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Föreläggande om att söka tillstånd för åtgärder som 
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Järnadammen i Moraån, Södertälje kommun
Ungefärliga koordinater (SWEREF 99 TM): N 6552089, E: 646227

Beslut
Länsstyrelsen i Stockholms län förelägger med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken 
Södertälje kommun att senast den 18 december 2018 söka tillstånd för att vid 
Järnadammen i Moraån, Södertälje kommun, utföra åtgärder som möjliggör 
passage för svagsimmande fisk samt att utföra åtgärderna i enlighet med 
lagakraftvunnet tillstånd. 

Bakgrund
Moraån, SE655319-159981, är Södertälje kommuns största vattendrag och 
mynnar i Järnafjärden. Moraån är uppdelad i tre grenar som rinner samman vid 
Järnadammen, även kallad Nykvarnsdammen, i Järna. Sträckan från sjön 
Vällingen, den längsta grenen, till Järnafjärden är 12,6 km lång och har en fallhöjd 
på 33 m. Det finns fyra dammar i Moraån. Järnadammen är den nedersta dammen 
i vattendraget, ca 6,8 km från Moraåns utlopp i Järnafjärden. Dammen dämmer ca 
1,2 km av vattendraget och ligger i den södra delen av Järna tätort mellan riksväg 
57 och Västra stambanan.  
Området vid Moraån i Järna har en lång historia av dämning. I kartmaterial finns 
”Nyquarn” markerad redan sent 1600-tal. På 1800-talet lät Mora gård anlägga en 
engelsk park där den uppdämda vattenspegeln utnyttjades som en viktig del i 
parken. 
Kvarnverksamhet har bedrivits kring Järnadammen fram till 1961 då 
verksamheten upphörde. Året efter, 1962, inträffade ett dammbrott vid ett 
högvattenflöde. Järna kommunalnämnd beslutade enligt protokoll den 13 juni 
1963 och 11 september 1963 att återställa den raserade dammbyggnaden. 
Dammen byggdes upp 1964 utformad som en självreglerande överfallsdamm. 
Det finns ingen dokumentation om att Järnadammen tillståndsprövats enligt 
miljöbalken eller annan tidigare gällande lagstiftning. 
Nedströms Järnadammen finns ett naturreservat och två fornlämningar som 
registrerades 2011 (Länsstyrelsen dnr 431-2011-16694). I direkt anslutning till 
dammkonstruktionen finns en fast fornlämning. 
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Länsstyrelsen uppmärksammade 2005 Järnadammen som ett prioriterat 
vandringshinder i rapporten ”Vandringshinder för djur i vattendrag” 
(rapport 2005:22). 
Under 2007 presenterade Länsstyrelsen en fiskevårdsplan för Stockholms län 
avseende perioden 2007-2010 (rapport 2007:05). Ett av åtgärdsförslagen i 
fiskevårdsplanen var att utreda vilka åtgärder som krävs för att möjliggöra 
fiskvandring i hela Moraån med förgreningar. Moraån är även högt prioriterad för 
åtgärder i rapporten Fisketurism och landsbygdsutveckling – rapportering av 
uppdrag 30 i 2008 års regleringsbrev till länsstyrelserna (rapport 2008:30).  
Länsstyrelsen beviljade 2010 Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund 
fiskevårdsmedel för att genomföra en utredning av Moraån. Utredningen utfördes 
av konsultfirman Vectura och resulterade i rapporten ”Inledande studie om 
åtgärdande av vandringshinder vid Järnadammen och Tällebrodammen i Moraån” 
som publicerades 2011.
I dialog mellan Södertälje kommun och Länsstyrelsen åtog sig kommunen 2014 
att ta fram en förstudie med förslag på fiskvandringsvägar förbi Järnadammen. 
Förstudien skulle även innehålla en kulturhistorisk utredning av dammiljön. 
Länsstyrelsen tog ansvar för att den kulturhistoriska utredningen genomfördes. 
Den 10 december 2015 beslutade Södertälje kommun, Järna kommundelsnämnd 
att utifrån det arbetsmaterial som tagits fram att lämna Moraån norr om 
naturreservatet utan åtgärd, § 214. Beslutet anslogs 18 december 2015.
Under våren 2016 genomfördes på uppdrag av Länsstyrelsen en kulturhistorisk 
dokumentation och analys av dammiljön vid Järnadammen, i utredningen kallad 
Nykvarnsdammen, i Moraån. Dokumentationen blev färdigställd i juni 2016. 
I dokumentationen framgår att det nedströms dammen finns rester av den senast 
kvarnen. Den är troligen uppförd på 1830-talet. Dessa rester är lagskyddade 
fornlämningar eftersom de tillkom före 1850. 
Uppströms dammen finns en järnvägsbro, Västra stambanan. Järnvägsbron 
anlades 1911 och är SJ:s första bro i armerad betong. Konstruktionen är grundlagd 
på en pålbädd av ca 200 träpålar. Denna typ av grundläggning är känslig för 
förändringar i grundvattennivån. Järnvägsbron kan på grund av sin grundläggning 
komma att vara en begränsande funktion för lösningar vid Järnadammen. 

Naturmiljö och fiske
Vattendragen i Stockholms län domineras av långsamt flytande sträckor där 
mjukbottnar dominerar eller av dammar där botten består av sedimenterat 
material. I denna typ av miljö återfinns vanligtvis sjölevande fiskarter som 
abborre, gädda och mört vilka är mycket vanligt förekommande i alla vatten 
i länet. 
Moraån representerar en annan naturmiljötyp som inte är lika vanligt 
förekommande i Stockholms län. Denna naturmiljötyp uppkommer då vattnet har 
en högre vattenhastighet. Vid högre vattenhastigheter utgörs botten av hårdare 
material som grus och sten. För fiskfaunan skapas helt andra förutsättningar och 
det är andra arter som dominerar. I kustmynnande vattendrag påträffas ofta 
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havsvandrande öring, stensimpa och flodnejonöga. Havsvandrande öring utnyttjar 
de strömsatta sträckorna av vattendragen för sin reproduktion. Tillgängliga 
lekområden är en begränsande faktor för reproduktionen. Även bottenfaunan 
förändras i vattendrag med högre vattenhastigheter från en tämligen ensidig och 
mycket vanlig sammansättning fjädermygglarver och olika typer av maskar till en 
mera diversifierad sammansättning av olika arter av sländlarver varav flera är 
ovanliga. Vattendragens strömsträckor utnyttjas inte bara av olika fiskarter och 
bottenfauna utan det är även i dessa områden olika typer av dammanläggningar 
byggts för att utnyttja den naturliga fallhöjden. Vattendragens strömsträckor är till 
följd av förekomsten av dammanläggningar att betrakta som kraftigt modifierade. 
Länsstyrelsen har utfört biotopvårdande åtgärder i Moraån vid ett flertal tillfällen.
År 2001 byggdes en fiskvandringsväg av Stockholms Stad i anslutning till 
Järnadammen. I samband med genomförda elfisken i Moraån har det visat sig att 
funktionen av fiskvandringsvägen är dålig. Endast vid ett tillfälle 2005 har 
reproduktion av öring uppströms Järnadammen kunnat konstateras. 

