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Begäran om yttrande över ändrade bestämmelser 
om arbetstid för vattenverksamhet   
Er beteckning: M2022/02272 

Länsstyrelsen inställning 
Länsstyrelsen har ingen erinran gällande föreslagen lagändring gällande 
arbetstid för vattenverksamhet under förutsättning att lagförslaget 
förtydligas i enlighet med vad som framgår nedan. 

Länsstyrelsens motivering 

4. Tiden för arbeten i vatten ska kunna överstiga 10 år 
Länsstyrelsen anser att begreppen väsentligt samhällsintresse och 
särskilda skäl behöver förtydligas ytterligare. Enligt förslaget är det 
begrepp som är avgörande för om en längre arbetstid ska kunna beslutas. 
Det anges i förslaget att möjligheten endast ska användas i 
undantagsfall. Länsstyrelsen anser därför att det tydligt behöver 
definieras i vilka fall längre arbetstid kan beslutas, se även rubrik 11. 
Författningskommentarer nedan.  

Förslaget innebär att begreppen arbetstid och igångsättningstid förs in i 
bestämmelserna i 22 kap. 25 § miljöbalken. Begreppet igångsättningstid 
är knutet till den miljöfarliga verksamheten och inte till 
vattenverksamheten. Länsstyrelsen anser att i de fall arbetstiden är 
längre än tio år för vattenverksamheter bör en igångsättningstid kunna 
föreskrivas för att undvika att tillstånd blir liggande och inte tas i 
anspråk, se även rubrik 5. Obligatorisk omprövning av återstående 
arbeten i vatten nedan.  

5. Obligatorisk omprövning av återstående arbeten i vatten 
Länsstyrelsen är positiv till att en obligatorisk omprövning införs för de 
verksamheter som har långa arbetstider. Omprövningsplikten är 
formulerad så att den avser återstående arbeten i vatten. Länsstyrelsen 
anser dock att det behöver införas en igångsättningstid så att tillstånden 
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tas i anspråk och arbetena faktiskt påbörjas för att undvika att tillstånd 
blir liggande. Tillstånd som blir liggande med långa arbetstider skapar 
en rättsosäkerhet i planering av framtida verksamheter och för befintliga 
pågående verksamheter. 

11 Författningskommentarer 

11.1 Förslag till lag om ändring i miljöbalken 

Begreppen väsentligt samhällsintresse och särskilda skäl är delvis 
förklarade i författningskommentarerna. Där framgår att begreppet 
väsentligt samhällsintresse avser ett intresse som har särskild betydelse 
för samhällsutvecklingen eller regionalpolitiken. Länsstyrelsen ser dock 
en risk att verksamhetsutövare i samband med planering inför framtida 
och större exploateringsprojekt vill utnyttja möjligheten att söka ett 
tillstånd med längre arbetstid utan att ha en tydlig bild och färdig 
utredning kring vilka vattenverksamheter som behövs och hur den 
slutliga utformningen blir. Det är Länsstyrelsen uppfattning att 
begreppet ytterligare behöver förtydligas.   

Gällande begreppet särskilda skäl anser Länsstyrelsen att det är viktigt 
att det tydligt definieras vad som kan anses vara särskilda skäl för att 
inte slutföra arbetet inom tio år. Av kommentaren anges att den tekniska 
utformningen ska beaktas men även etappindelning och om 
vattenverksamheten ingår i ett större projekt. Detta behöver förtydligas 
ytterligare. 

De som medverkat i beslutet 
Beslutet har fattats av landshövding Göran Enander med vatten-
handläggare Helena Stenemo som föredragande. I den slutliga 
handläggningen har också länsråd Cecilia Magnusson, avdelningschef 
Miljöavdelningen Lennart Nordvarg, enhetschef för Enheten för vatten- 
och naturtillsyn Urban Westerlind, länsjurist Anna Runius och miljö-
skyddshandläggare Bernt Forsberg medverkat.  

Kopia till 
Regeringskansliet, kn.nm@regeringskansliet.se 
Alexandra Venander, alexandra.venander@regeringskansliet.se  
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