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Yttrande över promemoria om ändrade 

bestämmelser om arbetstid för 

vattenverksamhet 
 

Östhammars kommun mottog den 8 december 2022 en remiss från miljödepartementet 

gällande promemorian ”Ändrade bestämmelser om arbetstid för vattenverksamhet”.  

I promemorian föreslås lagändringar som gör det möjligt att, under vissa förutsättningar, 

tillåta en arbetstid på mer än tio år för utförande av arbeten för vattenverksamhet. Det 

föreslås även ändringar som innebär att om arbetstiden bestäms till mer än tio år så ska 

villkoren omprövas vart tjugonde år samt ändringar gällande tiden för anspråk om 

ersättning vid oförutsedd skada.  

De föreslagna lagändringarna är resultat av en översyn som aktualiserats i och med 

prövningen av ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark i Östhammars kommun. 

I prövningen enligt miljöbalken uppmärksammade mark- och miljödomstolen 

regeringen på att det enligt gällande lagstiftning inte är möjligt att bestämma en så lång 

arbetstid för vattenverksamhet som är aktuell för slutförvaret.  

Östhammars kommuns synpunkter 

Östhammars kommun är positiv till förslaget om att möjliggöra för en längre arbetstid 

för vattenverksamhet när det finns särskilda skäl. Underjordsdelarna av slutförvaret för 

använt kärnbränsle planeras att byggas etappvis under flera årtionden och kommunen 

anser att det är viktigt att det trots det blir möjligt att göra en sammanhållen prövning av 

hela verksamheten.  

Kommunen är även positiv till att det vid längre arbetstid än tio år ställs krav på 

omprövning av tillståndet. Som framförs i promemorian kan förhållanden förändras vid 

långa arbetstider och ny teknik och kunskap tillkomma. Kommunen anser därför att när 

det gäller en så lång tid är det rimligt att göra en omprövning för att säkerställa att 

verksamheten bedrivs på bästa sätt och i enlighet med aktuella lagkrav.  

Även i den del som gäller ändringar för anspråk vid oförutsedd skada är kommunen 

positiv till de föreslagna justeringarna. I och med att arbetstiden förlängs behöver, enligt 

kommunens bedömning, även möjligheterna till ersättning justeras. 
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