Miljöövervakning och elfiske
Moraån ingår sedan 2002 i Länsstyrelsens regionala miljöövervakningsprogram 
avseende fisk. Vattendraget elfiskas på 3-4 lokaler årligen. Resultaten av 
elfiskeundersökningar redovisas som antal fiskar per 100 m². För havsvandrande 
öring har Länsstyrelsen en målsättning att tätheten ska överstiga 80 stycken 
öringar per 100 m² i de kustmynnande vattendragen. Högre tätheter är bra och 
lägre täthet indikerar på otillfredsställande förutsättningar i miljön. Målsättningen 
baseras på resultaten för Stockholms län i jämför- och referensvärden från 
Svenskt Elfiskeregister. 
På de undersökningslokaler som finns nedströms Järnadammen sker det en årlig 
reproduktion av havsvandrande öring. Mellanårsvariationen och tätheten av öring 
är stor. Sedan 2002 har tätheten varierat mellan 5 och 198 öringar per 100 m². 
Medelvärdet för tidsserien är 61 öringar per 100 m² med en standardavvikelse på 
41. Den stora variationen förklaras i huvudsak av låg vattenföring i kombination 
med övergödningseffekter. Under åren 2004, 2007, 2011, 2012, 2013 och 2014 
har det uppmätts högre tätheter än 80 öringar per 100 m². 
Uppströms Järnadammen har det vid ett elfisketillfälle 2005, förekommit årsungar 
av öring. Då påträffades 22 årsungar per 100 m². Äldre öringar har även påträffats 
vid andra tillfällen, men dessa har varit resultatet av uppflyttning av fisk från 
nedströms liggande sträckor. På lokalen uppströms Järnadammen har fångsten 
istället dominerats av stensimpa, abborre, mört, lake och gädda. Det har även 
fångats relativt stora mängder signalkräftor. 

Miljökvalitetsnormer för vatten 
Enligt aktuell statusklassificering har Moraån måttlig ekologisk status utifrån 
bedömningen av de biologiska kvalitetsfaktorerna kiselalger, fisk och bottenfauna, 
den fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorn allmänna förhållanden (näringsämnen), 
samt den hydromorfologiska kvalitetsfaktorn konnektivitet. Den kemiska statusen 
uppnår ej god status med anledning av kvicksilver och bromerade difenyletrar 
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som har ett generellt undantag i Sverige. Föreslagen miljökvalitetsnorm är god 
ekologisk status 2027. De miljöproblem som uppmärksammas i VISS 
(www.viss.lansstyrelsen.se) är övergödning, miljögifter och förändrade habitat 
genom fysisk påverkan. Miljöproblemet Förändrade habitat genom fysisk 
påverkan orsakas av att konnektiviteten uppströms och nedströms i Moraån har 
dålig status. Konnektivitet är en kvalitetsfaktor som beskriver möjligheten till 
spridning och fria passager för djur, växter, sediment och organiskt material i 
uppströms och nedströms riktning i en vattenförekomst. Orsaken till den dåliga 
statusen för konnektivitet är de vandringshinder, dammar, som ligger i Moraåns 
huvudfåra. För att uppnå god status med avseende på konnektivitet krävs att mer 
än 75 % av de vandringsbenägna fiskarterna i systemet har möjlighet att vandra 
inom eller genom vattenförekomsten (Tabell 2.1 i HVMFS 2013:19).  Vid elfiske 
i Moraån har nio fiskarter hittats, varav sex är vandringsbenägna (se tabell 11.1 i 
HVMFS 2013:19).
För att uppnå god ekologisk status och följa beslutad miljökvalitetsnorm krävs 
både att näringshalten i Moraån sänks och att åtgärder genomförs för att 
möjliggöra passage för svagsimmande fiskarter. Databasen VISS 
(www.viss.lansstyrelsen.se) listar ett antal åtgärdsförslag. 
Enligt Åtgärdsprogram 2016-2021 för Norra Östersjöns vattendistrikt, som 
beslutades den 16 december 2016 (dnr 537-6048-16), ska Länsstyrelsen utöka och 
prioritera sin tillsyn av vattenverksamheter så att tillsynen med beaktande av ett 
avrinningsperspektiv inriktas på de verksamheter som bidrar till att 
miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs, eller riskerar att inte följas. Tillsynen 
ska resultera i att krav ställs på sådana verksamheter på genomförande av åtgärder 
som bidrar till att miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas. Vattenkraftverk 
och dammar är särskilt utpekade i åtgärdsprogrammet. Där framgår att 
Länsstyrelsen ska bedriva tillsyn i syfte att identifiera de behov och möjligheter 
som finns att ställa krav på miljöhänsyn vid vattenkraftverk och dammar på ett 
sådant sätt att miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas. Det kan i många fall 
innebära att fysiska förbättringsåtgärder som t.ex. anläggande av fisk- och 
faunapassager, miljöanpassade flöden eller morfologiska återställningsarbeten vid 
vattenkraftverk och dammar behöver vidtas. 

Handläggning
Södertälje kommun har lämnat synpunkter på de rapporter som ligger till grund 
för föreläggandet. Kommunen har sammanfattningsvis anfört att det är viktigt att:

1. värna den kulturhistoriska miljön,
2. klargöra vem/vilka som har ansvar och rådighet över dammen,
3. höra Trafikverket om påverkan på järnvägsbron och länsväg 57,
4. arbeta vidare för en lösning där vattenlevande organismer tar sig förbi 

dämmet samtidigt som påverkan på kulturarvet/vattenspegeln minimeras,
5. utveckla värdena i omkringliggande område för att göra området mer 

tillgängligt för fler och 
6. utreda möjligheten till statliga bidrag, kostnader för alternativa lösningar 

samt övriga ekonomiska förutsättningar.
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Bedömning

