
Tillsyn, anmälan och 
prövning av 
vattenverksamhet i 
hamnar för 
fritidsbåtar

• Mål: Ge en översiktlig bild över 
vad Länsstyrelsen gör när vi 
utövar tillsyn mot 
vattenverksamhet i en 
småbåtshamn och vad vi prövar i 
en ansökan om tillstånd för 
vattenverksamhet.

 

• Syftet är att skapa bättre 
förståelse för olika ansvar, krav 
på underlag, förväntad tid och 
juridiska förutsättningar.



Agenda
• Vad är en småbåtshamn?

• Vem svarar upp för vad?

• Tillsyn av vatten och miljö

• Anmälan av vattenverksamhet

• Ansökan om tillstånd för 
vattenverksamhet

• Vad gör Länsstyrelsen för att främja 
hållbar utveckling av småbåtshamnar?



Vad är en 
småbåtshamn?

Definition enligt Sjöfartsverkets föreskrifter om mottagning av avfall från fritidsbåtar (SJÖFS 
2001:13): Fritidsbåtshamn – en plats eller geografiskt område som inrättats för att ge service till 
fritidsbåtar, dock inte små bryggor och enkla förtöjningsplatser.

Det finns ingen definition av begreppet hamn för fritidsbåtar i plan- och bygglagstiftningen (PBL).

En hamn för fritidsbåtar är i dagligt tal en brygga, kaj eller liknande med plats för flera mindre båtar 
för fritidsändamål.

Begreppet ”hamnar för fritidsbåtar” har ersatt det tidigare begreppet ”småbåtshamnar”. Ändringen, 
som trädde i kraft 2 augusti 2021, gjordes vid implementeringen av det så kallade MKB-direktivet i 
plan- och bygglagstiftningen.

Begreppsändringen syftar till en harmonisering med andra delar av plan- och bygglagstiftningen och 
med MKB-direktivet. Ändringen gjordes också för att begränsa bygglovsplikten till hamnar för 
fritidsbåtar med plats för flera mindre båtar för fritidsändamål.

Källa; Hamnar för fritidsbåtar - PBL kunskapsbanken - Boverket

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/anmalningsplikt/bygglov-for-anlaggningar/hamnar-for-fritidsbatar/


Vem är 
ansvarig för 
verksamheten 
i hamnen?

Det kan till exempel vara den enskilda båtägaren, 
båtklubben, hamnansvarig, hamnägaren eller 
fastighetsägaren.  

Den som ansvarar för hamnen har ett stort ansvar för att inte 
förorena vattnen vid hamnen samt områdena i och runt 
omkring. Det här är exempel på vad du behöver ha kontroll 
över:

• Båtbottenfärger

• Alternativa metoder till båtbottenfärger och hur de 
används

• Uppställningsplatser

• Båtupptagningsplatser

• Muddring & dumpning

• Bryggor & pirar

• Finns det förorenade områden?

• Farligt avfall

• Toalettavfall

• Påfyllning av drivmedel (cisterner, sjömack)

• Buller

• Båtåtervinning 

• Som verksamhetsutövare för miljöfarlig verksamhet ska du 
kunna planera och kontrollera verksamheten 
(hamnverksamheten) för att motverka olägenheter för 
människors hälsa eller miljön. Du ska även hålla dig 
underrättad om verksamhetens eller åtgärdens påverkan 
på miljön

• Miljöbalken ställer krav på den som är 
verksamhetsutövare att skaffa sig den kunskap som 
behövs för att skydda människsors hälsa och miljön mot 
skada eller olägenhet. 

• Lagen ställer även krav att du ska vidta 
de försiktighetsåtgärder som behövs för att förebygga, 
hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden 
medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller 
för miljön. 

• Det finns även krav att du väljer produkter som medför så 
få risker som möjligt för människors hälsa och för miljön.

Tillsynsmyndigheterna har som uppdrag att informera om, 
vägleda, kontrollera, pröva och följa upp att ansvaret fullföljs.



