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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 

I det skånska jordbrukslandskapet är vattendraget som leder bort vatten från inlandet till kus-

ten ofta en markavvattningsverksamhet.1 Det finns i hela Sverige idag ca 50 000 

tillståndsgivna markavvattningsverksamheter varav ca 5 500 inom jordbruksmark i Skåne.2 

Tre exempel på ter större sådana vattendrag är Höje å, Sege å och Skivarpsån. Många av dem 

kom till under tidigt 1900-tal då jordbruket utvecklades och staten med bidrag uppmuntrade 

markägare att förbättra och utöka sin mark genom dikning och sjösänkning för att stärka lan-

dets livsmedelsproduktion. Senare byggdes samhällena som ligger längs 

markavvattningsverksamheterna ut och det ansågs att nyttan av att bli av med avloppsvatten 

med väsentlig fördel kunde släppas till verksamheten.3 Redan idag är de ofta nära 70 - 100-

åriga verksamheterna påverkade av tillförsel av vatten från tätorter som kan medföra problem 

med för höga nivåer i vattendraget för god dränering eller översvämning. Samtidigt innebär 

jordbrukets moderna maskiner och metoder att marken behöver kunna bära tyngre maskiner 

och under större del av året än som ansågs då systemet byggdes.4 Och framför oss ser vi 

ökade nederbördsmängder på grund av klimatförändring. Både i Klimatanpassningsutredning-

ens betänkande Vem har ansvaret och i Vattenverksamhetsutredningens betänkande I vårt och 

torrt har frågan lyfts om behovet att förändring av vattenanläggningar när regnscenariona ser 

annorlunda ut nu och i framtiden. 5 

 

För jordbruksnäringens del pekas på de relativa fördelar förändringar i klimatet förväntas in-

nebära, bland annat genom en längre odlingssäsong. För att kunna dra nytta av detta krävs en 

anpassning av befintliga anläggningar på de marker som fortsatt ska användas för jordbruks-

produktion. I många fall kommer detta att kräva nya markavvattningsåtgärder samt 

kapacitetshöjning i huvuddiken.6 Samtidigt innebär klimatförändringarna, i form av större 

                                                 
1 Termen används här för anläggningen för markavvattning tillsammans med den samfällighet som äger  
anläggningen och har tagits från SOU 2014:35, sid 356. Äldre och vanligare benämningar är dikningsföretag och 
markavvattningsföretag. 
2 SOU 2014:35 sid 392 
3 LSV 3 kap 5§ 
4 Problemen har praktiskt och juridiskt utretts i Jordbruksverkets rapport 2013:14.  
5 SOU 2017:42 och SOU 2014:35. 
6 SOU 2014:35 sid 331. där det också nämns några av jordbrukets nytta av fungerande markavvattnings- 
anläggningar: - Ökad bärighet ger tidigare sådd, längre växtsäsong, säkrare skörd och mindre 
risk för packningsskador. – Färre översvämningsskador ger mindre skördeförluster, mindre utläckage av  
växtnäring och växtskyddsmedel samt mindre skador på markstrukturen.  
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regnmängder och stigande havsnivåer, att markavvattning förblir en viktig del i säkerställan-

det av en hållbar samhällsutveckling vilket måste beaktas i den fysiska planeringen.7 Här 

finns frågor att lyfta i kommunernas översiktsplan men även när enskilda detaljplaner tas 

fram.  

