
Vatten vid Exploatering 

Christer Södereng 
Structor Miljöbyrån AB 



Planprocess Antagande Laga kraft 

Realiseringsprocesser Laga kraft Beslut/dom 

NÄR KAN VI SÄTTA SPADEN I BACKEN? 



Riskfaktor Worst case Riskfaktor Worst case 

Natura 2000  Tillstånd Stopp 

Artskyddsförordningen Dispens Stopp 

Fornlämningar  Tillstånd Stopp 

Naturreserv./Kulturreserv.  Disp/tillst Stopp 

Biotopskydd  Dispens Stopp 

Vattenskyddsområde Disp/tillst 

Stopp 

Miljökvalitetsnormer Inte påverkas 

Stopp 

Markavvattning  Disp och tillst 

Stopp 

Byggande i vatten Tillst/anm Tillstånd, 1-6 år 

Bortledning av grundvatten Tillstånd Tillstånd, 1-6 år 

Torrläggningsföretag Tillst/ompröv Tillstånd, 1-6 år 

Strandskydd  Dispens 

Stopp 

VAD KAN VARA KÄPPAR I HJULET?  



KONSEKVENSER AV ATT GÖRA FEL 

Tillsynsmyndighet:  

Länsstyrelsen eller kommunen 

26 kap 9 §, MB.  

A) Stopp i bygget 

B) Åtalsanmälan om misstanke om miljöbrott 

C) Föreläggande om rättelse, återställande 

D) Beslut kan förenas med vite 

Miljöåklagare  

utreder miljöbrott 

 

 
29 kap 4 §, MB.  

Böter eller fängelse i högst 2 år till den som med uppsåt 

eller av oaktsamhet påbörjar eller bedriver en verksamhet:   

 

• utan tillstånd eller godkännande som skulle ha prövats 

eller godkänts 

  

• utan att följa villkor meddelade i tillstånd eller beslut  

 

 



Mycket 

Lite 

Tid 

Idé Förstudie Projektering Produktion 

Nedlagda 

kostnader 

Möjlighet att 

påverka slutkostnad 

NÄR FINNS MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA? 

Strategi 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

• Inventera projektrisker och 

tidstjuvar 

• Analysera behovet av tillstånd, 

dispenser och beslut. 

• Anpassa tänkt markanvändning 

för att undvika risker   
 

• Fatta medvetna beslut 
 



 koncept 

Behovsbedömning 

samråd 
Plan 

förslag 

PM juridiska 

förutsättningar 
Förslag till prövningssätt  

Ev justering 

planförslag 

Grov tidplan 

Inriktnings-

beslut 

Tidiga skeden i planprocessen (program) 

TIDIGA SKEDEN  

 

Nulägesbeskrivning 
• Naturmiljö 

• Dagvatten 

• Kulturmiljö 

• Geoteknik 

• Grundvatten 

• Torrläggningsföretag 

• Markföroreningar 



11 kap MB 
3 § Med vattenverksamhet avses i detta kapitel 
 
1. uppförande, ändring, lagning eller utrivning av en 
anläggning i ett vattenområde, 
2. fyllning eller pålning i ett vattenområde, 
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 eller utförande av en 
anläggning för detta, 
7. tillförsel av vatten för att öka grundvattenmängden eller 
utförande av en anläggning eller en annan åtgärd för detta, 
eller 
 
8. markavvattning.  

Ytvatten   Grundvatten   Markavvattning 

VATTENVERKSAMHET  



• Generellt krävs tillstånd från mark- och 
miljödomstolen 

     (11 kap. 9 § miljöbalken) 
 
• Anmälan till tillsynsmyndigheten – för 

vissa mindre vattenverksamheter 
(11 kap. 9a § miljöbalken) 

 
• Undantag 

Om det är uppenbart att varken allmänna 
eller enskilda intressen påverkas negativt 
av åtgärden 

      (11 kap. 12 § miljöbalken) 

Juridiska möjligheter vid vattenverksamhet 

Verksamhetsutövaren avgör vilken hantering som är lämplig i det enskilda fallet.  

Ytvatten Grundvatten 

• Generellt krävs tillstånd från mark- och 
miljödomstolen 

     (11 kap. 9 § miljöbalken) 
 
• Undantag 

Om det är uppenbart att varken allmänna 
eller enskilda intressen påverkas negativt 
av åtgärden 

      (11 kap. 12 § miljöbalken) 



Tillstånd: Ger rättskraft = vad som sägs i tillståndet gäller 

gentemot alla, såväl  enskilda som myndigheter. 

 

 

Anmälan = ingen rättskraft. Ska ses som en kommunikation 

med tillsynsmyndigheten om utförandet. 

