med en miljökonsekvensbedömning som 
är 40-60 år gammal. För att effektivisera domstolsprövningen och 
underlätta för verksamhetsutövaren att genomföra en förutsägbar 
omprövningsprocess bör det finnas ett sätt att innan ansökan redogöra 
för vilka uppgifter om miljökonsekvenser tillsynsmyndigheten anser ska 
ingå. 

24 kap 13 a § 

Lydelsen bör vara ”Därefter ska en ansökan lämnas in senast vart 
tjugonde år till dess att arbetstiden löpt ut”. Fetstilt ord tillagt. 

Det kan finnas anledning att lämna in ansökan om omprövning innan 
tjugo år gått, t ex om anläggningen närmar sig fullbordan eller ny 
lagstiftning tillkommit 

Allmänna synpunkter 
Det bör i vägledningsmaterial eller riktlinje finnas tydliga exempel på 
vad som kan anses vara en verksamhet som tillgodoser ett väsentligt 
samhällsintresse, och vad som kan anses vara särskilda skäl att inte 
kunna slutföra arbetet inom tio år. 

En myndighet bör ges uppdraget att ta fram detta underlag. 

 

Yttrande  
 

Datum 
2023-02-06  
 

  
 

Ärendebeteckning  
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530-9070-2022  

 
 

De som medverkat i beslutet 
Beslutet har fattats av landshövding Marita Ljung med miljöskydds-
handläggare Anders Hamrén som föredragande. I den slutliga 
handläggningen har också länsråd Susanna Löfgren och chef för Djur- 
och miljöenheten Marina Wallén Mattsson medverkat.  

 


	Remiss om ändrade bestämmelser om arbetstid för vattenverksamhet [M2022/2272]
	Författningsförslag
	Förslag till lag om ändring av miljöbalken
	6 kap 20 §
	24 kap 13 a §


	Allmänna synpunkter
	De som medverkat i beslutet


