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kn.remissvar@regeringskansliet.se 

Yttrande över promemorian Ändrade bestämmelser om arbetstid för 

vattenverksamhet (M2022/02272) 

 

Naturvårdsverkets ställningstagande 

Naturvårdsverket tillstyrker förslagen i den remitterade promemorian. 

Skäl 

Naturvårdsverket tillstyrker de föreslagna författningsändringarna, vilka bland 

annat innebär att det blir möjligt att tillåta en arbetstid som överstiger tio år för 

vattenverksamheter som tillgodoser ett väsentligt samhällsintresse och som av 

särskilda skäl inte kan slutföras inom de nu föreskrivna tio åren. 

Naturvårdsverket instämmer i vad som förs fram i promemorian om att det kan 

finnas tillfällen då det krävs att arbetena tillåts pågå under en längre tidsperiod 

än tio år, även om antalet sådana projekt bedöms vara få. Utan ändrade 

bestämmelser om arbetstidens längd finns en risk för att mycket stora projekt 

delas upp i flera delprojekt med flera tillståndsprövningar, vilket står i strid med 

principen om en samlad prövning och försvårar en samlad bedömning av 

projektet i sin helhet.  

Naturvårdsverket vill även poängtera vikten av att de i promemorian föreslagna 

bestämmelserna om obligatorisk omprövning kommer till stånd, så att de 

verksamheter som fått en längre arbetstid än tio år ses över med viss 

regelbundenhet. Bestämmelserna bedöms vara särskilt viktiga med anledning av 

att det kan vara svårt att fullt ut överblicka detaljerade konsekvenser av ett 

tillstånd som sträcker sig flera decennier fram i tiden. 

 

Beslut om detta yttrande har fattats av generaldirektören Björn Risinger efter 

föredragning av tillförordnade avdelningschefen Johan Bogren.  

Vid den slutliga handläggningen har i övrigt deltagit enhetschefen Jenny Oltner, 

miljöjuristen Sara Nordström och handläggarna Anna Peters och Anders 

Hallberg.  
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Detta beslut har fattats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.  

För Naturvårdsverket 

Björn Risinger 

   Johan Bogren 

 

Kopia till: 

alexandra.venander@regeringskansliet.se 

 

mailto:alexandra.venander@regeringskansliet.se