Vem svarar för vad?

Natur och landskap

• Dispens från artskyddsförordningen – 
Länsstyrelsen

• Dispens från biotopskydd – Länsstyrelsen

• Dispens från landskapsbildsskydd – Länsstyrelsen

• Dispens från strandskydd  - 
Kommun/Länsstyrelsen

• Dispens i nationalpark – Länsstyrelsen

• Dispens i naturreservat - Länsstyrelsen

Miljö, hälsa och risk

• Tillstånd för hantering av explosiva och brandfarliga varor - 
Kommunen men i vissa fall Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap, MSB

• Tillstånd eller anmälan för avloppsanläggningar – Kommunen

• Tillstånd eller anmälan för miljöfarlig verksamhet :
• A-verksamheter - Tillstånd söks hos mark- och miljödomstolen.

• B-verksamheter - Tillstånd söks hos länsstyrelsen.

• C-verksamhet - Anmälan görs till kommunal nämnd. Det kan krävas tillstånd i 
vissa fall

• U-anläggningar övriga verksamheter ex fritidsbåtshamnar. -. Kommunen

• Tillstånd eller anmälan för transport av farligt avfall – 
Länsstyrelsen

• Tillstånd eller anmälan för vattenverksamhet - Mark- och 
miljödomstolen för tillstånd och länsstyrelsen för anmälan

• Tillstånd, anmälan och dispens inom vattenskyddsområde - 
Länsstyrelsen eller kommunen

• Anmälan för fettavskiljare – Kommunen

• Anmälan för olje- eller slamavskiljare – Kommunen

• Anmälan om avhjälpande vid förorening – Kommunen

• Anmälan om installation av cistern för brandfarliga varor

Kulturmiljö

• Tillstånd för förändring av byggnadsminne – 
Länsstyrelsen

• Tillstånd och anmälan om fornlämningar – 
Länsstyrelsen

• Anmälan om rivning eller ändring av potentiella 
byggnadsminnen - Länsstyrelsen

Väg och trafik

• Tillstånd för ny eller ändrad utfart - 
Väghållningsmyndigheten som är kommunen eller 
Trafikverket

• Tillstånd för åtgärder inom vägområde - 
Väghållningsmyndigheten som är kommunen eller 
Trafikverket

• Tillstånd för åtgärder nära väg

Lista över tillstånd, dispenser och anmälan - PBL kunskapsbanken - Boverket

Farled och Sjöfart

• Trafikverket och Sjöfartsverket samverkar i 
hanteringen av ärenden som rör sjöfart enligt plan- 
och bygglagen och miljöbalken.

• Trafikverket ansvarar för den strategiska 
infrastrukturplaneringen.

• Sjöfartsverket har det operativa ansvaret för 
tillgänglighet, framkomlighet och säkerhet till sjöss

• Remisser som gäller kuster, sjöar och kanaler 
skickas till båda verken.

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/handlaggning/beslut-om-lov/upplysningar-i-lov/lista-over-tillstand-dispenser-och-anmalan/


Vad är 
vattenverksamhet

?

Med Vattenverksamhet menas:

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 eller utförande av en anläggning för detta,

7. tillförsel av vatten för att öka grundvattenmängden eller utförande av 
en anläggning eller en annan åtgärd för detta

8. Markavvattning

Definition vattenområde: 
Ett område (yta) som täcks av vatten vid högsta förutsebara vattenstånd



Vad krävs för att få 
utföra 

vattenverksamhet
?

För att få bedriva vattenverksamhet behöver du oftast göra en anmälan till 
Länsstyrelsen eller ansöka om tillstånd hos Mark- och miljödomstolen. För 
mindre omfattande vattenverksamheter räcker det med en anmälan. Det 
finns också vattenverksamhet som varken kräver anmälan eller tillstånd.

För att få bedriva vattenverksamhet behöver en del krav uppfyllas. Du 
behöver också vidta vissa försiktighetsmått för att begränsa negativ påverkan 
på miljön.