Lagstiftning som beslutet grundar sig på
Enligt 2 kap. 3 § miljöbalken ska alla som bedriver eller avser att bedriva en 
verksamhet eller vidta en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar 
och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förbygga, hindra eller 
motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för 
människors hälsa eller miljön. 
Av 2 kap 7 § första stycket miljöbalken framgår att kraven i bl.a. 3 § gäller i den 
utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning 
ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått 
jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder. Trots första stycket ska de krav 
ställas som behövs för att följa en miljökvalitetsnorm som avses i 5 kap. 2 § första 
stycket. Om det finns ett åtgärdsprogram som har fastställts för att följa normen, 
ska det vara vägledande för bedömningen av behovet. 
Enligt 5 kap. 3 § miljöbalken ska myndigheter och kommuner ansvara för att 
miljökvalitetsnormerna följs och enligt 5 kap. 8 § miljöbalken ska myndigheter 
och kommuner inom sina ansvarsområden vidta de åtgärder som behövs enligt 
åtgärdsprogram som fastställts enlig 5 kap. 5 § miljöbalken. 
Enligt 11 kap. 3 § miljöbalken, avses bl.a. uppförande eller ändring av en 
anläggning i vattenområde som en vattenverksamhet. Utgångspunkten är att det 
krävs tillstånd från mark- och miljödomstolen för att få genomföra en 
vattenverksamhet. Vissa utpekade mindre vattenverksamheter kan, istället för att 
tillståndsprövas, anmälas till Länsstyrelsen. 
Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för vattenverksamhet enligt miljöbalken. En 
tillsynsmyndighet får med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken meddela de 
förelägganden eller beslut som behövs för att bestämmelserna i miljöbalken ska 
följas. Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet får inte 
tillgripas.
Av 28 kap. 10 § miljöbalken framgår att den som utför eller ska utföra en 
vattenverksamhet kan av mark- och miljödomstolen ges rätt att utföra 
anläggningar eller åtgärder inom fastigheter som tillhör någon annan och ta i 
anspråk mark eller annat utrymme för detta, när det är fråga om vattenverksamhet 
som utförs av staten, kommuner eller vattenförbund och som är önskvärda från 
hälso- eller miljösynpunkt eller som främjar fisket.
Enligt 2 kap. 1 § Lag (1998:812) med särskilda bestämmelser om 
vattenverksamhet ska verksamhetsutövaren, som avser att bedriva 
vattenverksamhet, ha rådighet över vattnet inom det område där verksamheten ska 
bedrivas. I 2 kap. 5 § samma lag anges att staten, kommuner och vattenförbund 
har rådighet enligt 2 kap. 1 § för att bedriva sådan vattenverksamhet som är 
önskvärd från allmän miljö- eller hälsosynpunkt eller som främjar fisket. 
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Länsstyrelsens motivering
Behov av och möjlighet att vidta åtgärder
Moraån är en vattenförekomst i enlighet med EU:s ramdirektiv för vatten. Moraån 
har måttlig ekologisk status. Föreslagen miljökvalitetsnorm anger att god 
ekologisk status ska uppnås 2027. För att uppnå god ekologisk status krävs att ett 
antal åtgärder vidtas. Till exempel behöver de dammar som finns i Moraån 
åtgärdas för att förbättra konnektiviteten i vattendraget. Utan åtgärder för att 
förbättra konnektiviteten kommer den ekologiska statusen i Moraån inte kunna 
klassas som god. Det är Länsstyrelsens uppfattning att ett lämpligt förfarande för 
att förbättra konnektiviteten i ett kustmynnande vattendrag som Morån, är att 
börja vid kusten och arbeta sig uppåt i vattensystemet. 
Länsstyrelsen bedömer att Moraån är ett av länets viktigaste vattendrag för 
reproduktion av kustlevande fiskarter och ett av länets viktigaste 
reproduktionsområden för havsvandrande öring. Inventeringar och elfiske i 
vattendraget har påvisat nio olika fiskarter varav sex arter är vandringsbenägna. 
Alla dessa förutom öring är så kallade svagsimmande fiskarter. Utförda elfisken 
har även kunnat påvisa en relativt god förekomst av öring nedströms 
Järnadammen. Endast vid ett tillfälle har öring påträffats uppströms 
Järnadammen. Baserat på utfört elfiske anser Länsstyrelsen att anlagd 
fiskvandringsväg inte fungerar. Länsstyrelsen bedömer att Järnadammen är att 
betrakta som ett definitivt vandringshinder för fisk. Åtgärder för att möjliggöra 
vandring för öring och svagsimmande fiskarter förbi Järnadammen är prioriterat. 
Det är Länsstyrelsen uppfattning att genom att åtgärda vandringshindret vid 
Järnadammen finns det potential att fördubbla produktionen av havsvandrande 
öring i Moraån. Det skulle innebära ett betydande tillskott av naturligt 
producerade havsöringssmolt till Stockholms skärgård.  
Dammanläggningen är lokaliserad på fastigheten Ene 4:21 och delvis på 
fastigheten Tavesta 1:248. Uppströms dammen går Västra stambanan på en 
järnvägsbro från 1911 och nedströms dammen går riksväg 57. Grundläggningen 
av järnvägsbron är, som ovan anförts, känslig för förändringar i grundvattennivån. 
Järnvägsbron kan därför ses som en begränsande faktor vad gäller utformningen 
av passagen förbi Järnadammen. Länsstyrelsen bedömer att det trots dessa 
begränsningar är möjligt att vidta åtgärder som möjliggör passage för 
svagsimmande fisk förbi Järnadammen.
Adressat för föreläggande
Dammen byggdes upp efter ett dammbrott 1962 på initiativ av Järna kommunal-
nämnd, nu Södertälje kommun. Som ovan anförts återfinns i protokoll från 
kommunalnämnden beslut om återuppbyggnad av Järnadammen. Det finns dock 
inte uttryckligen dokumenterat att kommunen därefter tagit över ägandet av 
dammen och underhållsansvaret i och med återuppbyggandet. Då kommunal-
nämnden beslutade om återställande utgår Länsstyrelsen från att kommunal-
nämnden såg till att återställandet utfördes och att nämnden hade den rådighet och 
rätt att vidta återuppbyggnaden enligt de bestämmelser som gällde vid denna 
tidpunkt. Södertälje kommun har även i dialog med Länsstyrelsen under 2014 
ansett sig vara ansvarig för dammanläggningen. Kommunen har bekostat den 
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utredning av alternativa lösningar för fiskvandringsväg förbi Järnadammen som 
finns som ett arbetsmaterial.
Mot bakgrund av vad som ovan anförts bedömer Länsstyrelsen att kommunal-
nämnden tagit över ansvaret för dammanläggningen och att Södertälje kommun 
därmed ska ses som dammägare och verksamhetsutövare. Södertälje kommun är 
således rätt adressat för föreläggande om åtgärder vid Järnadammen. 
I 2 kap. 5 § Lag (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet 
anges att bland annat kommuner har rådighet för att bedriva sådan 
vattenverksamhet som är önskvärd från allmän miljö- eller hälsosynpunkt eller 
som främjar fisket. Länsstyrelsen anser att Södertälje kommun har rådighet och 
ansvar att vidta åtgärder vid Järnadammen för att naturvårdsanpassa 
anläggningen.
Sammanfattande bedömning
Länsstyrelsen bedömer att åtgärder för att möjliggöra fiskvandring förbi 
Järnadammen är en skyddsåtgärd enligt 2 kap. 3 § miljöbalken som behöver 
vidtas för att miljökvalitetsnormen god ekologisk status 2027 ska kunna följas i 
Moraån, samt att åtgärden är en högt prioriterad naturvårdsåtgärd som är önskvärd 
från allmän miljösynpunkt och för att främja fisket. De aktuella åtgärderna är inte 
mer ingripande än vad som behövs och kan heller inte anses orimliga att vidta. 
Statusen på kvalitetsfaktorn konnektivitet är dålig. Miljökvalitetsnormen god 
ekologisk status 2027 för Moraån ska följas. I enlighet med icke-
försämringskravet och förtydligandet i Weserdomen medför detta att ingen 
försämring av konnektiviteten får ske. Av Weserdomen framgår att icke-
försämringskravet gäller på kvalitetsfaktornivå. För att miljökvalitetsnormen ska 
följas måste mer långtgående krav och krav på kostsamma åtgärder kunna ställas. 
Länsstyrelsen förelägger därmed Södertälje kommun att som ansvarig för 
Järnadammen söka tillstånd för och utföra åtgärder vid Järnadammen som 
möjliggör passage för svagsimmande fisk. Åtgärderna ska vara anpassade efter de 
lokala förutsättningarna på platsen och ta hänsyn till de intressen, infrastruktur, 
kulturmiljö och naturvärden, som finns i närområdet. Syftet med åtgärderna är att 
skapa förutsättningar för att nå god ekologisk status i Moraån. Tillståndsanökan 
ska vara inlämnad till Mark- och miljödomstolen senast den 18 december 2018. 
En informationsfolder om att söka tillstånd till vattenverksamhet bifogas 
(bilaga 1).
Detta beslut kan överklagas till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt 
inom tre veckor, se bilaga 2.

