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Vattenverksamhet i miljöbalken –
tillstånd huvudregel

• Vattenverksamheter kräver normalt tillstånd (11 kap 9 § MB)

• Anmälan:

• Anmälningspliktiga vattenverksamheter enligt 13-punktslista (§ 9a 
MB)

• Inte prövning enligt 9 kap. MB och miljöprövningsförordningen 
om inte foder utifrån tillförs aktivt vid odling.



Undantag

• Uppenbart att varken enskilda eller allmänna intressen riskerar 
att skadas (11:12 Miljöbalken)

• Odling av fisk, musslor och kräftdjur (11:11 Miljöbalken)



De som beslutar

• Mark- och miljödomstolen, ger tillstånd enligt 11 kap. och avgör 
överklagningar av Länsstyrelsens beslut

• Mark- och miljööverdomstolen, dom som överklagats

• Länsstyrelsen lämnar strandskyddsdispens inom skyddat område 
och dispenser inom skyddade områden, tillsynsbeslut om 
anmälningspliktig vattenverksamhet (bottenyta högst 3000 
kvadratmeter)

• Kommun, strandskyddsdispens utanför skyddat område



Miljökrav

• Allmänna hänsynsregler i 2 kap. miljöbalken bland annat 
förbudsregel i hänsynsreglerna (2:9 MB).

• Hushållningsbestämmelserna t.ex. riksintressen (3 kap MB) 
inklusive hänsyn till totalförsvaret

• Regler om skyddade område i 7 kap.

• Tillstånd får inte strida mot detaljplan eller områdesbestämmelser

• Tillstånd får inte medverka till att en miljökvalitetsnorm inte följs



Processförutsättningar och krav

Vattenverksamhet 

• Rådighet (förfoganderätt över vatten och mark – avtal),

• Samhällsekonomisk tillåtlighet (11:6 MB), 

• Inte försvåra för andra vattenverksamheter ((11:7 MB), 

• Hänsyn till fisket (11:8) alternativt fiskeavgift



Enskilda intressen beaktas

• Tillstånd till vattenverksamhet  gäller alla och envar och berättigar 
till ersättning för påverkan på enskilda intressen

• Jämför med dispensprövning om strandskydd där enbart påverkan 
på allmänna intressen prövas



Villkor i beslut om odling – anmälan/dom

• Utmärkning (Transportstyrelsen) samt tillstånd att inneha 
sjösäkerhetsanordning (SSA) - specialmärke

• Inmätning till sjökort (Sjöfartsverket)

• Borttagande medför återställande och anmäls både till 
Länsstyrelsen och Sjöfartsverket

• Lokalt ursprung för alger

• All skörd tas iland

• Säker förankring

• Ställande av säkerhet (t.ex. bankgaranti, men ej stat och kommun)

• Kontrollprogram tas fram i samråd med Länsstyrelsen och ev. fler 
(Göteborgs Universitet) av t.ex. biomasseförluster - syrepåverkan



Beslutade och pågående ärenden

syfte sökanden beslutanden kommun läge

Testodling Göteborgs Universitet Länsstyrelsen Strömstad Kosterhavets NP

Odling Grebbestads Bageri AB Länsstyrelsen Tanum V. Hällsö

Odling Grebbestads Bageri AB Mark- och miljödomstolen Tanum Ö. L. Torgrimmen

Pågående:

Testodling KTH och GU Länsstyrelsen Lysekil Bredholmen samt Mittskär



Miljöanpassad odling av makroalger

• Miljöanpassad odling likartad den testodling som fått beslut

• Sidoliggande odling på land ger möjlighet till odling i sötvatten 
och/eller saltvatten samt bättre kontroll av utgående vatten

• Utnyttja näring från reningsverk och större djurgårdar

• Utnyttja energi eller koldioxid vid energiproduktion

• Utnyttja energianläggningars plattformar (förslag i havsplanen)

• Restaurering av vikar med fintrådiga alger (se EU-life algae-
projekt)



Nya förutsättningar för prövning

• Proposition om vattenverksamhet, kapitel 11 miljöbalken, väntas i 
september. Remiss vattenverksamhet: I vått och torrt – förslag till 
ändrade vattenrättsliga regler SOU 2014:35.

• Havsplaner, utkast finns. Havs- och vattenmyndigheten tar emot 
förbättringsförslag senast i april. Dialog pågår, sedan blir det 
samråd om förslag under dec. 2017 – maj 2018 och därefter 
granskning av förslag till havsplaner, preliminärt vintern 2018-
2019.



Mer information

• Handbok vattenverksamhet , 2008:5, Havs- och 
vattenmyndigheten

• Länsstyrelsens hemsida: lansstyrelsen.se/vastragotaland där finns 
bland annat information om samråd inför ansökan om tillstånd till 
vattenverksamhet och blankett om anmälan om 
vattenverksamhet

• Infokartan Västra Götaland (webbGIS) med underlagskartor