Exempel på krav är:

• Verksamheten får inte försvåra annan verksamhet som i framtiden kan 
antas beröra samma vattentillgång, och som främjar allmänna eller 
enskilda intressen av vikt.

• Miljöbalkens 2 kapitel med de allmänna hänsynsreglerna ska följas.

• Om vattenverksamheten kan skada fisket (inklusive blötdjur och kräftdjur) 
är verksamhetsutövaren skyldig att utan ersättning vidta de 
skyddsåtgärder som behövs. Dessutom ska verksamhetsutövaren 
underhålla de anordningar som behövs för fiskens framkomst 
(framkomlighet) eller fiskets bestånd med mera.

• Nyttan av verksamheten från allmän och enskild synpunkt ska överväga 
kostnaderna, skadorna och olägenheterna av den.

• Verksamhetsutövaren måste ha rådighet (förfoganderätt) över vattnet där 
verksamheten ska bedrivas



Tillsyn!

• Syftar till att minska 
miljöpåverkan från 
fritidsbåtshamnar 

• Utförs av kommunernas 
miljökontor inom miljö- och 
hälsoskyddsfrågor

• Utförs av Länsstyrelsen inom 
vattenverksamhetsfrågor



Exempel på Miljökontorens tillsyn

Vilka anläggningar bedöms?
• Gästhamnar 

• Hemmahamnar 

• Anslutningshamnar

• Upptagnings- och sjösättningsplatser

• Vinteruppläggningsplatser

• Småbåtsvarv med service/reparation 
och/eller vinterförvaring. 

• Sjömackar

• Naturhamnar

Vad för typ av förekomster bedöms?
• Utsläpp/föroreningar vid båtupptagning

• Spolplatta och rening av spolvatten

• Utsläpp/föroreningar vid underhåll, 
reparation och vårrustning

• Bränslen, smörjmedel, bottenfärger och 
andra kemikalier

• Buller, damm, lukt och andra störningar

• Toaletter och andra sanitära anläggningar

• Avfall

• Förorenad mark och sediment



Länsstyrelsernas 
övergripande roll

• Sverige är indelat i 21 län och 
varje län har en länsstyrelse 
och en landshövding. 
Länsstyrelsen är regeringens 
ombud i länet och ska både 
förverkliga den nationella 
politiken och samtidigt ta 
hänsyn till regionala 
förhållanden och 
förutsättningar. 

• Länsstyrelsen är alltså en viktig 
länk mellan länets kommuner 
och dess invånare å ena sidan 
och regeringen, riksdagen och 
de centrala myndigheterna å 
den andra sidan.



Syftet med tillsyn av 
vattenverksamheter

• Syftet med tillsyn är att säkerställa att 
verksamhetsutövare som bedriver 
vattenverksamhet eller vidtar åtgärder 
som påverkar vattenmiljön genomför 
egenkontroll och vidtar de 
skyddsåtgärder och rutiner som behövs. 

• Det görs genom att följa upp vad 
verksamheten har för inverkan på den 
ekologiska, kemiska och kvantitativa 
statusen och den ekologiska potentialen i 
vattenförekomster.

• Tillsyn utövas dels direkt gentemot den 
som bedriver en verksamhet eller vidtar 
en åtgärd – Kontrollerande

• Tillsyn utövas dels som information, 
rådgivning och vägledning till enskilda, 
organisationer, branscher och 
myndigheter - Förebyggande



Olika typer av tillsyn

Egeninitierad
• Är sådan tillsyn, som planeras och 

genomförs på tillsynsmyndighetens 
initiativ. Egeninitierad tillsyn kan inriktas 
på de områden, som bedöms vara mest 
angelägna t.ex. vattenuttag.

• Prioriteras både nationellt* och regionalt 
efter bedömd samhälles & miljönytta för 
vatten, mot att nå miljömålen och 
naturvärden. 

• Men även respekt och efterlevnad för 
regelverket, konkurrensneutralitet och 
skyddet av den enskilde påverkar hur vi 
prioriterar.

