Tillstånd enligt 11 kap. 9 § miljöbalken
Vattenverksamheter är tillståndspliktiga enligt 11 kap. 9 § miljöbalken.
Tillstånd medges av miljödomstolen och har rättskraft. Det innebär att
ingen i efterhand kan komma och ingripa mot tillståndet så länge domen
och villkoren i tillståndet efterlevs.
Tillståndsprocessen
En tillståndsprocess för vattenverksamheter kan sammanfattas i följande
delar:
Samråd med
länsstyrelsen och
andra berörda

Beslut om
betydande miljöpåverkan (BMP)

Upprättande av
miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Tillståndsprövning
i miljödomstolen

Eventuellt
utökat
samråd

Tillståndsansökan resulterar i en dom där miljödomstolen motiverar sitt
ställningstagande om den sökta vattenverksamheten får bedrivas eller
inte och om verksamheten i sådant fall ska förenas med villkor.
Miljödomstolens beslut kan överklagas till miljööverdomstolen.
Kostnader
De kostnader som är förenade med en tillståndsansökan består normalt
av utredningskostnader och konsultarvode för att beskriva vilken
påverkan som verksamheten medför, Miljödomstolens prövningsavgift
och motpartens kostnader. Domstolens prövningsavgift ska stå i
proportion till värdet och kostnaden för den verksamhet som
tillståndsansökan gäller.
Tidsramar
Tillståndsprocessen hos miljödomstolen kan ta mellan 6- 12 månader.
Därtill ska man lägga den tid det tar att genomföra samråden och de
utredningar som ska ligga till grund för innehållet i ansökan.
Markavvattning
För markavvattning (nydikning, fördjupning eller breddning av befintliga
diken, utfyllnad i våtmarker) när syftet med åtgärden är att varaktigt
förbättra en fastighets lämplighet för ett visst ändamål krävs alltid
tillstånd enligt 11 kapitlet 9 § miljöbalken. Markavvattning kan varken
anmälas som en anmälningspliktig vattenverksamhet enligt 11 kapitlet 9
a § miljöbalken eller omfattas av undantaget från anmälnings- eller
tillståndsplikten enligt 11 kapitlet 12 § miljöbalken.
I stora delar av landet råder förbud mot att markavvattna. Länsstyrelsen
kan medge dispens om det finns särskilda skäl. Länsstyrelsen kan även
pröva ett tillstånd till markavvattning under förutsättning att det inte
framställs yrkanden om att någon annan än sökanden ska delta, att det
inte uppkommer frågor om särskild tvångsrätt eller frågor om ersättning.
Länsstyrelsen får lämna över prövningen till miljödomstolen om andra
fastigheter kan komma att beröras. Prövningsprocessen för
markavvattning hos länsstyrelsen är i princip densamma som om
prövningen skulle ha skett hos miljödomstolen.

Absolut tillståndsplikt för
markavvattning
Länsstyrelsens prövning av
markavvattning
Översikt vad som är
markavvattning kontra inte
markavvattning

Anmälan enligt 11 kap. 9 § a miljöbalken
Enligt 11 kapitlet 9 a § miljöbalken kan vissa mindre vattenverksamheter
anmälas till länsstyrelsen istället för att tillstånd söks. I förordningen
(1998:1 388) om vattenverksamheter m.m (FVV) finns uppräknat vilka
dessa är. Som regel gäller att vattenverksamheter som är större än de
som angivits i listan är tillståndspliktiga.

Listan med
vattenverksamheter som
kan anmälas anmälningslistan

Anmälningsprocessen
Anmälningsprocessen för vattenverksamheter kan sammanfattas i
följande delar:
Anmälan
lämnas till
länsstyrelsen

När avgiften betalats och handlingarna är
kompletta påbörjas prövningen av
anmälningsärendet

De flesta av landets länsstyrelser har särskilda blanketter för
anmälningspliktiga vattenverksamheter. Vilka uppgifter som anmälan
ska innehålla beskrivs 20 § FVV. När anmälningsärendet är prövat fattar
länsstyrelsen ett beslut. Beslutet kan innebära att vattenverksamheten
godkänns, att vattenverksamheten endast får bedrivas under vissa
förutsättningar och villkor eller att vattenverksamheten förbjuds helt.
Länsstyrelsen har även möjlighet att förelägga sökanden om att söka
tillstånd för vattenverksamheten hos miljödomstolen.

Uppgifter som en anmälan
om vattenverksamheter
ska innehålla - 20 § FVV

Det finns begränsningar i vad länsstyrelsens kan hantera som
anmälningspliktiga vattenverksamheter eftersom länsstyrelsens beslut
inte har rättskraft så som tillstånden som meddelas av miljödomstolen
har.
1. Länsstyrelsen får inte hantera frågor om ersättning, tvångsrätt eller
inlösen. I dessa fall måste ärendet lämnas över till miljödomstolen.
2. Länsstyrelsen kan inte hantera civilrättsliga tvister. Uppstår tvist som
sökanden inte kan lösa själv måste ärendet lämnas över till
miljödomstolen.
Länsstyrelsens beslut kan överklagas till miljödomstolen.
Kostnader
Prövningsavgiften är 1200 kronor för en anmälningspliktig
vattenverksamhet. Avgiften ska betalas innan länsstyrelsen påbörjar
prövningen av ärendet.
Tidsramar
Länsstyrelsens handläggning av ett anmälningsärende ska inte ta mer än
8 veckor räknat från att avgiften har betalats och ansökan är komplett.
Länsstyrelsen kan förlänga tiden för prövningen, men då måste
sökanden informeras om detta.

3 § Förordningen
(1998:940) om
avgift för prövning
och tillsyn

