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Vad ska jag prata om?

• Generell lagstiftning
• Lagstiftning som rör 

rensningsarbeten
• Exempel på försiktighetsmått
• Exempel på beslut
• Frågor



11 kap 2 § miljöbalken
Med vattenverksamhet avses:

1. …. bortledande av vatten från eller grävning, sprängning 
och rensning i vattenområden samt andra åtgärder i 
vattenområden om åtgärden syftar till att förändra vattnets 
djup eller läge,

4. åtgärder som utförs för att avvattna mark, …, eller som 
utförs för att sänka eller tappa ur ett vattenområde eller för 
att skydda mot vatten, när syftet med åtgärden är att 
varaktigt öka en fastighets lämplighet för något visst 
ändamål (markavvattning).

Dikningsföretag har kommit till genom en vattenverksamhet 
och är således en vattenanläggning enligt 11 kap 3 §



Förordning (1998:900) om 
tillsyn enligt miljöbalken

Vattenverksamheter: 
Länsstyrelsen har tillsyn både på

tillståndsgivna verksamheter och på icke 
tillståndsgivna



Förrättning = Tillstånd

• Dikningsföretagens förrättning är att 
jämställa med ett tillstånd! 

• Har rättskraft för det som prövats vid 
förrättningen 24 kap 1 § MB! OBS!

• Vid ändringar av dikningsföretaget krävs 
en om-/nyprövning i miljödomstolen!

• (Visst utrymme för lagliga ändringar i ÄVL 
- 1918 års vattenlag)



Dikningsföretagens 
rättigheter

• 11 kap 15 § MB har rätt att rensa ner till profilerna 
enligt förrättning eller till senast lagliga djup o ch läge 

• 28 kap 11 § MB rätt att använda annans mark för 
underhållsarbete

• 2 kap 6 § LSV rensmassorna får läggas på närmsta 
strand m.m.

• Enligt 11 kap 17 § MB har dikningsföretaget 
underhållskyldighet och rättighet att rensa till fastställt 
djup och läge enligt förrättning



Dikningsföretagens skyldigheter
• enligt 11 kap 17 § MB, underhålla samt rättighet att 

rensa till angivet djup och läge enligt förrättning 
(Fixpunkter BrB 14 kap 8 §)

• enligt 11 kap 15 § MB, underrätta ägaren om 
rensningen berör hans mark samt anmäla till 
Länsstyrelsen om fisket kan skadas. I fisket 
ingår även kräftor och musslor. 



Skyldigheter fortsatt:
• enligt 2 kap 2 § MB, skaffa sig den kunskap som 

behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens 
art och omfattning för att skydda människors hälsa och 
miljön mot skada och olägenhet samt använda bäst 
möjliga teknik

• bedriva den egenkontroll som framgår av 26 kap 19 §

• anmäla ändring av styrelsen till Länsstyrelsen elle r 
Lantmäteriet

• iaktta bestämmelserna i 9 kap om rensmassorna 
innehåller föroreningar (kommunen)

• hålla samråd enligt 12 kap 6 § MB, om rensningen 
väsentligt skadar naturmiljön

• söka dispens från fridlysningsbestämmelserna i 
artskyddsförordningen(2007:845) om så krävs



Artskyddsförordningen 4§
I fråga om vilda fåglar och i fråga om sådana vilt och 

levande djurarter som  i bilagan till denna förordning har 
markerats med N eller n är det förbjudet att

1. avsiktligt fånga eller döda djur
2. avsiktligt störa djur särskilt under djurens 

parnings-, uppfödnings-, övervintrings-
och flyttningsperioder

3. avsiktligt förstöra eller samla in ägg i 
naturen

4. skada eller förstöra djurens 
fortplantningsområden eller viloplatser

Förbudet gäller alla levnadsstadier hos 
djuren.



Artskyddsförordningen 14§
En dispens får ges endast om:

1. det inte finns någon annan lämplig lösning,

2. om dispensen inte försvårar upprätthållandet av en 
gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess 
naturliga utbredningsområde, och

3. dispensen behövs
a) för att skydda arter
b) för att undvika allvarlig skada, särskilt på gröda, boskap, skog, fiske, 

vatten eller annan egendom,
c) av hänsyn till allmän hälsa och säkerhet eller av andra tvingande 

skäl som har ett allt överskuggande allmänintresse,

Alltså: punkt 1 och 2 ska vara uppfyllda 
samt ett av skälen under punkt 3 ska väljas



Länsstyrelsens roll
• Ta emot anmälan
• Hantera anmälan samt dispenser

• Skriva beslut och förelägga om 
försiktighetsmått alternativt villkor

• Rådgivande och stöd

• Tillhandahålla material (i viss mån)



Exempel på försiktighetsmått:
• Åtgärderna skall behovsanpassas. Det är bättre 

med punktinsatser årligen än genomgripande 
rensningar med längre intervall. 

• Rensmassorna läggs upp och planas så att inte 
landskapsbilden eller värdefulla biotoper för djur-
och växtarter skadas och så att allmänhetens 
tillträde inte påverkas negativt.



Exempel på försiktighetsmått fortsatt:

• Bottenstrukturer av sten, grus och sand bör sparas 
eftersom dessa utgör potentiella lek- och 
uppväxtområden för många vattenlevande arter.

• Sandiga/grusiga bottnar med inslag av finare sediment är 
den tjockskaliga målarmusslans och flodpärlmusslans 
hemvist, stor försiktighet bör tas i dessa partier 
(artskyddsförordningen).

• Rensning av vattendrag bör utföras under 
lågvattenföring (normalt under juli-
september) för att minimera grumling 
med hänsyn till fisket samt 
häckningsperiod för fåglar och lekande 
groddjur (, 

• Buskar och träd längs vattendraget bör 
sparas, minskar erosion, motverkar 
igenväxning, gynnar biologiskmångfald 
och minskar rensningsbehovet.



Exempel på beslut







Tack för att ni lyssnade

Frågor