• Utgör mindre än 30% av tillsynen

Händelsestyrd
Med händelsestyrd tillsyn menas sådana 
aktiviteter som initieras av utomstående och 
därigenom generar ärenden, som måste 
handläggas. Exempelvis:

• Anmälan om anmälningspliktig 
vattenverksamhet

• Klagomålsärenden 

• Anmälan om haverier och driftstörningar

• Åtalsanmälan vid miljöbrottsmisstanke

• Tillsynsbesök på verksamhetsutövarens 
begäran

• Utgör mer än 70% av tillsynen

*2022-2024 har vi nationellt fokus på tillsyn Vattenuttag, Vattenanläggningar som utgör vandringshinder och 
dammar i dammsäkerhetsklass med otillfredsställande dammsäkerhet  



Tillsynsprocess

• Bilden beskriver en generell 
tillsynsprocess som kan 
inledas antingen genom att 
tillsynsmyndigheten själv 
planerat dem som en 
periodisk kontroll eller 
genom att det inkommit 
klagomål mot 
verksamheten.



På vilket 
lagutrymme 

vilar 
tillsynsbeslut

• Vid föreläggande om rättelse, eller om tillsynsmyndigheten meddelar ett förbud, 
tillämpas 26 kap. 9 § miljöbalken.

• Har ett tillstånd till en anläggning förfallit kan föreläggande om utrivning ske (med 
stöd av 26 kap. 11 § miljöbalken).

• Det är möjligt att förelägga om att verksamhetsutövaren ska lämna de uppgifter som 
behövs för tillsynen (enligt 26 kap. 21 § miljöbalken).

• Förelägganden går att förena med vite (enligt 26 kap. 14 § miljöbalken).

• Länsstyrelsen med flera myndigheter kan förelägga om att ansökan ska ske om 
tillstånd eller omprövning (enligt 24 kap. 12 § miljöbalken). Föreläggandet kan ange 
att ansökan ska ske inom en viss tid.

• Länsstyrelsen kan ansöka om återkallelse. Ett tillstånd enligt miljöbalken kan i vissa 
fall återkallas på tillsynsmyndighetens initiativ. Miljöbalkens 24 kapitel preciserar 
under vilka omständigheter ett tillstånd kan återkallas. Ett återkallande kan ske bland 
annat 

• om tillståndet eller villkor i tillståndet inte har följts (3 § punkt 2)  

• om det har uppkommit en väsentlig olägenhet som inte förutsågs när 
verksamheten fick sitt tillstånd (3 § punkt 3)

• om en verksamhet som har tillstånd enligt miljöbalken slutligen har upphört (3 
§ punkt 5), 

• Alla  beslut är skriftliga och kan överklagas så att den berörda behandlas med 
rättssäkerhet



Olika 
tillsynsbesluts 

innebörd

• Beslut om att ärendet avskrivs;

Många tillsynsärenden kan avskrivas innan det går så långt som till föreläggande. Antingen visar 
det sig efter kontroll och utredning att det inte är en överträdelse som skett eller så åtgärdar 
den berörda frivilligt överträdelsen. Avskrivning av ett ärende kan alltså ske vid olika tillfällen 
under tillsynsprocessen.

• Beslut om föreläggande;

Med ett beslut om föreläggande kan tillsynsmyndigheten få till en rättelse i naturen.. Ett 
skriftligt beslut förtydligar för den berörda vad det är som ska göras. I ett föreläggande kan det 
ingå olika försiktighetsmått t.ex. med tanke på invasiva arter enligt förordningen om invasiva 
arter

• Beslut om åtalsanmälan

Om det framkommer att verksamheten har inneburit/innebär skada på några intressen kan det 
bli tal om åtalsanmälan för miljöbrott.

• Beslut om vite

Beslut om förelägganden eller förbud kan förenas med vite. Vite är ett belopp som den som 
föreläggandet riktas mot kan tvingas betala om hen inte följer föreläggandet. En 
grundförutsättning för att förelägga med vite brukar i normalfallet anses gälla att den förelagde 
tidigare visat en ovilja att utföra de berärda åtgärderna (eller följa ett förbud). Det kan vara så 
att ett tidigare föreläggande utan vite inte följts. 

