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Kammarkollegiet
Kammarkollegiets huvuduppgift enligt miljöbalken är att föra talan i domstol

för att ta till vara miljöintressen och andra allmänna intressen i enlighet med 

vad som anges i miljöbalken.

Uppdraget från Vattenmyndigheterna: 

En strategi för genomförande av åtgärder för att motverka fysisk 
påverkan från vattenverksamheter.



Aktörer – ”föra talan”
• Nationella myndigheter – Kammarkollegiet, Havs- och 

vattenmyndigheten, Naturvårdsverket m.fl. 

• Regional myndighet – Länsstyrelsen i respektive län

• Lokal myndighet - Kommunerna

• Verksamhetsutövare

• Vattenförbund

• NGO:s (Sportfiskarna m.fl.)

• Fastighetsägare

• Berörda enskilda  m.fl.



Vattenverksamhet - rättsligt 
reglerat
Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god 
miljö för nuvarande och kommande generationer.



Miljöbalkskedjan

• Tanken om hur miljöbalken ska få genomslag  i verkligheten genom rättsliga prövningar och 

förfaranden

• Hur de olika rättsliga verktygen, prövningarna av tillsynsmyndigheten och domstolarna och 

myndigheternas agerande i dessa, bör hanteras och hur de kan stödja varandra sinsemellan -

rättsäkerhet och rättstrygghet i tillämpning !



Strategin – effektiv och konkret 
vägledning för tillämpningen av 
miljöbalkens bestämmelser



I tillämpning – fysisk påverkan

Fysisk 
påverkan

Egenkontrollen

Åtgärd 
behövs

Åtgärd 
behövs 
inte

ÅTGÄRDSPROGRAM



Åtgärd behövs

Verksamhetsutövaren 
tar ansvaret – åtgärd 
genom anmälan eller 

tillståndsansökan 
m.m.

Myndigheterna och övriga 
aktörer ställer krav vid 

prövningen

DOM 
eller 

beslut

Egenkontroll
NORM 

EFTERFÖLJS
OK!



Åtgärd behövs
Verksamhetsutövaren tar inte ansvaret –

ingen egenkontroll ?

ingen vilja till åtgärder?

Myndigheterna och övriga 
aktörer – vilken rättslig 

åtgärd ska vidtas?

NORM 
EFTERFÖLJS

INTE!



Åtgärd behövs
§xcvzxcvLänsstyrelsen –
tillsynsmyndighet

A. Tillse att underlag för 
åtgärder finns

B. Tillse att åtgärder utförs

26 kap. 20-22 §§

26 kap. 9 §



Åtgärd behövs
26 kap. 20-22 §§

26 kap. 9 §

Tillstånd enligt miljöbalken – ”rättskraftshinder”  -

föreläggande enligt 26 kap. 9 § om fysiska åtgärder inte 

rättsligt möjligt

Tillsynsmyndigheten behöver välja en 
annan rättslig åtgärd!



Åtgärd behövs

Anmälan enligt 1:13 
tillsynsförordningen



Åtgärd behövs
Anmälan enligt 1:13 
tillsynsförordningen

Anmälan till Havs- och vattenmyndigheten, 
Naturvårdsverket och Kammarkollegiet samt 
länsstyrelsen* om att det behövs antingen: 

1. Omprövning av tillståndet enligt 24 kap. 5 § miljöbalken
2. Återkallelse av tillståndet enligt 24 kap. 3 § miljöbalken

*Om kommun tillsynsmynd.



Åtgärd behövs
Omprövning –
ändringar av 

tillståndets omfattning 
eller nya eller 

förändrade villkorÅterkallelse –
tillståndet upphävs 

och i vissa fall 
utrivning av 

anläggningen Ansökan, framställan m.m. 
till ”tillståndsmyndigheten”

DOM 
eller 

beslut

Egenkontroll
NORM 

EFTERFÖLJS
OK!



Frågor?