De som deltagit i beslutet
Beslutet har fattats av miljöskyddschef Lena Pettersson med miljöhandläggare 
Sara Frödin Nyman som föredragande. I den slutliga handläggningen har också 
länsassessor Lena Schönning och länsfiskekonsulent Henrik C Andersson deltagit.  
Bilagor:
Bilaga 1: Informationsfolder ”Att söka tillstånd”
Bilaga 2: Hur man överklagar
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Beslut
 

8 (8)

Datum
2017-06-14
 

Beteckning
535-34689-2016
 

Kopia till:
Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund, info@sportfiskarna.se , 
Svartviksslingan 28, 167 39 Bromma
Trafikverket, trafikverket@trafikverket.se
Ferenc Szigetvari & Helén Junhager, Mölnbovägen 30, 153 32 JÄRNA 
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Att söka tillstånd  
till vattenverksamhet  
enligt 11 kap. miljöbalken

Fakta 2015:20

Publiceringsdatum
2015-10-08

Kontaktperson
Enheten för miljöskydd
Telefon: 010-223 10 00
stockholm@lansstyrelsen.se

Denna publikation finns på
www.lansstyrelsen.se/stockholm

Här kan du läsa om tillståndsprocessen för vatten  verk samhet och 

om hur du gör om du ska söka tillstånd för vattenverksamhet hos 

Mark- och miljö domstolen. Tillståndsprocessen tar tid. Var därför 

ute i god tid innan du vill att vatten verksam heten utförs. 
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Foton: Christina Fagergren

Utgivningsår:  2015

Fakta: 2015:20

För mer information kontakta  
Länsstyrelsen, enheten för miljöskydd 
Tfn: 010-223 10 00

Du hittar publikationen på vår webbplats   
www.lansstyrelsen.se/stockholm
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I stort sett allt arbete i vatten är så kallad vatten
verksamhet. Med vattenverksamhet menas bland 
annat anläggning av pirar, dammar, bryggor, 
vägtrummor, erosions skydd i vattendrag, broar 
i vatten, grävning och muddring, rensning av 
vattendrag, dikning och annan mark avvattning, 
uttag av vatten, utläggning av under vattens
kablar, vattennivåreglering i sjöar samt bort
led ning av grundvatten för att exempelvis 
bygga vägar, tunnlar eller undermarksgarage. 
Även utrivning av dessa anläggningar kan vara 
vattenverksamhet.

Vattenverksamhet regleras i 11 kap. miljöbalken 
(1998:808) och i lagen (1998:812) med särskilda 
bestäm melser om vattenverksamhet.  

Tillståndsprocessen. Schematisk skiss för ansökan 
om tillstånd för vattenverksamhet. De punkt- 
hänvisningar som finns i flödes schemat hittas i 
beskrivningarna nedan.

Tillstånd till vattenverksamhet kan enbart lämnas 
av Mark och miljödomstolen. Tillståndsansökan 
börjar med en samråds process och avslutas med 
en dom från Mark och miljödomstolen. 

För vissa mindre vattenverksamheter behövs 
ingen tillstånds prövning. De hanteras istället 
genom anmälan till Länsstyrelsen. Vilka dessa är 
fram går av Förordning (1998:1388) om vatten
verk samhet. Dessa ärenden tas inte upp här utan 
mer information om anmälningsförfarandet för 
dem hittar du på Länsstyrelsens webbplats.

Att söka tillstånd  
till vattenverksamhet  

enligt 11 kap. miljöbalken

Framtagande av 
samrådsunderlag1 Samråd2 Samråds

redogörelse

Beslut om 
betydande 
miljpåverkan

3
4 Framtagande av  

miljökonsekvens
beskrivning och  
ansökan

Ansökan  
om tillstånd5 6

Tillståndsprövning 
vid Mark och miljö
domstolen7 Huvudförhandling 

och syn8 Dom9
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1. Framtagande av samrådsunderlag
Du som söker om tillstånd för vattenverksamhet ska 
själv ta fram ett underlag inför samråd. Samråds
under  laget ska vara skriftligt och innehålla en över
siktlig beskrivning av den avsedda verksamheten eller 
åt gärden, dess lokalisering samt vilken miljöpåverkan 
verksamheten kan ha på allmänna och enskilda 
intressen. Följande uppgifter ska alltid finnas med i 
underlaget:

• Administrativa uppgifter: Sökandes namn, adress, 
telefon, telefax, epostadress, organisations
nummer, fastighetsbeteckning och fastighetsägare, 
kontakt person eller miljöansvarig person.

• Samrådskretsen: Vilka du som sökanden avser  
samråda med.

• Lokalisering: En beskrivning av var vattenverk
sam  heten planeras samt alternativa lägen för 
lokalis ering. Beskrivningen ska både utföras i text 
och på skalenlig karta.

• Verksamhetens omfattning och utformning: 
Beskrivning av planerade anläggningar och 
åtgärder.

• Beskrivning av förhållanden på platsen: 
Situationsplan (karta), avstånd till närboende och 
liknande. Beskrivning av områdets hydrologi och 
geologi. Planförhållanden, skyddade områden, 
miljökvalitetsnormer etcetera.

• Förutsedd miljöpåverkan: En kort beskrivning av 
vilken miljöpåverkan som bedöms uppkomma, 
inklusive en riskbedömning, till exempel på
verkan på natur och kulturmiljö, utsläpp till luft, 
vatten och mark, buller, påverkan på växter och 
djur, buller med mera. 

• Miljökonsekvensbeskrivning (MKB): Beskriv
ning av vad MKB:n kommer att innehålla och 
fokusera på. 

• Samrådsunderlaget ska skickas ut till alla berörda 
i god tid så att de får god tid på sig att lämna in 
synpunkter på verksamheten och de underlag som 
tagits fram. 

2. Samråd
En tillståndsprocess inleds med ett samråd enligt 
6  kap. 4 § miljöbalken. Samrådet ska ta upp verksam
hetens eller åtgärdens lokalisering, omfattning, 
utform ning och miljöpåverkan samt miljökonsekvens
beskrivningens (MKB) innehåll och utformning. 

Ändamålet med samrådet är att på ett tidigt stadium:

• Klargöra problemställningar.

• Överväga alternativa lösningar.

• Ge berörda möjlighet att påverka.

• Göra en relevant avgränsning i sakfrågorna.

