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Vattenverksamhet 11 kap miljöbalken

» 1. uppförande, ändring, lagning och utrivning av dammar eller andra anläggningar i vattenområden, 

» 2. fyllning och pålning i vattenområden, 

» 3. bortledande av vatten från ett vattenområde

» 4. grävning, sprängning eller rensning i ett vattenområde 

» 5. en annan åtgärd i ett vattenområde som syftar till att förändra vattnets djup eller läge,

» 6. bortledande av grundvatten och utförande av anläggningar för detta,

» 7. tillförsel av vatten för att öka grundvattenmängden eller annan åtgärd för detta, eller

» 8. åtgärder som utförs för att avvattna mark, när det inte är fråga om avledande av avloppsvatten, eller som 
utförs för att sänka eller tappa ur ett vattenområde eller för att skydda mot vatten, när syftet med åtgärden är att 
varaktigt öka en fastighets lämplighet för något visst ändamål markavvattning.

Kort sagt: arbete i vatten



Exempel på strandnära vattenverksamheter

» Bryggor och pirar

» Småbåtshamnar och bojar

» Erosionsskydd

» Muddring

» Rensning



Vattenområdet är inte bara i öppet vatten

» Vattenområde: ett område som täcks av vatten vid högsta förutsebara vattenstånd

» Det finns en äldre definition om 100-års flöde

» Naturen/omgivningen ger ofta bättre information 









Tillstånd och anmälan

» All vattenverksamhet är i grunden tillståndspliktig. Tillstånd prövas av mark- och miljödomstolen. 

» I vissa fall räcker det med en anmälan som prövas av lst eller kommun om uppgiften delegerats.  

Vilka åtgärder som ofattas framgår av vattenverksamhetsförordningen (1998:1388). 

» Att hantera ett anmälningsärende är en tillsynsuppgift. 

» Det finns också några undantag, ex 11 kap 12 §: om det är uppenbart att varken allmänna eller 

enskilda intressen skadas genom vattenverksamhetens inverkan på vattenförhållandena.



Vilka åtgärder är inte vattenverksamhet





Tillsyn av vattenverksamhet

» Regelefterlevnad

» Är anläggningen uppförd som den skulle?

» Följer man alla villkor?

» Fungerar egenkontrollen?



Ex på uppgifter behövs vid 
en överträdelse

» Fotodokumentation

» Längd/bredd/höjd tex



HaVs vägledningsarbete

» Handbok om vattenverksamhet 2008:5

» Vattenuttag

» Muddring och hantering av muddermassor 2018:19



Tack för uppmärksamhet

anna-karin.rasmussen@havochvatten.se


