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Gräs eller vad? 

 





Miljöbalkens mål 1 kap.1 § 

 Främja hållbar utveckling  

 Nuvarande och kommande generationer 

tillförsäkras god och hälsosam miljö och 

tillgång till naturresurser  

 Miljöintressen som ska beaktas: skydd för 

människors hälsa, bevarande av biologisk 

mångfald och främjande av kretslopp 



Miljöbalken 

 Miljömål 16 st. 

 Miljökvalitets mål 



 

 Hänsynsreglerna: 

 

1. Bevisbörderegeln 

2. Kunskapskravet 

3. Försiktighetsprincipen 

4. Produktval 

5. Hushållning och kretslopp 

6. Lokalisering 

7. Skälighetsbedömning 

8. Ansvar 

 



Miljöbalken 

 

 Tillstånd mark- och miljödomstolen 

 Anmälan miljöprövningsdelegationen 

(MPD) på länsstyrelsen 

 Samråd 

 Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 



Mark & Miljödomstolen 

 Fem domstolar, vid tingsrätterna i Nacka, 

Växjö, Vänersborg, Östersund och Umeå. 

 Mark- och miljööverdomstolen, vid Svea 

hovrätt 

 Fyra domare 

 En lagfaren domare 

 Ett tekniskt råd 

 Två särskilda ledamöter. 



Mark- och miljödomstol 
 tillstånd till vattenverksamhet samt till miljöfarlig 

verksamhet 

 frågor om hälsoskydd, naturvård, renhållning, 
förorenade områden och farligt avfall 

 skadestånds- och ersättningsfrågor med 
miljöanknytning 

 frågor om bygg-, rivnings och marklov enligt plan- 
och bygglagen 

 tomträttsmål 

 överklagande av planärenden 

 mål enligt fastighetsbildnings-, anläggnings och 
ledningsrättslagen 

 expropriationsmål. 

 



Jag N.N. lovar och försäkrar på heder och 

samvete, att jag vill och skall efter mitt 

bästa förstånd och samvete i alla domar 

rätt göra, ej mindre den fattige än den 

rike, och döma efter Sveriges lag och laga 

stadgar; aldrig lag vränga eller orätt 

främja för släktskap, svågerskap, vänskap, 

avund, illvilja eller räddhåga, ej heller för 

mutor och gåvor eller annan orsak, under 

vad sken det vara må; ej den saker göra, 

som saklös är, eller den saklös, som saker 

är. Jag skall varken förr, än domen 

avsäges, eller sedan uppenbara dem, som 

till rätta gå, eller andra de rådslag rätten 

inom stängda dörrar håller. Detta allt vill 

och skall jag som en ärlig och uppriktig 

domare troget hålla. 



Vattenområde 11kap. 4 § 
 Vattenverksamhet (11 kap. 2 § MB) – 

Uppförande, ändring, lagning och utrivning 
av dammar eller andra anläggningar i 
vattenområden m.m. 

  Vattenanläggning (11 kap. 3 § MB) – Sådan 
anläggning som har kommit till genom en 
vattenverksamhet, tillsammans med 
manöveranordningar som hör till 
anläggningen.  

  Vattenområde (11 kap. 4 § MB) – Ett område 
som täcks av vatten vid högsta förutsebara 
vattenstånd. 



Vattenverksamhet 11kap.3 

§  
 1. uppförande, ändring, lagning och utrivning 

av dammar eller andra anläggningar i 
vattenområden, fyllning och pålning i 
vattenområden, 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, 

  2. bortledande av grundvatten och 
utförande av anläggningar för detta,  



Vattenverksamhet 

11kap.3§ 
 3. tillförsel av vatten för att öka 

grundvattenmängden samt utförande av 
anläggningar och åtgärder för detta, och  

 4. åtgärder 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 (markavvattning). 

 



Vägledning 

 Miljöbalken 

 Vattenverksamheter Handbok för 

tillämpningen av 11 kapitlet i miljöbalken  

 Efter den 1 juli 2011 ansvarar Havs- och 

vattenmyndigheten för denna 

publikation. Telefon 010-698 60 00 

publikationer@havochvatten.se 

www.havochvatten.se/publikationer 



Tack! 
Detta är en  

Lagotto Romagnolo 

Han söker tryffel men har inte 

en aning om vad det heter. 