Du som vill söka tillstånd om vattenverksamhet 
ska börja med att samråda med Länsstyrelsen, 
berörd kommun, andra berörda myndigheter och 
de enskilda som kan komma att beröras av den 
planerade verksam heten. Exempel på enskilda som 
kan bli särskilt berör da och behöver samrådas med 
är grannar, fastighets  ägare, nyttjanderättsinnehavare 
(till exempel fiskerätts inne havare). Ibland kan det 
även vara lämpligt att ta med ideella organisationer 
(hembygds förening, naturskydds förening, fiskevårds
områdesförening med flera). Börja med att lämna in 
en begäran, skriftligt eller muntligt, hos Länsstyrelsen 
att samråd ska hållas. Ta kontakt med Länsstyrelsen 
och kommunen i god tid för att boka in tid för samråd. 

Samrådet är en process som kan bestå av ett eller flera 
möten och/eller kommunikation på annat sätt. Det är 
ofta lämpligt att skilja på möten med myndigheter 
från eventuella möten med särskilt berörda och all
mänhet. Ett inledande möte med myndigheterna kan 
lyfta fram sådana frågor som behöver belysas bättre 
inför samrådet med enskilda och allmänhet. Vid 
mötet med myndigheterna diskuteras också vilka som 
ska bjudas in till samråd. Om du som söker tillstånd 
själv anser att verksamheten kommer att innebära en 
betydande miljöpåverkan kan ett utökat samråd med 
ytterligare myndigheter behövas redan i detta skede.

Framtagande av 
samrådsunderlag

Samråd1 2
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3. Samrådsredogörelse
Du som söker tillstånd för vattenverksamhet ska 
doku men  tera vilka som deltagit i samrådet, vilka 
synpunkter som kommit fram och hur dessa kommer 
att beaktas. Samrådsr edogörelsen ska så snart den 
är klar skickas in till Länsstyrelsen. Uppgifterna är 
underlag för Länsstyrelsens beslut om miljöpåverkan, 
och behövs för att Länsstyrelsen ska kunna ge så bra 
vägledning som möjligt inför upp rättandet av MKB:n. 

Samrådsredogörelsen ska innehålla:

• Redogörelse för hur kallelsen gått till.

• Förteckning över vilka som informerats/deltagit 
i samråd(en) och underlag för hur avgränsningen 
skett av vilka som informerats.

• Kopior på eventuella informationsbrev, annonser  
med mera.

• Mötesprotokoll från samrådsmötena.

• Sammanställning över synpunkter som kommit in 
på annat sätt än vid mötena, till exempel genom 
telefonsamtal efter informationsbrev eller annons.

Den ska även innehålla en sammanfattning av 
ovanstående med:

• Klargörande av problemställningar.

• Överväganden om alternativa lösningar behöver 
utredas och en avgränsning av sakfrågorna.

• Eventuella åtaganden eller revideringar som 
sökanden gjort utifrån vad som framkommit 
under samråden.

4. Beslut om betydande 
miljöpåverkan
När samrådsredogörelserna kommit in gör 
Länsstyrelsen en bedömning, enligt förordning 
(1998:905) om miljö  konsekvensbeskrivningar, om 
verk sam heten kan antas medföra betydande miljö
påverkan eller inte. Verksam heter som alltid ska 
anses medföra en betydande miljö påverkan finns 
angivna i bilaga 2 till förordningen (1998:905) om 
miljökonsekvensbeskrivningar. För sådana verk
sam heter som redan finns angivna i bilagan behöver 
Länsstyrelsen inte ta något särskilt beslut om 
verk   samheten medför någon betydande eller icke 
betydande miljöpåverkan. Ett utökat samråds för
farande ska ändå hållas för dessa verksamheter. Vid 
betydande miljöpåverkan ska samrådet utökas med 
fler intres  senter, till exempel med ytterligare myndig
heter och organisationer, samt att en mer om fattande 
miljö  konsekvens  beskrivning ska tas fram. Gör 
Länsstyrelsen bedömningen att det inte råder någon 
betydande miljöpåverkan är samrådet färdigt. 

Samråds
redogörelse

Beslut om 
betydande 
miljöpåverkan3 4

Muddring, Riddarfjärden.
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5. Framtagande av miljö konsekvens
beskrivning och ansökan 
När samrådet är avslutat ska du som söker tillstånd 
upp  rätta en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). 
Syftet med en MKB är att identifiera och beskriva 
de direkta och in direk ta effekter som en planerad 
verksamhet eller åtgärd kan medföra på människor, 
djur, växter, mark, vatten och den fysiska miljön i 
övrigt, samt på hus håll ning med material, råvaror 
och energi. MKB:n ska ge en samlad bedöm ning 
av effekter på människors hälsa och miljön. För att 
kunna bedöma om före slagna tekniska lösningar och 
skyddsåtgärder etcetera är tekniskt möjliga, miljö
mässigt motiverade och ekonomiskt rimliga, är det 
viktigt att underlaget är tillräckligt detaljerat. 

Innehållet i en MKB regleras av 6 kap. miljöbalken 
och förordning (1998:905) om miljökonsekvens
beskrivningar. En MKB ska innehålla vad som 
be hövs i det enskilda fallet, därför ska omfattningen 
av MKB:n anpassas till den verksamhet som man 
söker till stånd för. För verksamheter som bedöms ha 
betydande miljö påverkan krävs alltid att MKB:n inne
håller vad som anges i 6 kap. 7 § miljöbalken. För de 
verk samheter som inte bedöms innebära en betydande 
miljöpåverkan ska MKB:n innehålla de uppgifter som 
behövs för att uppfylla syftet med MKB:n. Se check
listan i bilaga 1 som ett stöd i fram tagandet av  
MKB:n. Punkter kan både behöva läggas till och tas 
bort beroende vilken typ av verksamhet som till
ståndsansökan gäller samt dess omfattning. Det är 
Mark och miljödomstolen som ska godkänna  
MKB:n. 

Sökande upprättar en ansökan med tillhörande MKB 
som ska lämnas till Mark och miljödomstolen för 
pröv ning. Av ansökan ska det framgå vilka bedöm
ningar och avvägningar som har gjorts vid val av 
lokalisering, utformning, skyddsåtgärder med mera. 
I 22 kap. 1 § miljöbalken finns bestämmelser om vad 
en tillståndsansökan ska innehålla. Som hjälp för 
upp rättande av ansökan har Länsstyrelsen tagit fram 
en check lista, se bilaga 2. Mer information om vad 
ansökan ska inne hålla i ett enskilt ärende kan lämnas 
av Mark och miljödomstolen. 

6. Ansökan om tillstånd
Ansökan med tillhörande miljökonsekvens
beskrivning ska lämnas in till Mark och miljö
domstolen i Stockholms län i det antal som 
dom stolen finner lämpligt, oftast i minst 12 
exemplar. Adressen är följande

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt  
Box 1104  
131 26 Nacka Strand  
E-post: mmd.nacka@dom.se

Framtagande av  
miljökonsekvens
beskrivning och  
ansökan

Ansökan  
om tillstånd5 6

7. Tillståndsprövning vid  
Mark och miljödomstolen
Bestämmelser om tillståndsprövning i Mark och 
miljö  domstolen finns i 22 kap. miljöbalken. Mark 
och miljö domstolen prövar den sökta verksamheten 
utifrån det underlag som lämnats in. Ansökan kungörs 
(publiceras) i någon/några tidningar. Kostnaden för 
kungörelsen står du som söker tillstånd för. Kun
görelsen innehåller information om var man kan 
ta del av handlingarna, hur lång remisstiden är och 
hur man gör för att lämna synpunkter (yttrande). 
Ansökan med tillhörande miljö konsekvens beskriv
ning kommer också att skickas för yttrande till sak
ägare, Länsstyrelsen samt eventuella andra berörda 
myndigheter. Du som söker tillstånd får sedan möjlig
het att bemöta de yttranden som har kommit in.

