
Om du ska utföra 
arbeten inom ett 
vattenområde
Information till dig som planerar åtgärder vid vatten.

Behöver jag anmäla min planerade 
vattenverksamhet även om…
…jag bor i ett detaljplanelagt område där bryggor 
tillåts?
Ja, det behöver du. Lagstiftningen kring vattenverk-
samhet gäller parallellt med annan lagstiftning som 
plan- och bygglag och strandskyddslagstiftning. 

…jag har fått bygglov från kommunen för min 
brygga?
Ja. För att anlägga bryggan krävs även att du anmäler 
vattenverksamheten till länsstyrelsen. 

…mitt sommarstugeområde har en samfällighet 
som vill ta ut sjövatten eller åvatten för bevattning 
av våra trädgårdar och odlingar? 
Ja, ni behöver anmäla vattenuttaget till Länsstyrelsen. 
Ni behöver även ha rådighet över vattendraget eller 
vattenförekomsten. 

Oavsett vilken typ av vattenverksamhet du 
planerar måste du ha rådighet över vatten-
området. Rådighet kan du ha genom att äga 
vattenområdet, genom avtal eller servitut. 
Länsstyrelsen prövar inte rådigheten, det är 
upp till dig att se till att du har rådighet. 

Lagar och förordningar som reglerar 
vattenverksamheter är:
• miljöbalk (1998:808), kapitel 11. 
• lag (1998:812) med särskilda bestämmelser om 

vattenverksamhet och
• förordning (1998:1388) om vattenverksamheter

Kontakta oss
Telefon: 010-223 40 00 

E-post: vattenverksamhet.sodermanland@lansstyrelsen.se
Webb: lansstyrelsen.se/sodermanland 

Vill du veta mer om vatten- 
verksamheter?
Denna folder är en kortfattad information om 
vattenverksamheter. Vill du veta mer finns 
information på Länsstyrelsens hemsida. 
Du kan också kontakta oss som arbetar med 
vattenverksamheter på Länsstyrelsen.



Vad är en vattenverksamhet?
Om ett område är täckt av vatten vid någon tid på 
året så räknas det som ett vattenområde. I ett sådant 
område räknas i princip alla åtgärder eller byggna-
tioner som vattenverksamhet.

Anmäl till Länsstyrelsen om du tänkt
• anlägga mindre bryggor, flytbryggor och andra 

konstruktioner i vattenområde.
• anlägga våtmarker upp till 5 ha
• gräva/schakta/muddra i vattenområde.  
• Göra vattenuttag och leda bort vatten från ett 

vattenområde.
• anlägga sandstrand och strandskoning.
• bygga en bro eller anlägga/byta vägtrumma i 

mindre vattendrag och diken.
• fylla ut i ett vattenområde.
• gräva om mindre vattendrag.
• lägga ned kabel i vattenområde

Varför är det viktigt att anmäla eller 
tillståndspröva din vattenverksamhet?
• Prövning av vattenverksamheten sker utifrån 

platsens förutsättningar.
• Prövning sker utifrån enskilda intressen
• Prövning sker utifrån allmänna intressen 
• Länsstyrelsen utför tillsynsbesök för att säker-

ställa att beslut följs. Tillsyn genomförs även 
på vattenverksamheter där beslut eller tillstånd 
saknas helt.

Om du utfört en vattenverksamhet 
utan att först anmäla den? 
Vattenverksamheter kan bara anmälas till läns-
styrelsen innan de påbörjas. Pågående eller redan 
utförda vattenverksamheter behöver du ansöka om 
tillstånd för hos mark- och miljödomstolen. Hör av 
dig om du har frågor kring detta så berättar vi mer.

Anmälan av 
en vattenverksamhet 

sker till Länsstyrelsen. 
Ansökan om tillstånd för en 

vattenverksamhet sker 
till mark- och miljö-

domstolen.

Anlägga brygga
Anlägga våtmarkGräva och schakta

Vattenuttag

Gräva om vattendrag

Lägga ned kabel
Anlägga sandstrand

Byta vägtrumma

Fylla ut i vattenområde

Länsstyrelsens roll vid 
vattenverksamheter 
Mindre vattenverksamheter kan anmälas till läns-
styrelsen. Efter anmälan fattar Länsstyrelsen beslut 
om åtgärderna får utföras och när. Om de inte kan 
utföras enligt ansökan så kan Länsstyrelsen också 
meddela ett godkännande med viss ändring i verk-
samheten.

En del vattenverksamheter som faller inom ramen 
för anmälningsplikten kan komma att behöva 
tillståndsprövas av Mark- och miljödomstolen. Vid 
sådan tillståndsprövning deltar Länsstyrelsen vid 
samråd och tar därefter beslut om den planerade 
verksamheten bedöms ge upphov till betydande 
miljöpåverkan eller inte. Större vattenverksamheter 
ska alltid tillståndsprövas av mark- och miljödom-
stolen.


