Undantag enligt 11 kap. 12 § miljöbalken
Det finns ett generellt undantag från huvudregeln att det alltid krävs
tillstånd eller anmälan för vattenverksamhet. För att
vattenverksamheten ska vara undantagen från tillstånds- eller
anmälningsplikten krävs att det är uppenbart att vattenverksamheten
varken påverkar allmänna eller enskilda intressen genom ändring av
vattenförhållandena. Bevisbördan för att inga intressen skadas ligger på
den som bedriver vattenverksamheten.
Om det krävs särskilda utredningar för att se hur vattenverksamheten
påverkar vattenförhållandena är det inte är ”uppenbart” att varken
allmänna eller enskilda intressen påverkas har Naturvårdsverket
konstaterat i handboken för vattenverksamheter.
Den verksamhetsutövare som tillämpar undantagsregeln riskerar att hela
eller delar av vattenverksamheten som har bedrivits måste återställas till
ursprungligt skick. Alla kostnader för utredningar och
återställningsarbeten för detta faller på den som bedrivit
vattenverksamheten.
Andra undantag
Det finns några andra undantag från huvudregeln att det alltid krävs
tillstånd eller anmälan för vattenverksamhet.
11 kapitlet 11 § miljöbalken
1. Vattentäkt för en- eller tvåfamiljsfastighets eller jordbruksfastighets
hushållsbehovsförbrukning eller värmeförsörjning.
2. Utförande av anläggningar för odling av fisk, musslor, eller kräftdjur.
3. Utförande av anläggningar för utvinning av värme, om åtgärden inte
avser vattentäkt.
Huvudanledningen till att dessa verksamheter inte omfattas av
tillstånds- eller anmälningsplikten enligt 11 kapitlet är att de ofta är
tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt 9 kapitlet i miljöbalken.
11 kapitlet 15 § miljöbalken
Tillstånd enligt miljöbalken behövs inte för att utföra rensningar för att
bibehålla vattnets djup eller läge eller för att omedelbart återställa ett
vattendrag som har vikit av ifrån sitt förra läge eller som på något annat
sätt har förändrat sitt lopp. Om arbetena berör en fastighet som tillhör
någon annan, ska fastighetsägaren alltid underrättas innan arbetena
påbörjas. Om fisket kan skadas ska anmälan om de planerade arbetena
göras till länsstyrelsen innan arbetena påbörjas.
11 kapitlet 16 § miljöbalken
Arbeten får utföras utan föregående tillstånd, om det till följd av en
skada eller för att förebygga en skada är nödvändigt att tillståndspliktiga
ändrings- och lagstiftningsarbeten genast utförs. Ansökan om
godkännande av arbetena ska dock göras snarast möjligt.

