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Utredningens övergripande syfte 
Föreslå regeländringar  
 
─ som ska säkerställa att alla tillståndspliktiga 
vattenverksamheter har tillstånd enligt MB:s och EU-
rättens miljökrav 
 
 ─ eftersträva en väl fungerande markavvattning och 
hög regler- och produktionskapacitet i svensk 
vattenkraftsproduktion  
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Uppdraget - generellt 

• Översyn av vattenverksamhetsreglerna (MB 
och LSV). 

• Bara motiverade skillnader i förhållande till 
miljöfarliga verksamheter. 

• Överför nödvändiga regler från LSV till MB. 
• Genomslag för PPP och BAT även i de 

vattenrättsliga reglerna – som för miljöfarlig 
verksamhet. 

• Generella föreskrifter istället för villkor? 
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Uppdraget – rättskraft 
(SOU 2013:69) 

• Analys: äldre tillstånd och rättigheter (5 § 
lagen om införande av miljöbalken, MP). 

 
• Utforma/driva äldre anläggningar resp. 

verksamheter för att uppfylla gällande 
miljörätt? Generella föreskrifter? 
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Uppdraget – prövningens omfattning 

• Tillståndsprövning av hela (vatten-) 
verksamheten vid ändring av en anläggning 
eller driften av en verksamhet och det inte 
finns  

• Förutsättningar för ett ändringstillstånd?  
 

(Jfr miljöfarliga verksamheter 
 och 16 kap. 2 § tredje stycket MB) 
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Uppdraget - omprövning 

• Analys av det svenska systemet. 
 
• Ändringsförslag för ett effektivt system och 

en omprövningsfrekvens enligt MB:s 
hänsynsregler och EU-rättens krav. 
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Uppdraget – vattenanläggningar med 
oklara ansvarsförhållanden  
• Problem: Löpande underhåll m.m. avseende 

markavvattningsföretag, s.k. herrelösa 
dammar och andra vattenanläggningar med 
oklara ansvarsförhållandena. 
 

• Klargörande av ansvarsfördelning för 
vidtagande av åtgärder och förslag till de 
regeländringar som analysen föranleder.  
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Tilläggsuppdrag – 4:6 MB 
(SOU 2012:89) 

• Analysera tillämpningen av 4:6 MB i förhållande till syftet med 
bestämmelsen.  
- Fann inte stöd för att tillämpningen av bestämmelsen skulle 

innebära en skyddsnivå som är lägre än den lagstiftaren avsett 
 

• Om syftet inte uppnåtts föreslå de ändringar som behövs för att 
skydda aktuella vatten mot utbyggnad och ändrad vattenföring. 
 

• Ändamålsenligt att upphäva 3 stycket? 
 - Paragrafen lämnas oförändrad, 
 - men en ändrad ordalydelse/förtydligande i 2:6 MB 
 (lokaliseringsregeln), 
 - hindra feltolkningar och klargöra att bl.a. 4 kap. 6 § MB ska 
 tillämpas vid all tillståndsprövning av vattenverksamhet.   
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Parallella utredningar av intresse 
 Tilläggsdir. till Miljömålsberedningen – 

strategi för en sammanhållen och hållbar 
vattenpolitik, dir. 2012:95 

  ”… i eventuella överväganden om vattenkraftens 
 miljöpåverkan … samarbeta med …” 

 
 SOU 2013:59, Ersättning vid rådighetsinskränkningar 
- vilka fall omfattas av 2 kap. 15 § tredje stycket regeringsformen och när 

ska ersättning lämnas 
 (Utredningen om ersättning vid rådighetsinskränkningar) 
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Redovisning av uppdrag 

 
Se bild 2  
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Utredare och sekretariat - 
kontaktuppgifter 
Henrik Löv 
 
Li Brismo  08 - 405 92 53 
li.brismo@regeringskansliet.se 
 
Christina Ericson  08-405 39 27 
christina.ericson@regeringskansliet.se 
 
Kristina Dreijer  08 - 405 23 81 
kristina.dreijer@regeringskansliet.se 
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