Tillståndsprövning 
vid Mark och miljö
domstolen7
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8. Huvudförhandling och syn
I slutet av prövningen håller domstolen oftast en 
huvud förhandling. Vid en huvudförhandling får de 
olika sak ägarna ytterligare en möjlighet att fram
ställa yrkanden och lämna synpunkter. Vid behov 
genomförs en syn på platsen. Det betyder att platsen 
för den sökta vattenverksamheten besöks tillsammans 
med Mark och miljödomstolen för att domstolen, 
och andra intressenter, ska få ytterligare inblick i 
ärendet. Om det är uppenbart onödigt och om ingen 
av parterna begär det, behöver en huvudförhandling 
inte hållas, utan ärendet kan avgöras på handlingarna 
(22 kap. 16 § MB). 

9. Dom
Tillståndsprövningen avslutas i regel med att dom
stolen beslutar om godkännande av MKB:n samt 
meddelar ett tillståndsbeslut, en dom, eller beslutar 
om avslag. Ett eventuellt tillstånd förenas i de flesta 
fall med vill kor och kan även tidsbegränsas. Även 
eventuell skyldig het att betala ersättningar regleras i 
domen. Tillstånds beslutet kungörs och kan överklagas 
under den så kallade besvärstiden som normalt är 
tre veckor. Om beslutet inte överklagas vinner det 
därefter laga kraft. Ett tillstånd ger en rättskraft vilket 
betyder att en viss negativ miljö påverkan accepteras 
under förutsättning att tillståndet följs. 

Länsstyrelsen är den tillsynsmyndighet som ska 
kontrollera att tillståndet för vattenverksamhet följs. 

Huvudförhandling 
och syn8 Dom9

Småbåtshamn med kajplats, Hammarby sjöstad.
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KOSTNADER
Det kostar ingenting att genomföra ett samråd med 
Länsstyrelsen eller att få ett beslut om verksamheten 
kan ge betydande miljöpåverkan eller inte. Beroende 
på typ av och plats för vattenverksamheten kan det 
behövas olika typer av undersökningar eller utred
ningar. Du som söker om till stånd för vatten verksam
het kan själv ta fram ansökan och miljö konsekvens
beskrivning eller anlita en konsult för detta.

Mark och miljödomstolen tar betalt för prövning 
av vattenverksamhet. Domstolens prövningsavgift 
beräknas på kostnaden för att genomföra vatten verk
samheten. Detta finns reglerat i 25 kap. miljöbalken 
och i förord ningen (1998:940) om avgifter för pröv
ning och tillsyn enligt miljöbalken och varierar mellan 
1 500–400 000 kr. Domstolen fastställer av giften med 
utgångspunkt från de uppgifter som lämnas i ansökan 
om kostnaderna för den planerade vattenverk sam
heten. I ansökningsmål om vatten verksamhet ska du 
som söker tillstånd betala både dina egna, myndig
hetens och sakägarnas kostnader i Mark och miljö
domstolen. En miljöorganisation har inte rätt att få 
ersättning för, eller har skyldigheter att betala, rätte
gångskostnader om de inte är sak ägare. Särskilda 
frågor i ansökningsmål om vatten verk samhet får, efter 
vad som är skäligt, förordnas att vardera parten ska 
svara för sina kostnader eller att den part som förlorar 
ska ersätta en annan parts kostnader. 

I ansökningsmål är sökanden dessutom skyldig att 
ersätta Mark och miljödomstolen för kungörelser, 
aktförvarare, sakkunniga som har tillkallats av 
domstolen och för lokaler för sammanträdanden.

ANDRA TILLSTÅND OCH DISPENSER
För att få utföra vissa vattenverksamheter kan det även 
behövas andra tillstånd eller dispenser, exempelvis 
till stånd enligt 9 kap. miljöbalken för uppläggning 
av avfall (till exempel muddermassor) eller tillstånd 
enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken för åtgärder som på 
ett betydande sätt kan påverka miljön i ett så kallat 
Natura 2000område. Strandskyddsdispens behöver 
dock inte sökas, särskilt för en verksamhet som 
tillståndsprövas enligt miljöbalken (7  kap. 17 § MB). 
Andra tillstånd och dispenser som behövs för att 
utföra en vattenverksamhet kan prövas i samma 
mål av Mark och miljödomstolen om det framförs 
önskemål om detta (21  kap. 3 § MB). I så fall bör du 
tänka på att utforma MKB:n så att den fungerar som 
underlag för samtliga prövningar. 

  

Båtklubb Karlbergs kanal.
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Bilagor
BILAGA 1. 
Checklista – innehållet i en miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

BILAGA 2. 
Checklista – ansökan tillstånd för vatten verksamhet enligt 11 kap. miljöbalken
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BILAGA 1. 
Checklista – innehållet i en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 

En MKB ska innehålla vad som behövs i det enskilda 
fallet. Omfattningen av MKB:n ska anpassas till den typ 
av vattenverksamhet som man söker tillstånd för. För 
verksamheter som bedöms ha betydande miljöpåverkan 
krävs alltid att MKB:n innehåller vad som anges i 6 kap. 
7 § miljöbalken. För övriga verksamheter ska MKB:n 
innehålla de uppgifter som behövs för att uppfylla 
syftet med MKB:n och få ett så bra beslutsunderlag 
som möjligt sett från miljösynpunkt. Punkter kan både 
behöva läggas till och tas bort beroende vilken typ av 
verksamhet som tillståndsansökan gäller samt dess 
omfattning. 

1. Icketeknisk sammanfattning

2. Innehållsförteckning

3. Samråd 
Bifoga samrådsredogörelse från samrådet inklusive 
kopior på eventuell annonsering i lokaltidning och/eller 
information till allmänheten.

4. Beslut från Länsstyrelsen om betydande 
miljöpåverkan eller ej 
Endast aktuellt när Länsstyrelsen har fattat särskilt beslut 
i frågan.

5. Beskrivning av verksamheten
Beskrivningen ska innehålla uppgifter om lokalisering, 
utformning och omfattning inklusive medföljande 
verksamhet såsom transporter, uppläggning, ledningsnät, 
efterbehandling med mera. 

Lokalisering

• Berörda miljökvalitetsnormer, enligt 5 kap MB.  
Se mer information på www.viss.lansstyrelsen.se

• Planförhållanden (vad säger detaljplanen, översikts
planen, områdesbestämmelserna eller motsvarande)

• Nuvarande markanvändning

• Omfattning av friluftsliv och turism

• Värdefulla områden (riksintressen, Natura 2000, 
naturreservat, skyddsområde för vattentäkt, 
fornminnen etcetera.)