 

 

Undantagsregeln = arbetet sker helt på egen risk. VU har 

bevisbördan för att åtgärden är uppenbart oskadlig. 
 

Vad är skillnaden?  

(Rättspraxis ger att bara mycket små åtgärder ryms inom undantaget) 



RÅDIGHET  

• Rådighet ges genom ägande eller avtal med markägaren 
 

• Staten, kommuner, vattenförbund har rådighet för att bedriva vattenverksamhet som är 
önskvärd från allmän miljö- eller hälsosynpunkt eller som främjar fisket 
 

• Rensningar för att bibehålla vattnets djup eller läge   
 

• VU har rådighet att utföra följande vattenverksamhet på annans fastighet: 
- Vattenreglering 
- vattentäkt för allmän vattenförsörjning, allmän värmeförsörjning eller bevattning 
-  markavvattning 
- vattenverksamhet som behövs för allmän väg, allmän farled eller hamn 
- vattenverksamhet som behövs för att motverka förorening genom avloppsvatten 
-vattenverksamhet som behövs för järnväg 

 

2 kap lag med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet 

Den som vill utföra en vattenverksamhet ska ha rådighet  



11 kap 2 § MB.  
Med vattenområde avses ett område som 
täcks av vatten vid högsta förutsebara 
vattenstånd.  

Definition av vattenområde enligt miljöbalken 

Det ska vara sannolikt att situationen är 

förutsebar. Det räcker inte att med att det 

hänt vid något enstaka tillfälle.  

(prop. 1997/98:45, del 2, sid 128) 

 

 

En tolkning kan vara att denna 

högvattennivå ska vara återkommande.  

 



NATURVÅRDSVERKETS ALLMÄNNA RÅD 

”En rimlig bedömning är enligt naturvårdsverket att de nivåer som uppkommer vid ett 100-årsflöde kan 

utgöra grund för definitionen av ett vattenområde. Även om klimatförändringarna väntas ge 

successiva förändringar av 100-årsflödet, förändringar som dessutom kommer att variera över landet, 

bör definitionen ändå i de allra flesta fall kunna tillämpas. Sannolikheten för att ett 100-årsflöde med 

tillhörande vattennivåer ska inträffa inom en 100-årsperiod är hög.” 

 

Naturvårdsverkets handbok 2008:5, sid 23 

Saknas än så länge rättsligt praxis som styrker tolkningen 



100 års nivå 

63 % sannolikhet att detta inträffar de närmaste 100 åren 

 

50 års nivå 

87 % sannolikhet att detta inträffar de närmaste 100 åren 

Jämförelse mellan vattenområden och översvämningsområden 



Definition av vattenområde enligt miljöbalken 

Medelhögvatten (MHW) = Ett medelvärde av varje års högsta dygnsvattenstånd. 

Möjlig definition: 

Vattenområdet avgränsas av medelhögvattennivån.  

Området kan vara svårt att definiera i fält. 

Förekomst av hydrofil flora kan vara en hjälp   

100-års nivå 

Medelhögvattennivå 

Medelvattennivå 

Vattenstånd           



VAD KAN ANMÄLAS?  

1. Anläggande av våtmark där vattenområdet har en yta som inte överstiger 5 ha. 

2. Uppförande av anläggning, fyllning eller pålning i ett vattendrag, om den bottenyta som verksamheten omfattar i 
vattendraget uppgår till högst 500 m²  

3. Uppförande av en anläggning, fyllning eller pålning i ett annat vattenområde än vattendrag, om den bottenyta som 
verksamheten omfattar i vattenområdet uppgår till högst 3000 m²  

4. Grävning, schaktning, muddring, sprängning eller annan liknande åtgärd i ett vattendrag, om den bottenyta som 
verksamheten omfattar i vattendraget uppgår till högst 500 m²  

5. Grävning, schaktning, muddring, sprängning eller annan liknande åtgärd i ett annat vattenområde än vattendrag, om den 
bottenyta som verksamheten omfattar i vattenområdet uppgår till högst 3000 m²  

6. Byggande av bro eller anläggande eller byte av en trumma i ett vattendrag med en medelvattenföring som uppgår till 
högst 1,0 m³/sek. 

7. Omgrävning av ett vattendrag med en medelvattenföring som uppgår till högst 1,0 m³/sek, om åtgärden inte är att 
hänföra till markavvattning 

8. Nedläggning eller byte av en kabel, ett rör eller en ledning i ett vattenområde 

9. Bortledande av högst 600 m³ ytvatten per dygn från vattendrag, dock högst 100 000 m³/år, eller utförande av 
anläggningar för detta. 