 

Men det enskilda deltagandet i markavvattningsverksamheten har också betydelse för fram-

gången för förändring. I markavvattningsverksamheten är många fastighetsägare och ofta 

kommunen som avloppsintresset eller Trafikverket som väghållaren inblandade. Kunskapen 

om att vara med i en samfällighet för sådan verksamhet och vilket ansvar som finns för var 

och en är ofta liten, vilket medför att nödvändigt underhåll blir eftersatt och markavvattnings-

verksamhetens intressen har inte kunnat tas tillvara vid samhällets utbyggnad. Klimat-

förändringarna som påverkar både stad och land sätter tillämpningen av reglerna för markav-

vattning på sin spets när det finns behov av förändring men det finns inte någon skyldighet för 

anläggningsägaren att med hänsyn till skaderisken uppgradera systemet till nya klimatrelate-

rade avrinningsförhållanden.8  

 

1.2 Syfte och avgränsning 

Syftet är att utreda om den lagstiftning som finns idag kring omprövning av markavvattning 

ger möjlighet att få till stånd markavvattning anpassad för förändrat klimat med större vatten-

mängder. Detta ska jag göra genom att besvara frågorna: 

1. Vilka är de rättsliga förutsättningarna för omprövning av markavvattningsverksamhet? 

2. Vilka skäl finns det för förändringar i dagens regelverk och vilka förslag till föränd-

ring finns det? 

 

Studien avgränsas till markavvattning i ett jordbrukslandskap och de pågående klimatföränd-

ring som medför större regnmängder vilket kommer att ge större flöden att avleda.  

 

                                                 
7 SOU 2014:35 sid 335. Miljömålsberedningen hade i uppdrag att föreslå en strategi för en sammanhållen och 
hållbar vattenpolitik och i detta ingår bl.a. problematik med översvämningar vilket redovisades i delbetänkan-
dena SOU 2013:43 Långsiktigt hållbar markanvändning och SOU 2014:50 Med miljömålen i fokus - hållbar an-

vändning av mark och vatten. 
8 Jordbruksverket rapport 2013:14 sid.69. 
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1.3 Metod och material 

Studien tar sin utgångspunkt i att markavvattningsverksamheter behöver förändas utifrån mil-

jörättslig synvinkel men den civilrättsliga aspekten om delägarskap är starkt knuten till 

möjligheten att få till stånd sådana förändringar.  

 

För mitt arbete att utreda gällande rätt om omprövning av markavvattningsverksamhet har jag 

använt mig av rättsvetenskaplig metod och systematiserar gällande rätt med hjälp av de fyra 

centrala rättskällorna. Rättskällorna är i hierarkisk ordning enligt s.k. rättskälleläran: lag, för-

arbeten, praxis och doktrin.9 Jag har tittat på vilka rättsregler som finns (de lege lata) och 

förslag till lag som bör tillskapas (de lege ferenda).10 Lagtexten är grunden. Förarbeten kan ge 

auktoritativ vägledning om hur texten ska tolkas och där lagtexten inte är tillfylles kan prak-

tiska exempel i form av rättspraxis visa hur det har tolkats i verkliga fall. Via doktrin d.v.s. 

den juridiska litteraturen, fås ofta en förklaring till en lagtext satt i sitt sammanhang. De sak-

nar dock auktoritativ betydelse och kan snarast uppfattas som ett bidrag till den juridiska 

diskussionen.11  

 

De lagrum som behandlar frågor om markavvattning och omprövning av sådana tillstånd är 

främst 11 kap. miljöbalken (MB)12 om vattenverksamhet, samt 2 kap., 3 kap. och 7 kap. lagen 

om särskilda bestämmelser om vattenverksamhet (LSV)13. Reglerna för omprövning finns i 

24 kap. MB. När det gäller markavvattning liksom annan vattenverksamhet är nuvarande lag-

stiftning både i MB och LSV i stora delar överförda från vattenlagen (VL) som bygger på 

äldre vattenlagen (ÄVL). Jag har med tanke på omfattningen av arbetet inte fördjupat mig i 

den äldre lagstiftningen även om den är relevant i praktiken i förvaltningen av många befint-

liga tillstånd för markavvattning.  