• Befintliga kulturmiljöintressen

• Flora och fauna (vilka fiskar, kräftor, flodpärlmussla 
finns alternativt leker i vattendraget, bottenfauna, 
växter, fåglar etcetera.)

• Markförhållanden, geologi (inklusive eventuell 
recipientundersökning, och/eller eventuell klassning 
av förorenad mark)

• Vattendrag, recipient

• Vattenförhållanden (strömningsbild, skiktningar 
mellan sött/salt etcetera.)

• Hydrologi (hög, låg, medelvattenföring – årsserie 
anges). SMHI kan leverera dessa data.

• Situationsplan med avstånd till bostäder, skolor, 
vårdlokaler etcetera.

• Bakgrundsbelastning (vattenkvalitet inklusive 
eventuell recipientundersökning)

• Transportvägar

• El, vatten, energiförsörjning

• Den befintliga miljöns känslighet, med särskild 
uppmärksamhet på:

 – Större opåverkade områden 

 – Våtmarker 

 – Kustområden 

 – Bergs och skogsområden 

 – Nationalparker, naturreservat, kulturreservat och 
andra områden som är skyddade enligt 7 kap. 
miljöbalken 

 – Områden där miljökvalitetsnormer har överträtts 
eller riskerar att överträdas 

 – Tätbefolkade områden 

 – Historiskt, kulturellt eller arkeologiskt 
betydelsefulla markområden 

 – Förorenade områden 

Utformning och omfattning

Beskriv verksamheten eller åtgärden kortfattat, både 
under byggskede och driftskede. 

Beskriv omfattningen av nedanstående punkter både 
under arbetsskede och under driftskede:

• När avses olika delar i arbetet att utföras (när i tiden, 
vid vilket vattenstånd)?

• Fyllning, pålning (mängd, materialtyp)

• Bortledning av vatten (mängder, typ av vatten, var 
det ska ledas och behov av rening)
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• Tillförsel av vatten (mängd, från och till vad)

• Förändring av vattnets djup eller läge (från och till 
vad, avser grund och ytvatten)

• Borttagning av massor (mängder, typer, omhänder
tagande, var och hur uppläggning sker)

• Grumling (omfattningen av grumlande arbeten, när i 
tiden, spridningsförhållanden)

• Maskiner i vatten (typ av maskin, drivmedel)

• Föroreningar/utsläpp (typ, halt, mängd, flöden)

• Kemikalier, köldmedium

• Avfall (hantering inklusive förvaring, omhänder
tagande, transportörer, mottagare)

• Energiförsörjning (energislag)

• Buller (bullerkällor)

• Driftstörningar, olyckor (vad de kan medföra)

6. Beskrivningar av förebyggande åtgärder för att 
undvika, minska eller avhjälpa skada
Redovisningen ska vara ett renodlat faktaunderlag. 
Yrkanden och bedömningar av vilka åtgärder som är 
rimliga redovisar du i din ansökan om tillstånd.

7. Beskrivning av direkta och indirekta konsekvenser 
och effekter samt de uppgifter som krävs för att visa 
och bedöma dessa skador 
Beskrivningen ska vara objektiv och inte innehålla 
värde påståenden eller bedömningar som inte är under
byggda med fakta. De prognos och beräknings metoder 
som används, de antaganden som görs, viket underlag 
och vilka informationskällor som används ska redovisas. 
Även brister och osäkerheter i metoder och underlag ska 
redovisas.

Styrkan och omfattningen av effekter och konsekvenser 
ska kvantifieras på ett så sätt som gör det möjligt att 
bedöma om miljökvalitetsmål, miljökvalitetsnormer och 
hänsynsregler uppfylls.

Beskrivningen ska omfatta så väl byggskede som 
driftskede och innefatta:

• Människor – hälsa, olägenhet, oro, barriär

• Djur – stress, vandringshinder, skador, utslagning  
av arter

• Mark – vibrationer, föroreningar, ras, uppläggning  
av massor

• Vatten – grundvattensänkning/höjning, förorening, 
översvämning, grumling

• Luft – buller under byggskede, luftföroreningar, 
lukt, damning, ljus

• Klimat – klimatpåverkande utsläpp

• Landskapsbild – ingrepp, förändring

• Kulturmiljö – påverkan på byggnader, fornminnen, 
kulturlandskap med mera

• Hushållning med mark och vatten enligt 3 och 4 kap 
miljöbalken  vattenområden, jordbruk, skogsbruk, 
fiske, natur och kulturmiljö, friluftsområde, energi
anläggningar, försvarsanläggningar, fyndigheter 
etcetera

• Hushållning med material, råvaror och energi – 
kretslopp, återanvändning, återvinning

• Effekter av olyckor – rutiner för hantering samt 
förebyggande åtgärder

• Miljökvalitetsnormer – påverkar verksamheten 
någon miljökvalitetsnorm

• Miljömål – påverkar verksamheten inverkan 
på möjligheten att uppfylla de nationella 
miljökvalitetsmålen?

8. Redovisning av möjliga alternativa platser eller 
alternativa utformningar inklusive nollalternativ
En beskrivning och jämförelse ska göras mellan 
alternativa lägen för verksamheten. Motivera valet till 
lokalisering. Om alternativa lägen och utformningar 
som framkommit under processen har valts bort 
inför miljökonsekvensbeskrivningens upprättande, 
ska grunderna för detta redovisas. Kostnaderna för 
genomförandet av samtliga alternativ ska redovisas.

9. Nollalternativet
En beskrivning ska göras av konsekvenserna av att 
verk samheten inte kommer till stånd. Med nollalternativ 
avses att den sökta verksamheten inte kommer till stånd. 
Alternativen ska kunna jämföras och prövas jämställt 
med huvudförslaget. Avgörande och alternativskiljande 
faktorer ska lyftas fram.
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BILAGA 2. 
Checklista – ansökan tillstånd för vatten
verksamhet enligt 11 kap. miljöbalken

En tillståndsansökan ska vara skriftlig och innehålla 
vad som anges i 22 kap. 1 § miljöbalken (1998:808). 
Den här listan är tänkt som ett stöd för upprättandet 
av ansökan om tillstånd till vattenverksamhet. Den 
beskriver uppgifter som ansökan i de flesta fall bör 
innehålla. Kraven på innehållet i ansökan varierar dock 
beroende på vilken typ av vattenverksamhet som avses 
och omfattningen av den. Mark och miljödomstolen kan 
lämna mer information om vad ansökan ska innehålla i 
ett enskilt ärende.

1. Administrativa uppgifter
• Sökandes namn, postadress, besöksadress, 

faktureringsadress, telefon, epostadress samt 
kommun och län där verksamheten ska bedrivas

• Organisationsnummer 

• Fastighetsbeteckning och fastighetsägare

• Kontaktperson och miljöansvarig hos sökande

• Om sökande företräds av ett ombud ska detta anges 
och en fullmakt i original ska bifogas. Ange kontakt
uppgifter till ombudet.

