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SYFTET MED WEBBINARIET: 
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• För att handläggare på myndigheter ska kunna hantera ärenden som berör sur 

sulfatjord behöver de veta var den finns, hur den påverkar miljön samt vilka åtgärder 

som kan minska dess påverkan. Som stöd i detta arrangerar SGU ett digitalt 

seminarium om sur sulfatjord.

• Målsättningen för webbinariet är att ge handläggare verktyg för att bättre hantera 

ärenden där sur sulfatjord kan ha miljöpåverkan, exempelvis vid markavvattning eller 

flytt av schaktmassor. I höst kommer en workshop om sur sulfatjord att hållas där bland 

annat åtgärdsplaner kommer att tas fram. Mer information om detta kommer.



Två frågeställningar:
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1. Hur ser lagstiftningen ut gällande markavvattning. Är den tillräcklig för 

att förhindra en markanvändning som leder till att ytterligare sur sulfatjord 

oxiderar? 

– d.v.s. ingen ytterligare grundvattennivån sänkning.

2. Om man vill höja grundvattennivån i ett dikat område med sur sulfatjord. 

Vad finns det för juridiska hinder och möjligheter?



Åtgärder som orsakar grundvattensänkning - oxidering av sura sulfatjordar 

– vad gäller?

• Regelverk

– All sänkning av grundvattennivåer är inte markavvattning.

– Vad är markavvattning – definition

– Miljöbalkens 11 kap. (paragrafer som rör markavvattning § 2, 3, 4 och 12,13,15, 17,19, 20)

• Tillståndspliktiga markavvattningsåtgärder

– 13 § - hantering av skyddsdikning och täckdiken

• Tillståndsprövning: Länsstyrelsen, Miljöprövningsdelegationen och Mark-och miljödomstol

• Tillsyn:

▪ Dikesanläggningar (tillståndsgivna, lagliga, olagliga och inte vattenanläggningar(dagvattendiken?) 

▪ Underhåll av befintliga tillstånd – problematik?

– Behov av åtgärder exvis anlägga våtmark

▪ Utrivning och underhåll?

▪ Gamla tillstånd - tillsyn, omprövning, återkallelse…

▪ Kan omprövning och återkallelse bli aktuellt för att åtgärda oxidering av sura sulfatjordar?

– Hänsynsreglerna 2 kap 

▪ Hur kan man använda sig av hänsynsreglerna i tillståndsprövningen och tillsynen utifrån sura 

sulfatjordar.

• Vad gör Naturvårdsverket?
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Historik 
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• Tillståndsplikt och markavvattningsförbudet tillkom för att skydda 

och bevara våtmarker.

• Naturvårdslagen – Vattenlagen

• Markavvattning är en vattenverksamhet där det är marken som är 

intressant och vattnet som är problemet.

• Miljöanknytning finns i miljöbalken 11 kap och 2 kap MB

• Övriga bestämmelser finns i lagen med särskilda bestämmelser 

om vattenverksamhet (1998:812) (LSV).



Åtgärder som orsakar 

grundvattensänkning -

oxidering av sura sulfatjordar
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• Markavvattningsåtgärder som 

kräver tillstånd

• Markavvattning som inte kräver 

tillstånd – täckdikning

• Avvattnande åtgärder som inte 

är markavvattning – ex  

skyddsdikning

• Underhåll av olika diken



11 kap. definition markavvattning
• Enligt 2 § markavvattning: en 

åtgärd som utförs för att avvattna 

mark, när det inte är fråga om 

avledande av avloppsvatten, 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. Lag (2014:114).

• Enligt 3 § är markavvattning en 

vattenverksamhet och,

• Enligt 4 § är en vattenanläggning: en 

anläggning, som har kommit till 

genom en 

vattenverksamhet, tillsammans med 

manöveranordningar som hör till en 

sådan anläggning,
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Miljöbalken definierar markavvattning som en åtgärd 

som utförs för att 

• avvattna mark, när det inte är fråga om avledande 

av avloppsvatten, 

• 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.

Historiskt har åtgärderna varit dikning, sjösänkningar 

eller invallning



11 kap. tillståndspliktig
Enligt 13 § får markavvattning inte utföras utan 

tillstånd. Vidare krävs tillstånd, i den utsträckning 

regeringen föreskriver det, för andra åtgärder som 

utförs för att avvattna mark i de fall åtgärden kan 

förväntas få en bestående negativ effekt på växt- och 

djurlivet. 

• För dränering av jordbruksmark genom 

täckdikning med dräneringsrör som har en största 

diameter av 300 millimeter krävs det dock 

tillstånd endast om det är sannolikt att allmänna 

eller enskilda intressen skadas genom 

verksamheten.