10. Bortledande av  högst 1000 m³ ytvatten per dygn från ett annat vattenområde än vattendrag, dock högst 200 000 m³/år, 
och utförande av anläggningar för detta. 

11. Utrivning av en vattenanläggning som tillkommit till följd av en verksamhet enligt 1-10 

12. Ändring av en anmäld vattenverksamhet enligt punkterna 1-10 

13. Ändring av en tillståndsprövad vattenverksamhet, om ändringen är en anmälningspliktig vattenverksamhet enligt 1-10  

 

Förordning (1998:1388) om vattenverksamheter  19 §  



Förordning (1998:1388) om vattenverksamheter  19 §, pkt 2.  
Uppförande av en anläggning, fyllning eller pålning i ett vattendrag, om den bottenyta som 

verksamheten omfattar i vattendraget uppgår till högst 500 m²  

 

Förordning (1998:1388) om vattenverksamheter  19 §, pkt 3.  
Uppförande av en anläggning, fyllning eller pålning i ett annat vattenområde än vattendrag, om 

den bottenyta som verksamheten omfattar uppgår till högst 3000 m²  



Definition av grundvatten 

Juridisk definition:  

MB, prop. 1997/98:45:  

Grundvatten är det vatten som finns under markytan 

 

1984 års vattenlag, Vattenlagen med kommentarer:  

Hänvisar till ÄVL (SOU1937:35, prop. 1981/82:130).  

”Sådant underjordiskt vatten vilket helt fyller 

hålrummen, även de allra största, såväl i berggrunden 

som mellan de lösa jordlagrens bergartsfragment och 

vars hydrostatiska tryck är större än atmosfärstrycket”     

Grundvatten:  

Det vatten i marken som har en positiv tryckpotential 

 

Markvatten:  

Det vatten i marken som har en negativ tryckpotential 

 



Juridisk hantering av bortledning av grundvatten     

Möjlig strategi:   

• Hydroteknisk utredning med 
influensområde och skadebedömning 

• VU bedömer om undantaget är lämpligt 

• Tillsynsmyndigheten informeras 

• Upprätta kontrollprogram och utför 
kontrollmätningar  

• Generellt krävs tillstånd från mark- och 
miljödomstolen 

     (11 kap. 9 § miljöbalken) 
 
• Undantag: 

Om det är uppenbart att varken allmänna 
eller enskilda intressen påverkas negativt 
av åtgärden 

      (11 kap. 12 § miljöbalken) 



11 kap. 2 § miljöbalken: 

• Åtgärder som utförs för att avvattna mark, 
när det inte är frågan om 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 ett 
visst ändamål. 

Markavvattning - definition   



GRUNDVATTEN KONTRA YTVATTEN 

Det vatten som omfattas av markavvattningsåtgärder avser 
vatten på markens yta och annat vatten i marken än 
grundvatten.  (prop. 1981/82:130 s.397) 

 

 

Slutsats 1:  
Det finns tre typer av vatten: Ytvatten, grundvatten och annat vatten i marken 

Slutsats 2:  
Markavvattning avser avvattning av ytvatten och annat vatten i marken än 

grundvatten.  



Definition av avloppsvatten och när är detta markavvattning?    

• Avloppsvatten = vatten som avleds för 
sådan avvattning av mark inom detaljplan 
som inte görs för viss eller vissa 
fastigheters räkning. (9 kap 2 § MB) 
  

• Dag- och dränvatten inom dp som avleds 
gemensamt för hela eller en del av 
planområdet. 
 

• När avledandet sker genom en allmän 
avloppsledning 

 

Vattentjänstlagen (2 § lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster) anger: 

”avlopp” = bortledande av spillvatten + bortledande av dagvatten och dränvatten   

från ett område med samlad bebyggelse.  



Markavvattning är förbjudet     

Markavvattning är alltid tillståndpliktigt 

Det finns inget undantag som för övriga vattenverksamheter 

 

Förbud mot markavvattning  

 Förbudet omfattar stora delar av södra Sverige från Mälardalen och 

söderut  

 

Syfte med förbudet är att kraftigt begränsa eller upphöra med 

markavvattning i de delar av landet som redan starkt utarmats på 

våtmarker 

 

Förbudet medför en dubbelprövning 

1. Dispens från förbudet (kräver särskilda skäl)  

2. Tillstånd till åtgärden 



Förbud mot markavvattning - förutsättningar för dispens     

Krävs att det finns särskilda skäl 

 

• Vad som utgör särskilda skäl ska bedömas mot bakgrund av intresset från 

naturvårdssynpunkt att bevara de våtmarker som finns kvar inom området.  

