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Vattenverksamhet enligt Miljöbalkens 
definition, 11 kap. 3 §

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 
7. tillförsel av vatten för att öka 

grundvattenmängden 
8. markavvattning.
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Bedrivande av muddring
• Den som är ansvarig och utför åtgärden är verksamhetsutövare. 

• En särskild förutsättning för att bedriva vattenverksamhet är att 
man har rådighet (förfoganderätt) över det aktuella vattenområdet.
Rådighet har man i egenskap av fastighetsägare eller så kan man 
skaffa sig den genom avtal med vattenrättsinnehavaren eller 
fastighetsägaren (LSV).

• För att få bedriva muddring behöver du oftast ansöka om tillstånd 
hos Mark- och miljödomstolen enligt 11 kap. 9 § (huvudregel) eller 
göra en anmälan (enligt 11 kap. 9a§ eller 15 §) till Länsstyrelsen 
eller kommun.



Tillstånd 11 kap. 9 § MB

• Söks hos Mark- och 
miljödomstolen

Exempel:
✔ Bottenyta överstiger 3000 

kvm (annat vattenområde än 
vattendrag)

✔ Bottenyta överstiger 500 
kvm i vattendrag

✔ Muddring med betydande 
miljöpåverkan

✔ Muddring där det finns 
motstående enskilda 
intressen, enskilda påverkas 
negativt
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Anmälan 11 kap. 9a § MB

• För mindre omfattande muddringar:
• Max 3 000 m2 i annat vattenområde än vattendrag.
• 500 m2 i vattendrag.

• Regleras i Förordning (1998:1388) om vattenverksamheter, 19 §

• Prövningsavgift är 1650 kr 

• Prövning hos Länsstyrelsen eller kommun beroende på län.

• Möjliga utfall
• Föreläggande om försiktighetsmått
• Föreläggande om tillståndsplikt
• Förbud
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Anmälan rensning 11 kap. 15 §
• Tillstånd eller anmälan enligt 11 9a 

§  för en underhållsmuddring krävs 
inte om en verksamhet redan har 
ett befintligt tillstånd (dom) som 
tydligt reglerar rätt att hålla en viss 
yta till ett visst djup.

• Anmälan om vattenverksamhet ska 
istället ske enligt 11 kap. 15 § om 
de planerade arbetena kan skada 
fisket. 

• Länsstyrelsen bedömer att en 
muddring har en sådan 
miljöpåverkan att anmälan enligt 
11 kap. 15 § vanligtvis ska ske.  

• Prövning sker hos Länsstyrelse 
eller kommun beroende på län. 
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Vilken påverkan kan en muddring få 
i vattenmiljön

Exempel:
• Fysisk bortgrävning av 

livsmiljöer

• Grumling – finkorniga 
sediment frigörs som kan ge 
förändrat ljusklimat och 
partiklar som lägger sig på 
botten och i omgivningen

• Frigörelse av föroreningar

• Massor som behöver 
omhändertas och avvattnas
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Innehåll i en anmälan om 
vattenverksamhet -muddring
Exempelvis:
• Behov och nyttan med 

åtgärden
• Karta
• Djup och yta
• Naturvärden på platsen och i 

närheten
• Föroreningar i sediment
• Enskilda eller motstående 

intressen
• Arbetssätt (ex. typ av 

muddring)
• Skyddsåtgärder
• Alternativ till åtgärden
• Omhändertagande av massor
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Exempel på skyddsåtgärder

• Anpassade arbetstider 
Beror på plats

• Silgardin/bubbelridå/spont

• Kontrollmätning grumling

• Miljöskopa

• Information till närboende

Obs! Vi anpassar skyddsåtgärder 
efter behov. Vi försöker ha 
information om t.ex. krav på 
provtagning uppdaterat på vår 
hemsida.
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Annan lagstiftning som kan vara  
aktuell samtidigt
• Strandskydd – muddring kan kräva strandskyddsdispens
• Fornlämningsområde – område runt fornlämning är också skyddat
• Artskyddsförordning – rensning kan behöva tillstånd/dispens
• Naturreservat – tillståndsplikt för rensning kan förekomma
• Förorenade massor kan behöva tillstånd enligt 9 kapitlet i 

miljöbalken
• Uppläggning av muddermassor är anmälningspliktigt till 

kommunen eller tillståndspliktigt hos länsstyrelsen
• Dispens från dumpningsförbudet -för kvittblivning av massor 

genom dumpning i vatten.



Slutligen
•Var ute i god tid, tänk igenom projektet och ta fram 
ett bra underlag inför anmälan

•Ta in konsult i tidigt skede om så krävs
•Tveka inte att kontakta Länsstyrelsen om ev. 
frågor kring utredningar såsom naturvärden eller 
sedimentprovtagningar

• Invänta beslut
•Läs noga igenom beslut och villkor och var noga 
med att informera om detaljerna för utförande 
entreprenör
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Utmaningar & diskussion

• Underhållsmuddring  och rensning i enlighet med tidigare 
beslut kommer inte alltid omfattas av en enkel anmälan 
beroende på hur föroreningar på platsen ser ut och ger för 
begränsningar, beroende på vad ny forskning ger för 
rekommendationer och beroende på vad teknikutveckling ger 
för möjligheter.
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