• Beslut om förbud;

För att stoppa en pågående verksamhet som leder till allvarlig skada kan ett förbud vara ett 
alternativ. Det finns ingen principiell juridisk skillnad mellan föreläggande och förbud. Ett 
förbud innebär att en åtgärd inte får utföras.



Vad sker och vad 
sker inte vid tillsyn av 
vattenverksamhet?

Länsstyrelsens utredningsansvar

Verksamhetsutövarens utredningsansvar

Hanterar inte grannfejder

Grunden är kommunikation mellan alla 
inblandade – rätt information ger rätt beslut

Även klagande behöver kunna påvisa att det 
skett en överträdelse.



Vilka åtgärder ska 
anmälas till 

Länsstyrelsen?

Exempel på vattenverksamheter som inte kräver tillstånd, utan bara behöver 
anmälas till Länsstyrelsen:

• Anlägga våtmark där ytan understiger 5 hektar.

• Uppföra en anläggning eller fyllning i ett vattenområde, om den bottenyta 
som berörs är högst 500 kvadratmeter i vattendrag eller högst 3000 
kvadratmeter i andra vattenområden.

• Gräva, schakta, muddra eller spränga i ett vattenområde, om den bottenyta 
som berörs är högst 500 kvadratmeter i vattendrag eller högst 3000 
kvadratmeter i andra vattenområden.

• Bygga en bro, anlägga en trumma eller byta en trumma i ett vattendrag med 
en medelvattenföring som är högst 1 kubikmeter per sekund

• Gräva om ett vattendrag med en medelvattenföring som är högst 1 
kubikmeter per sekund, om åtgärden inte är markavvattning.

• Leda bort högst 600 kubikmeter ytvatten per dygn från ett vattendrag, dock 
högst 100 000 kubikmeter per år.

• Leda bort av högst 1 000 kubikmeter ytvatten per dygn från ett annat 
vattenområde än vattendrag, dock högst 200 000 kubikmeter per år.

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

• En komplett lista på vilka vattenverksamheter som kan anmälas till 
Länsstyrelsen hittar du i 19 § i förordning (1998:1388) om vattenverksamhet 
med mera

För mer beskrivningar se; Anmälan om vattenverksamhet | Länsstyrelsen Västra Götaland (lansstyrelsen.se)

https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/miljo-och-vatten/atgarder-och-verksamheter-i-vatten/vattenverksamhet/anmalan-om-vattenverksamhet.html


Vilka 
försiktighetsmått 
behövs för att få 

utföra 
vattenverksamhet

?

För att begränsa negativ påverkan på vattenmiljön vid arbeten i vatten 
behövs olika försiktighetsmått. Försiktighetsmått innefattar olika 
skyddsåtgärder, begränsningar och förbud som ska gälla för den specifika 
åtgärden eller verksamheten.

När du anmäler eller söker tillstånd för vattenverksamhet ska du beskriva 
försiktighetsmått för verksamheten. I en anmälan om vattenverksamhet kan 
Länsstyrelsen också förelägga verksamhetsutövaren att vidta de 
försiktighetsmått.

Exempel på olika försiktighetsmått är:

• Åtgärder /arbete begränsas i tid

• Åtgärder som begränsar grumling, t.ex. skyddsskärmar av geotextil eller 
spånter av metall eller plast

• Åtgärder som begränsar spridning, t.ex. miljöskopa vid muddring

• Åtgärder som skyddar värdefulla miljöer, t.ex. ålgräsängar och hårdbottnar
Åtgärder för att skydda organismer, ridåer av luftbubblor eller 
repellerande ljud ska användas vid sprängning för att skrämma bort 
akvatiska organismer från sprängningsområdet

För mer exempel och mer beskrivningar se; Vattenverksamhet | 
Länsstyrelsen Västra Götaland (lansstyrelsen.se)

https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/miljo-och-vatten/atgarder-och-verksamheter-i-vatten/vattenverksamhet.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/miljo-och-vatten/atgarder-och-verksamheter-i-vatten/vattenverksamhet.html


Hur ska ni anmäla 
vattenverksamhet

?