• Ett tillstånd till markavvattning eller annan åtgärd 

för att avvattna mark ska förenas med de villkor 

som behövs för att begränsa eller motverka 

skada på allmänna eller enskilda intressen. I 

tillståndet ska det anges inom vilken tid 

åtgärderna ska vara utförda. Lag (2016:991). 
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• Markavvattning är tillståndspliktigt enligt 11 kap 13 § MB

• Regeringen kan föreskriva att andra avvattnande åtgärder 

ska kräva tillstånd – ex skyddsdikning?

• Täckdikning - undantag från tillståndsplikt –- men bara om 

det är sannolikt att enskilda eller allmänna intressen inte 

skadas. 

• Bevisbördan ligger på tillsynsmyndigheten,

• Verksamhetsutövaren står för risken.

• Tillstånd till markavvattning - eller annan åtgärd för att 

avvattna mark – ska förenas med de villkor som behövs för 

att begränsa eller motverka skada på allmänna eller enskilda 

intressen.

Prövande myndigheter: 

Länsstyrelsen, Miljöprövningsdelegationen (ex torvtäkt), Mark-

och miljödomstol. 



Underhåll - rensning
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• enligt 17 § Den som äger en 

vattenanläggning är skyldig att 

underhålla den så att det inte 

uppkommer skada för allmänna eller 

enskilda intressen genom ändringar i 

vattenförhållandena.

• enligt 15 § Tillstånd enligt detta kapitel 

behövs inte för att utföra rensningar för 

att bibehålla vattnets djup eller 

läge….Om fisket kan skadas, skall 

anmälan om de planerade arbetena 

göras till länsstyrelsen innan arbetena 

påbörjas.
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11 kap. Underhållsansvar
– riskfaktor

• Underhållsansvaret gäller alla vattenanläggningar –

med tillstånd, lagliga och olagliga.  

• Underhållet gäller till fastställt djup och läge – svårt att 

avgöra för markägare och tillsynsmyndighet om det inte 

finns en förrättning med fixpunkter.

• Fördjupningar som orsakar grundvattensänkning är inte 

underhåll utan kan vara tillståndspliktig markavvattning.

• Om underhållet utförs som en rensning och ”fisket kan 

skadas” ska anmälas till länsstyrelsen. 

• 2 kap hänsynsreglerna



11 kap. Vattenverksamhet
Utrivning mm 

Enligt 19 § Tillstånd enligt denna balk skall alltid 

lämnas till utrivning av en vattenanläggning i 

ytvatten, om inte förordnande meddelas enligt 20 §.

Enligt 20 § I stället för att lämna tillstånd att riva ut 

en vattenanläggning i ytvatten får mark- och 

miljödomstolen på begäran av ägaren av en 

fastighet som skulle skadas av utrivningen förordna 

att skyldigheten att underhålla anläggningen och 

fullgöra övriga skyldigheter som ligger på 

anläggningens ägare skall övergå på 

fastighetsägaren till dess något annat bestäms.

Till skydd för allmänna intressen får efter åtagande 

ett sådant förordnande också meddelas för staten, 

en kommun eller ett vattenförbund.

Förordnande får inte meddelas, om det kan antas att 

fastighetsägaren inte kan fullgöra skyldigheterna 

eller om det med hänsyn till den sökande eller till 

allmänna intressen anses mera angeläget att 

anläggningen rivs ut.

Om ägaren av en vattenanläggning vållas skada av 

att anläggningen bibehålls, skall den som övertar 

ansvaret för anläggningen betala skälig ersättning 

för skadan.

Lag (2011:923).
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• Underhållsansvaret gäller till dess att det sker en 

ansökan om utrivning enligt 19 § till Mark-och 

miljödomstol.

• Om en fastighetsägare skadas kan hen förordnas att ta 

över underhållsskyldighet av diket istället för utrivning 

(skydd för enskild).

• Om ett allmänt intresse skadas kan staten, kommun, 

vattenförbund förordnas att underhållsskyldighet.

• Förordnandet får inte meddelas om

• FÄ inte kan fullgöra sina skyldigheter

• Hänsyn till sökandes intresse eller, 

• att de allmänna anses mer angeläget



Om man vill höja grundvattennivån i ett dikat 

område med sur sulfatjord. Vad finns det för 

juridiska hinder och möjligheter?
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Åtgärder för att höja grundvattennivån i syfte att minska 

påverkan från sur sulfatjord och MKN nedströms etc
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• Tillsynsmyndigheten 

- Tillsyn av markavvattningstillstånd i enlighet med 

26 kap och hänsynsreglerna i 2 kap MB 

- Omprövning enligt 24 kap 5§ MB

- Återkallelse enligt 24 kap 3§ MB

• Markägare eller andra med rådighet kan  

• Ompröva tillståndet och/eller söka nytt tillstånd.