• Eventuellt miljöledningssystem

• Registreringsbevis

2. Rådighet
• Uppgift om vad sökandens rådighet över vattnet 

inom det område där verksamheten ska bedrivas 
grundas på (äganderätt, servitut, nyttjanderätt eller 
annan rätt). Kopior av evetuellt nyttjanderättsavtal 
eller andra avtal ska bifogas.

3. Översiktlig beskrivning och lokalisering
• Kort redogörelse för motiven till ansökan.

• En orienterande översiktskarta, till exempelen 
del av den topografiska kartan med platsen för 
verksamheten markerad.

• Kommun och fastighet/er där verksamheten 
planeras.

• Koordinater för verksamhetens läge samt koordin
ater för eventuell utsläppspunkt/er.

• Beskrivning av fixpunkter.

• Redovisa valet av plats med utgångspunkt från 
miljökonsekvensbeskrivningen (planförhållandena 
redovisas i tillhörande miljökonsekvensbeskrivning).

• Alternativa placeringar som övervägts ska redovisas.

4. Uppgifter om verksamheten
• Kort historik

• Nuvarande inriktning och omfattning

• Planerad inriktning och omfattning

5. Saken  yrkanden och åtaganden
• Kort beskrivning av vad det sökta tillståndet avser. 

Det ska tydligt framgå vilken typ av verksamhet och 
omfattning tillståndet yrkas gälla för.

• Preciserade yrkanden (till exempel om hur verksam
heten ska bedrivas, tidpunkter för arbeten i vatten, 
skyddsåtgärder, arbetstid, tid för oförutsedd skada 
m.m.).

• Tidplan – redogörelse för arbetstid och tid för 
oförutsedd skada.

6. Berörda fastigheter/sakägare
Lista över vilka fastigheter som berörs av vatten verk
sam  heten, inklusive namn och adress på ägarna och 
berörda innehavare av särskild rätt till fastigheterna.

7. Tidigare beslut, mätningar och kontroller som 
gäller yttre miljön

8. Eventuell befintlig verksamhet, tillstånd med mera
• Beskrivning av eventuella befintliga anläggningar 

och tidpunkt för dessas tillkomst.

• Verksamhetens nuvarande inriktning och omfattning.

• Verksamhetens planerade inriktning och omfattning.

• Redovisning av eventuella tidigare eller nu gällande 
tillstånd.

9. Teknisk beskrivning
• Ritningar och tekniska beskrivningar över 

verksamheten.

• Produktionsram och vattenhushållning.

• Eventuella utsläppspunkter till luft och vatten, 
redovisade på karta.

• Dimensionering och utformning på verksamheten.

• Förslag till skyddsåtgärder och försiktighetsmått 
för att förebygga eller avhjälpa olägenheter från 
verksamheten.

• Planerad byggtid i vatten.

• Planerade kostnader.
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10. Uppgift om det samråd som skett enligt  
6 kap. 4–6§§ miljöbalken
Bifoga med samrådsredogörelse inklusive kopior 
på eventuell annonsering och/eller information till 
allmänheten

11. En miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. 
miljöbalken
Förslag till skyddsåtgärder eller andra försiktighetsmått 
som behövs för att förebygga eller avhjälpa olägenheter 
från verksamheten

12. Allmänna hänsynsregler
Redogör för hur de allmänna hänsynsreglerna (2 kap 
miljöbalken) kommer att iakttas:

• Kunskapskravet

• Försiktighetsprincipen

• Lokaliseringsprincipen (Sökanden ska redovisa 
sin syn på val av plats och om detta är lämpligt ur 
miljösynpunkt.)

• Hushållnings och kretsloppsprinciperna

• Produktvalsprincipen

13. Egenkontroll 
Redogör för hur verksamheten ska övervakas och 
kontrolleras (Egenkontrollförordningen (1998:901):

• Fördelning av det organisatoriska ansvaret.

• Rutiner för att övervaka och kontrollera utrustning 
och eventuella utsläpp.

• Åtgärder för att fortlöpande undersöka och bedöma 
riskerna från miljö och hälsosynpunkt.

• Förslag till övervakning och kontroll i ett kontroll
program för verksamheten (mätmetod, mätfrekvens, 
utvärderingsmetod).

14. Skada och ersättning
• Uppgift om vilken inverkan på allmänna och 

enskilda intressen som förutses. Om skada eller 
intrång för väntas uppkomma ska sökanden redovisa 
hur dessa skador ska kompenseras.

• Uppgift om vilka ersättningsbelopp som sökanden 
erbjuder varje sakägare, om man inte på grund av 

verksamhetens omfattning bör vänta med sådana 
uppgifter.

15. Tid för färdigställande och anmälan av 
oförutsedd skada
Uppgift om tid för färdigställande och förslag på inom 
vilken tid som oförutsedd skada måste anmälas.

16. Nyttan av vattenverksamheten
En vattenverksamhet får bedrivas endast om dess 
fördelar från allmän och enskild synpunkt överväger 
kostnaderna samt skadorna och olägenheterna av den 
(11 kap. 6 § MB). Av ansökan bör alltså nyttan av 
vattenverksamheten tydligt framgå, liksom kostnaderna, 
skadorna och olägenheterna av den.

17. Underlag för beräkning av prövningsavgift
Prövningsavgiftens storlek står i proportion till 
kostnaderna för utförandet av de delar av det ansökta 
före taget som avser vattenverksamhet. I ansökan bör 
alltså kost naderna för den planerade vattenverksamheten 
tydligt anges.

18. Aktförvaring
Förslag på plats där handlingarna kan hållas tillgängliga 
för allmänheten.

19. Underskrift och datum
Ansökan ska vara undertecknad av behörig firma
tecknare. I annat fall ska det finnas en fullmakt som 
visar att den som signerat ansökan är behörig. Ansökan 
ska lämnas i det antal exemplar som Mark och miljö
domstolen behöver. Oftast i minst 12 exemplar.
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Tfn:  010-223 10 00 
www.lansstyrelsen.se/stockholm
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Bilaga 3

Du kan överklaga beslutet
Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos 
mark- och miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt. Observera att du ska skicka eller lämna in 
överklagande till Länsstyrelsen i Stockholms län, Box 22067, 104 22 Stockholm eller e-
post stockholm@lansstyrelsen.se. Det ska du göra därför att Länsstyrelsen ska pröva om 
överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare till domstolen.

Tiden för överklagande
Ditt överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från den dag du 
fick del av beslutet. I ditt överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina 
synpunkter och skälen till att du överklagar.  Domstolen tar ställning till om du kan få mer 
tid.

Ditt överklagande ska innehålla
 vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer

 hur du vill att beslutet ska ändras

 varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt
Skriv också följande uppgifter:

 adress till bostaden

 telefonnummer där du kan nås

 eventuellt övriga uppgifter som behövs för att man ska kunna skicka handlingar till 
dig

Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din mening, bör du skicka med 
kopior på dessa.

Ombud
Du har rätt att anlita ett ombud som kan sköta överklagandet åt dig. I så fall ska ombudet 
underteckna skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt namn, adress 
och telefonnummer.

Ytterligare upplysningar
Behöver du veta mer om hur du ska göra, går det bra att ringa till Länsstyrelsen, 
telefonnummer 010-223 10 00. Fråga efter den som beslutat i ärendet.
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