(prop. 1997/98:45, del 2, sid. 136) 

 

• Området ska i princip sakna betydelse från naturskyddssynpunkt. 

 

• Det ska vara frågan om begränsade åtgärder och att  naturvärdena inte försämras 

ytterligare genom åtgärderna.  



Exempel på åtgärder som kan vara markavvattning: 

•Dränering av våta och fuktiga områden med nya diken eller rör 

•Fördjupning av befintliga diken 

•Invallning och andra permanenta anläggningar för att hålla undan 
vatten 
 
 

 
Exempel på åtgärder som inte är markavvattning: 

•Normal dränering av husgrunder på torr mark.  (MÖD 2014:5) 

•Utfyllnad i våta områden (MÖD 2012:7, M6105-11)  

•Kulvertering av diken 

•Rensning och återställande av diken 

•Avledande av avloppsvatten 

•Tillfälligt skydd mot översvämning 

Syftet ska vara att varaktigt öka en fastighets lämplighet för något ändamål 

När är en åtgärd markavvattning?     



MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN 

Åtgärden måste även i övrigt omfattas av definitionen i 11 kap. 2 § 4 miljöbalken, nämligen att 

åtgärden utförts för att avvattna mark, när det inte är fråga om avledande av avloppsvatten, eller 

som utförts för att sänka eller tappa ur ett vattenområde eller för att skydda mot vatten. 

Utfyllnaden kan inte anses ha utförts för att sänka vattennivån i vattenområdet eller förbättra 

avvattningen av marken. Inte heller har den utförts i invallande syfte för att skydda mot 

vatten. Mark- och miljööverdomstolen instämmer i mark- och miljödomstolens bedömning 

att den utfyllnad som föreningen vidtagit inte är att betrakta som markavvattning enligt 

definitionen i 11 kap. 2 § 4 miljöbalken. 

MÖD 2012-7, M6105-11 



TORRLÄGGNINGSFÖRETAG 

Syfte:  

Att torrlägga mark för att på ett 
bättre sätt kunna nyttja ett 
markområde.  
 

Markavvattningsföretag 

Dikningsföretag  

Torrläggningsföretag 

Sjösänkningsföretag 

Vatten- och avloppsavledningsföretag 

Invallningsföretag 

 



Vattensamfällighet med juridisk status   



Vilka är ansvariga i ett torrläggningsföretag? 

• Berörda fastigheter delar på ansvaret för underhåll utifrån 

den nytta man fått av åtgärden 

• Juridiskt gilltiga 

• Fastigheter inom nyttoområdet har rätt att ompröva 

Uppdatering av ansvaret bör ske via domstol. 



Hur påverkas torrläggningsföretag vid exploatering?   



Plansamråd 

MKB 

Bearbetning Antagande 

Tekniskt 

underlag 

Granskning 

Ansökan färdigställs 

Samrådsskede Granskningsskede 

Laga kraft 

Samråd 

MKB 

Laga kraft Prövning 

Tillståndsprocess mark- och miljödomstol 

Planprocess  



Plansamråd 

MKB 

Bearbetning 
Antagande 

Tekniskt underlag 

Granskning 

Anmälan/ansökan  

färdigställs 

Samrådsskede Granskningsskede 

Laga kraft 

Samråd  Laga kraft 
Prövning 

av TM 

ÖK   TF  Begäran om 

avveckling färdigställs 
Prövning av MMD 

Om avveckling av torrläggningsföretag möjlig 

Anmälan, tillstånd och dispens från tillsynsmyndigheten 

Planprocess  



Tillstånd Anmälan Undantag 

Underlag Samråd 

MKB 

Teknisk beskrivning 

Specialutredningar 

Samråd med direkt 

berörda 

Naturmiljöbedömning 

Enkl. teknisk beskrivning 

Bedömning av 

påverkan  

 

Instans Mark- och 

miljödomstolen 

Tillsynsmyndigheten Verksamhetsutövaren 

Ungefärlig 

Prövningstid 

Ca 1-3 år  Ca 8 veckor 0 

Uppskattad 

kostnad 

Ca 400´ - 3 000´ kr 1350 kr  -  ca 100 000 kr 0 – 100 000 kr 

Juridiska processer, vad är skillnaden?  



Mycket 

Lite 

Tid 

Idé Förstudie Projektering Produktion 

Nedlagda 

kostnader 

Möjlighet att 

påverka slutkostnad 

NÄR FINNS MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA? 

Strategi 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Inventera projektrisker och 

tidstjuvar 

• Analysera behovet av tillstånd, 

dispenser och beslut. 

• Anpassa tänkt markanvändning 

för att undvika risker   
 

• Fatta medvetna beslut 
 


