Vattenverksamheter som
ska anmälas
Faktablad Miljökontoret

Vissa vattenverksamheter ska du anmäla
till miljökontoret som är tillsynsmyndighet. Om du däremot tänker göra någonting i vatten som uppenbart påverkar
enskilda och allmänna intressen ska
du söka tillstånd hos vattendomstol.
Ta alltid kontakt med miljökontoret.

Det här ska du anmäla till
miljökontoret!
• Anlägga våtmark där vattenområdet har en yta
som är mindre än 5 hektar.

• Uppföra en anläggning, fylla upp eller påla i ett
vattendrag, om bottenytan som verksamheten
omfattar i vattendraget är högst 500 kvadrat
meter.

• Uppföra en anläggning, fylla upp eller påla i ett
annat vattenområde än vattendrag, om botten
ytan som verksamheten omfattar i vattenområ
det är högst 3 000 kvadratmeter.

• Gräva, schakta, muddra, spränga eller annat
liknande arbete i ett vattendrag, om botten
ytan som verksamheten omfattar i vattendraget
uppgår till högst 500 kvadratmeter.

• Gräva, schakta, muddra, spränga eller annat
liknande arbete i ett annat vattenområde än
vattendrag, om bottenytan som verksam
heten omfattar i vattenområdet är högst 3 000
kvadratmeter.

• Bygga en bro eller anlägga eller byta en trum
ma i ett vattendrag med en medelvattenföring
som är högst 1 kubikmeter per sekund.

• Gräva om ett vattendrag med en medelvatten
föring som är högst 1 kubikmeter per sekund,
om arbeten inte räknas som markavvattning.

• Lägga ned eller byta kabel, ett rör eller en
ledning i ett vattenområde.

• Leda bort högst 600 kubikmeter ytvatten per
dygn från ett vattendrag, dock högst 100 000
kubikmeter per år, eller utföra anläggningar för
detta.

• Leda bort högst 1 000 kubikmeter ytvatten per
dygn från ett annat vattenområde än vatten
drag, dock högst 200 000 kubikmeter per år,
eller utföra anläggningar för detta.

• Riva ut en vattenanläggning som kommit till
följd av en verksamhet enligt punkt 1-10.

• Ändring av en anmäld vattenverksamhet enligt
1-10, eller

• Ändring av en tillståndsprövad vattenverksamhet,
om ändringen är en anmälningspliktig verk
samhet enligt 1-10.

Så här långt i förväg måste du
anmäla
Du måste anmäla vattenverksamheten åtta veck
or innan du tänker påbörja arbetet om inte miljö
kontoret bestämmer något annat. Detta för att
miljökontoret ska hinna ta ställning till anmälan.
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Anmälan kostar
Miljökontoret tar ut en avgift för anmälan
enligt gällande taxa.

Anmälan ska innehålla!
Du ska skicka in din anmälan i två exemplar, och
anmälan ska innehålla de uppgifter som behövs
för att miljökontoret ska kunna bedöma verksam
hetens omfattning och påverkan på miljön och
närliggande fastigheter. Exempel ritningar, kartor
och beskrivningar både tekniska och andra som är
befogat för ärendet. Miljökontoret har även möjlig
het att kräva en miljökonsekvensbeskrivning enligt
miljöbalken.

verksamhetsutövare saknar rådighet får detta
behandlas på samma sätt som när en verksamhet
på land bedrivs utan rätt att förfoga över marken.
Det är varje verksamhetsutövares ansvar att se till
att ha rådighet över vattnet inom det område där
verksamheten ska bedrivas.

Oförutsedd skada
Frågor om oförutsedda skador hanteras inte inom
ramen för anmälningspliktiga vattenverksamheter.

Beslut i ett anmälningsärende
När anmälan är tillräckligt utredd, ska miljökontoret

• förelägga dig som verksamhetsutövare att

Enskilda intressen – civilrättsliga
frågor
Civilrättsliga frågor ska inte behandlas i anmälnings
ärendet. Frågor om ersättningar eller skadeföre
byggande åtgärder som eventuellt uppkommer i
anmälningsärendet måste du som verksamhetsut
övare och den berörda sakägaren komma överens
om utanför anmälningsförfarandet. Om parterna
inte är överens är verksamheten tillståndpliktig.
Tillstånd söks i så fall hos miljödomstolen.

- vidta de försiktighetsmått som behövs enligt
miljöbalken, eller
- ansöka om tillstånd enligt 11 kap. 9 miljö
balken, om det behövs med hänsyn till verk
samhetens påverkan på miljön eller enskilda
intressen, eller
- om det inte behövs något förbud eller före
läggande, underrätta dig som har gjort anmälan
att ärendet inte föranleder någon åtgärd från
förvaltningens sida

• besluta om eventuella förbud för dig som verk
samhetsutövare som behövs enligt miljöbalken.

Rådighet
Bestämmelser om rådighet finns i 2 kap. lagen
(1998:812) om särskilda bestämmelser om
vattenverksamhet. För att få bedriva vatten
verksamhet ska du som verksamhetsutövare ha
rådighet över vattnet inom det område där du
ska bedriva verksamheten. Kravet på rådighet
gäller för all slags vattenverksamhet. Att rådighet
är en processförutsättning i en tillståndsprövning
hänger samman med att domen eller beslutet
har rättskraft. Om du anmält en vattenverksam
het gäller inte den för alla och envar. Om du som

Aktuella lagrum:
Förordningen 1988:1388
Miljöbalken kap 11 vattenverksamhet

Har du frågor, ring gärna 016-710 10 00
och fråga efter en avloppshandläggare på avlopp.