Anmäl vattenverksamhet i vår e-tjänst

• De flesta vattenverksamheter av mindre omfattning 
kan anmälas i vår e-tjänst. 

• En anmälan ska innehålla de uppgifter, ritningar, 
kartor, tekniska beskrivningar och fotografier av 
platsen som behövs för att vi ska kunna bedöma 
verksamhetens omfattning, och påverkan på miljön 
och närliggande fastigheter.

• I enskilda fall kan vi begära att anmälan ska 
kompletteras med en miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB).

Obs! Anmälan ska ske innan verksamhet påbörjas, inte i 
efterhand

Anmälan om vattenverksamhet (lansstyrelsen.se)

https://www.e-tjanster.lansstyrelsen.se/formservice/formDownload?serviceName=lst_cfd_multiserv_formhotell_tr&scriptcomponent.cmtagname=trex-lst-anmalan_vattenverksamhet-cfd&service_name=anmalan_vattenverksamhet&skip.login=yes


Hur arbetar Länsstyrelsen i 
Västra Götaland med er 

anmälan?

Vi arbetar i team med din 
anmälan

Fördelar med att arbeta i team:

• Specialiserar oss på 
anmälningsärenden

• Effektivare handläggning

• Minskad sårbarhet – bättre 
överblick

• Utökad kompetens genom 
kunskapsutbyte inom teamet

• Samsyn i beslut



Hur arbetar 
Länsstyrelsen i 

Västra Götaland 
med er anmälan?

Mottagande

Utredning av 
inkomna 

handlingar

Komplettering

Remiss, 
internt och 

externt
Bemötande

Utredning 
med 

eventuellt 
platsbesök

Beslut



Hur arbetar 
Länsstyrelsen i 

Västra Götaland 
med er anmälan?

Bedömning

• Ett ärende prövas utifrån lagstiftning och de allmänna 
intressena, dvs påverkan på natur- och vattenmiljön, 
såväl växt- och djurliv som allmänhetens möjlighet att 
nyttja vattenområdet.

• Val av plats är ofta en viktigt faktor! 
• Undvik skyddade områden (Natura2000, strandskydd mm)

• Biologiskt känsliga miljöer, ex. grundområden med ålgräsängar, 
tareskogar, vilda ostron- och musselbankar samt korallrev

• Områden med höga friluftsvärden, ex. strandpromenader, 
badbryggor, hopptorn, badstränder, kanotleder, naturhamnar

• Oexploaterade områden

• Områden som kontinuerligt behöver muddras eller på annat sätt 
åtgärdas för att upprätthålla sin funktion

• Ett beslut i anmälan om vattenverksamhet kan förenas 
med försiktighetsmått.



När ska ni ansöka 
om tillstånd för 

vattenverksamhet
?

• För vattenverksamhet av större omfattning behöver du 
ansöka om tillstånd hos Mark- och miljödomstolen, efter 
att du har haft samråd med Länsstyrelsen och andra som 
kan vara berörda.

• Du kan behöva ansöka om tillstånd även för en 
vattenverksamhet av mindre omfattning. Det gäller till 
exempel om åtgärderna kan påverka värdefull natur eller 
om någon enskild påverkas och inte samtycker. Du får också 
ansöka om tillstånd även om det bara krävs en anmälan



Vad sker vid 
en ansökan 

om tillstånd?

• Undersökningssamråd: Du ska genomföra ett undersökningssamråd för att bedöma om verksamheten kan 
innebära betydande miljöpåverkan. Vid samrådet ska du ta fram ett samrådsunderlag och samråda med 
Länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och enskilda som kan bli särskilt berörda. Observera att om 
verksamheten per automatik innebär betydande miljöpåverkan, eller om du som verksamhetsutövare 
bedömt att den gör det, behövs inget undersökningssamråd.