• Återkalla tillståndet.

• Finns inget markavvattningstillstånd –

▪ Rådighet 

▪ Kvarstår ett markavvattningsbehov.

▪ Krävs en ansökan om utrivning (19 § MB) 

kopplat till underhållsskyldighet (20 § MB)



Åtgärder för det allmänna där det finns ett tillstånd till markavvattning                                                    
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Naturvårdsverket pågående arbete

▪ Uppdaterade miljöbalkstillstånd
– Omprövning, återkallelse och 

tidsbegränsning

▪ Våtmarkssatsningen 2021
– Vägledning våtmarksbygge hantering av 

markavvattningsdiken etc.

– Bidrag till anläggande av våtmarker

▪ Miljömålsrådsprojekt 
– Våtmarksrelaterade projekt

▪ Vägledning 2 kap hänsynsregler



Allmänna hänsynsregler
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• 2.3 Försiktighetsprincipen

• 2.2 Kunskapskravet

• Bevisbörda



24 kap. 5 § MB Omprövning.
5 § I fråga om miljöfarlig verksamhet eller 

vattenverksamhet får tillståndsmyndigheten 

ompröva tillstånd när det gäller en bestämmelse 

om tillåten produktionsmängd eller annan liknande 

bestämmelse om verksamhetens omfattning, samt 

ändra eller upphäva villkor eller andra 

bestämmelser eller meddela nya sådana

1. när, från det tillståndsbeslutet fick laga kraft, 

det förflutit tio år eller den kortare tid som, på 

grund av vad som följer av Sveriges medlemskap i 

Europeiska unionen, föreskrivs av regeringen eller 

den myndighet som regeringen bestämmer,

2. om verksamheten med någon betydelse 

medverkar till att en miljökvalitetsnorm inte följs,

3. om den som har sökt tillståndet har vilselett 

tillståndsmyndigheten genom att lämna oriktiga 

uppgifter eller låta bli att lämna uppgifter av 

betydelse för tillståndet eller villkoren,

4. när tillståndet eller villkor som gäller för 

verksamheten inte har följts,

5. om det genom verksamheten uppkommit en 

olägenhet av någon betydelse som inte förutsågs 

när verksamheten tilläts,

6. om förhållandena i omgivningen har ändrats 

väsentligt,
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Tillståndsmyndigheten kan ompröva tillstånd, ändra 

eller upphäva villkor eller andra bestämmelser eller 

meddela nya sådana.

1. När det förflutit 10 år. 

2. Om verksamheten med någon betydelse medverkar 

till att en MKN inte uppnås.

4. Om tillstånd eller villkor inte följs.

5. Om det genom verksamheten uppkommit en 

olägenhet av någon betydelse som inte förutsågs när 

verksamheten tilläts,

6. Om förhållandena i omgivningen har ändrats 

väsentligt



24 kap. 3 § MB Återkallelse.
• 3 § Tillståndsmyndigheten får helt eller delvis 

återkalla tillstånd, dispens eller godkännande 

som meddelats enligt balken, eller enligt 

föreskrifter med stöd av balken, och förbjuda 

fortsatt verksamhet

1. om den som har sökt tillståndet, 

dispensen eller godkännandet har vilselett 

tillståndsmyndigheten genom att lämna 

oriktiga uppgifter eller underlåta att lämna 

uppgifter av betydelse för tillståndet, 

dispensen, godkännandet eller villkoren,

2. när tillståndet, dispensen, godkännandet 

eller villkor som gäller för verksamheten eller 

åtgärden inte har följts och avvikelsen inte är 

av ringa betydelse,

3. om det till följd av verksamheten eller 

åtgärden har uppkommit någon olägenhet av 

väsentlig betydelse som inte förutsågs när 

verksamheten eller åtgärden tilläts,

4. om det till följd av verksamheten eller 

åtgärden har uppkommit sådana förhållanden 

som enligt 2 kap. 9 § innebär att 

verksamheten inte får bedrivas,

5. om verksamheten slutligt har upphört,

osv….
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Tillståndsmyndigheten får helt eller delvis återkalla tillstånd, 

dispens eller godkännande som meddelats enligt balken, 

eller enligt föreskrifter med stöd av balken, och förbjuda 

fortsatt verksamhet.

2. när tillståndet, eller villkor inte har följts och avvikelsen 

inte är ringa.

3. om det genom verksamheten eller åtgärden har 

uppkommit någon olägenhet av väsentlig betydelse som 

inte förutsågs när verksamheten eller åtgärden tilläts, 

7. om det behövs för att uppfylla Sveriges förpliktelser till 

följd av EU-medlemskapet,



SLUTSATS: 

Alla miljöbalksverktyg är inte testade men 

vägledning är på G.

TACK!
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