 

Textens dignitet utifrån ordningen i rättskälleläran har stor relevans. Men förarbetenas rele-

vans är också beroende på dess aktualitet. Dels kan det vara att de är mer eller mindre nya i 

tiden, men även om de är äldre kan de fortsatt vara relevanta om de används i både domar och 

i senare förarbeten. Ett bra exempel på detta är propositionen till vattenlagen14 som trädde i 

                                                 
9 Sandberg, 2015, sid 39. 
10 Lehrberg, 2016 sid 203 tar upp rättsdogmatisk metod, som är en mer strikt form av rättskälleläran. 
11 Lehrberg, 2016 sid 205. 
12 SFS 1998:808. 
13 SFS 1998:812. 
14 Prop. 1981/82:130 om ny vattenlag. 
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kraft 1983 som i sin tur hänvisar till äldre vattenlagen som är från 1918. Jag har i min uppsats 

mestadels studerat olika statliga utredningar (SOU) samt någon proposition. Viktigast har va-

rit har varit Vattenverksamhetsutredningens slutbetänkande I vått och torrt, där 

markavvattning lyfts fram som en del av lagstiftningen om vattenverksamhet som behöver 

förändras.15 Andra relevanta förarbeten som studerats är Klimatanpassningsutredningens och 

Utredningen för hållbara vattentjänsters betänkanden och propositionen inför den nationella 

livsmedelsstrategin som antogs 2017.16 Ännu har ingen proposition med förslag till ny lag-

stiftning direkt om markavvattning lagts fram. Den större ändring i lagstiftning som gällde 

vatten och miljölagstiftningen som trädde i kraft 2019-01-01 inriktades mot vattenkraftens 

tillstånd.17 

 

Rättspraxis för omprövning för klimatanpassning är obefintligt och av miljöskäl litet. Som en 

del i det inledande arbetet med materialinsamling till uppsatsen söktes i rättsdatabaser domar 

med sökorden var för sig markavvattning och dikningsverksamhet. Resultatet var många do-

mar från 1970 och tidigare som rörde sakrättsliga frågor som deltagande och kostnads-

fördelningen i verksamhet, men i de fåtal prejudicerande domar som har tillkommit de senaste 

15 åren finns det några få som rört det allmänna intresset utifrån delägarskap och utifrån mil-

jöaspekten. Den här studien bygger därför inte på rättspraxis annat än för att förtydliga vissa 

begrepp och då andra källor har gett dem som exempel på utfall. 

 

Doktrin kan vara lagkommentarer, doktorsavhandlingar och artiklar i tidskrifter samt i före-

kommande fall litteratur och artiklar av personer som anses ha djup kunskap i just det ämne 

som behandlas. Den i år utkomna boken Vattenverksamhet - den rättsliga regleringen18 har 

använts för allmän bakgrund till vattenverksamhets- och prövningsfrågor. Varken fördjupande 

litteratur eller tidningsartiklar om just frågan om förnyelse av markavvattningstillstånd med 

auktoritet som doktrin har hittats. Det institut som har störst kunskap om markavvattning, till-

stånd och omprövning är Jordbruksverket då de tidigare genomförde förrättningarna för 

tillstånd och numera har uppdraget att upprätta ett kompetenscentrum för frågan. För bak-

grunden till behovet av förändring för att klara markavvattningen i ett framtida förändrat 

                                                 
15 Prop. 1997/87:45, SOU 2013:69, SOU 2014:35 tar alla upp behovet om förändrad lagstiftning av  
vattenverksamhet och då också markavvattning. 
16 SOU 2017:42, SOU 2018:34 och prop. 2016/17:104. 
17 Lagstiftning enligt prop. 2017/18:243.  
18 Larfeldt och Strömberg, 2019. 
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klimat har jag tagit del av Jordbruksverkets rapporter med bäring på markavvattning.19 Deras 

remissvar till propositioner och statliga utredningar är intressanta i sin helhet eftersom de tar 

upp andra frågor och fördjupade analyser av det som har varit ute på remiss men inte tas med 

i slutdokumentet.20 Denna typen av material är ingen rättskälla utan en av källorna för att 

identifiera problemet. 

