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Ny hemvist för bestämmelserna 
om markavvattning?

Tomas Johansson
vattenenheten



• Utredningsdirektivet

• Nuvarande lagstiftning

• Utredningens arbetssätt

• Vad behöver förändras och varför?
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Vattenverksamhetsutredningens översyn av 
markavvattningsbestämmelserna



Föreslagna ändringar ska säkerställa att alla 
tillståndspliktiga vattenverksamheter har tillstånd i 
överensstämmelse med de miljökrav som ställs i 
miljöbalken och de nämnda EU-kraven, samtidigt 
som en väl fungerande markavvattning och en 
fortsatt hög regler- och produktionskapacitet i den 
svenska vattenkraftproduktionen eftersträvas. 
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Utredningsdirektivet



• Miljörättens grundläggande principer ska få genomslag

Förorenaren betalar - PPP
Bästa möjliga teknik

• Rättskraftens räckvidd

• Möjligheterna att använda generella föreskrifter

• Hela verksamheten ska prövas

• Analysera systemet för omprövning för att möjliggöra anpassning 
till miljöbalkens hänsynsregler och EU-rättens regler om 
vattenkvalitet och påverkan på djur och växtliv
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Utredningsdirektivet
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• Ursprunget från dikningslagen 1879 och vattenlagen 1918 

• Inarbetad i miljöbalken, men allt fick inte plats

• Flera försök har gjorts för att fullfölja ambitionen med miljöbalken
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Nuvarande lagstiftning



• Henrik Löv - utredare

• 2 (+ 1?) sekreterare

• 27 experter

• 2 expertmöten

• 6 arbetsgruppsmöten, varav 2 uppdelade i a och b

• diverse aktiviteter
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Utredningens arbetssätt



1. Outbyggda älvar

2. Skillnad miljöfarlig verksamhet - vattenverksamhet

3. Restvattenlagen (a,b)

4. Rättskraft och generella villkor

5. Omprövning (a,b)

6. Oklara ansvarsförhållanden
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Arbetsgrupper



Sveriges kommuner 
och landsting
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Experter

Miljödepartementet
Landsbygdsdepartementet

Näringsdepartementet
Försvarsdepartementet

Mark- och miljödomstolen
Mark- och miljööverdomstolen

Älvräddarna
Naturskyddsföreningen

Världsnaturfonden
Sportfiskarna

Svenska 
insjöfiskarenas 
centralförbund

Svensk 
vattenkraftförening

Svensk Energi
LRF

Kammarkollegiet
Naturvårdsverket

Havs och 
vattenmyndigheten
Länsstyrelserna (2)

Jordbruksverket
Energimyndigheten

Trafikverket
Lantmäteriet



• Experter – inte företrädare för särintressen

• Kort om tid

• Kom gärna med förslag på texter
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Utredarens käpphästar
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Vad behöver förändras och varför



• Direktivet

• Gå igenom lagtexten, identifiera skillnader, ta 
bort skillnader som ej är motiverade

• Sortera in restvattenlagen i balken eller i en 
förordning
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Utredarens utgångspunkt
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VVMFV
• All verksamhet kräver tillstånd

• Prövning enskilda intressen, tvångsrätt

• Samhällekonomisk tillåtlighet

• Hänsyn till framtida VV

• Strikt ansvar

• Utrivning

• Underhåll 

• Samfälligheter

• Anläggningens ägare

• Lista med verksamheter

• Enbart allmänna intressen

•

•

•

• Miljörapport

• Verksamhetsutövaren
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VVMFV

• Prövningsinstanser

• Sakägarbegreppet

• Fördelning av processkostnader
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God status
i sjöar och 
vattendrag

Dränerad och 
översvämnings-
skyddad mark

• Utgå från den verksamhet som ska regeleras
• Ändamålsenlig lagstiftning



• Aktiva ägare

• Dela på prövningen av allmänna och enskilda intressen

• Ansvar för underhåll

• Offentlig förvaltning

• Stad och land

• Definitionen på markavvattning
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Frågeställningar om markavvattning