• Samrådsredogörelse: Du ska sammanställa inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse, och därefter 
beslutar Länsstyrelsen om det är betydande miljöpåverkan eller inte.

• Liten miljökonsekvensbeskrivning: Om vi bedömer att verksamheten inte innebär betydande miljöpåverkan 
ska du ta fram en liten miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Ansökan, samrådsredogörelse och MKB lämnas 
till mark- och miljödomstolen.

• Avgränsningssamråd: Om vi bedömer att verksamheten innebär betydande miljöpåverkan ska du 
genomföra ett avgränsningssamråd, för att bestämma miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och 
omfattning. Kraven på underlaget är då högre. Du ska ta fram ett samrådsunderlag och samråda med: 
Länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten, de enskilda som kan antas bli särskilt berörda samt de övriga statliga 
myndigheter, kommuner och den allmänhet som kan antas bli berörd.

• Miljökonsekvensbeskrivning: Du ska upprätta en miljökonsekvensbeskrivning, som skickas till mark- och 
miljödomstolen tillsammans med ansökan och samrådsredogörelsen.

• Tillståndsprövning: Mark- och miljödomstolen kan fråga efter kompletteringar. Därefter kungörs ansökan, 
och Länsstyrelsen, sakägare samt andra berörda får yttra sig. Du kommer att få bemöta detta.

• Huvudförhandling och syn: Domstolen ordnar en huvudförhandling och vid behov genomförs platsbesök. I 
vissa fall avgör domstolen ärendet på handlingarna.

• Dom och beslut: Ansökan om tillstånd resulterar i en dom där det framgår om vattenverksamheten får 
bedrivas eller inte, samt vilka villkor som gäller för tillståndet.

• Eventuell överklagan: Domen kan överklagas till Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) av dig eller andra 
som är berörda. Sista datum för överklagan framgår av domen. Om den som överklagar får 
prövningstillstånd kommer Mark- och miljööverdomstolen att gå igenom alla handlingar, och eventuellt kalla 
till huvudförhandling innan de tar beslut.



Vad kostar en 
ansökan om 

tillstånd?

• Följande kostnader kan uppkomma när du 
ansöker om tillstånd:

•Utredningar, framtagande av ansökan och 
konsulters eller ombuds deltagande i 
domstol.

•Domstolens prövningsavgift.

•Motparters kostnader för deltagande i 
tillståndsprocessen och vid förhandling i 
domstolen



Vad gör 
Länsstyrelsen 

mer för att 
hjälpa er och 

miljön?

• Länsstyrelsen ansvarar för Åtgärdsprogrammet med inriktning 
Hållbart båtliv. Genom åtgärdsprogrammet försöker 
Länsstyrelsen få kommunerna i länet att arbeta på liknande 
sätt i sin tillsyn, lämnat tillsynsvägledning samt skapat ett 
nätverk där det hålls möten med kommunernas 
tillsynshandläggare två gånger per år.

• Länsstyrelsen hanterar också granskning och godkännande av 
Lokala Vattenvårdsåtgärder (LOVA) – där kommuner och andra 
organisationer kan ansöka om bidrag för att göra åtgärder för 
att t.ex. minska påverkan från fritidsbåtshanteringen.

• Stöd till åtgärdsarbete mot övergödning. Övergödning är ett 
utbrett problem i våra sjöar, vattendrag och havsområden. 
Genom regeringens särskilda satsning för att minska 
övergödningen finns medel att söka för lokala åtgärder.

Läs mer här; Stöd för åtgärder i vatten | Länsstyrelsen Västra 
Götaland (lansstyrelsen.se)

https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/miljo-och-vatten/atgarder-och-verksamheter-i-vatten/stod-for-atgarder-i-vatten.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/miljo-och-vatten/atgarder-och-verksamheter-i-vatten/stod-for-atgarder-i-vatten.html