 

Analysen av problemen med och behovet av förändring av såväl tillstånd som i förlängningen 

den fysiska vattenanläggningen i ett förändrat klimat gör jag också med utgångspunkt från 

min erfarenhet som ingenjör och kommunal tjänsteman för vatten och avlopp med många 

kontakter med markägare angående frågor kring markavvattningsverksamhet.  

 

2 Vad är markavvattning och varför behöver tillstånden 
ses över? 

I detta avsnitt beskrivs vad markavvattning är och identifieras bakgrunden till frågan om be-

hovet av att förnya omprövning av tillstånden för markavvattningsverksamheten.  

 

Ingenjörsmässigt är markavvattning diken, rör eller vallar som har till syfte att avleda eller 

hålla ute vatten så att marken kan användas produktivt, traditionellt för jordbruksändamål el-

ler torvtäkt men idag även till att åstadkomma mark för bebyggelse. Dikena och rören har ofta 

även använts till att avleda avloppsvatten från enskilda fastigheter eller från tätorter där kom-

munen har ansvaret.21 Som tidigare nämnts finns lagstiftningen kring markavvattning i 

huvudsak i 11 kap MB och 3 kap och 7 kap LSV. Vad markavvattning juridiskt är definieras i 

11 kap §2 punkt 2 MB: 

 

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 vattenom-

råde eller för att skydda mot vatten, när syftet med åtgärden är att varaktigt öka en 

fastighets lämplighet för något visst ändamål. 

 

                                                 
19 Rapport 2013:14 och rapport 2018:19. 
20 Jordbruksverkets remissvar SOU 2017:42 och SOU 2018:34. 
21 Avloppsvatten definieras i MB 9:2 samt LAV 2§. När det blir kommunens ansvarsområde framgår genom i  
LAV 6-7 §. 
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Just syftet för avledningen eller invallningen har stor betydelse för om det är fråga om mark- 

avvattning. Den tekniska anläggningen kan se likadan ut vare sig det är fråga om markavvatt-

ning eller annan vattenverksamhet.22 

 

Utgångsläget är att all vattenverksamhet är tillståndspliktig men kan få utföras utan tillstånd 

eller anmälan om arbetet uppenbart kan ske utan att enskilda eller allmänna intressen påver-

kas.23 Det som är särskilt för markavvattning är att den undantagslöst är tillståndspliktig och i 

stora delar av södra och mellersta Sverige samt i utpekade RAMSAR-områden finns dessu-

tom förbud mot markavvattning.24 För att få tillstånd till markavvattning måste man i de 

områden där förbud råder först ansöka om dispens från förbudet hos länsstyrelsen innan till-

stånd kan sökas.25 Tillstånd för markavvattning söks hos länsstyrelsen.26 Om fler än den som 

ansöker om tillstånd för markavvattning har nytta av avvattning i form av dikning måste dessa 

delta i verksamheten.27  

 

För utförande och drift är det markavvattningssamfälligheten som bildas vid tillståndsgivan-

det som är ägare och verksamhetsutövare. Samfälligheten är sakrättsligt knutet till 

fastigheterna.28 Till skillnad från samfällighet för gemensamhetsanläggning enligt anlägg-

ningslagen (AL)29 är samfälligheten därför inte knuten till fastigheterna utan till 

fastighetsägarna. Vilket bland annat innebär att den inte är noterad i fastighetsregistret. Mar-

kavvattningsverksamhetens tillstånd är ofta noga beskrivet med sektioner och plan och med 

tydligt båtnadsområde samt värderingslängd och kostnadsfördelningslängd med villkor för 

hur de ska skötas. Verksamheten är dimensionerande för ett visst avrinningsområde och med 

förutsättningen att översvämning kan komma att ske med vissa års intervall, vilket har bety-

delse för ändrade förutsättningar utifrån klimat. I nya tillstånd inrättade enligt MB kan också 

villkor om miljöhänsyn ingå. Hur ägandet och skötseln av markavvattningsverksamheten är 

organiserade och vad tillstånden är baserade på är av betydelse för att förstå delar av proble-

met med den befintliga lagstiftningen för att anpassa verksamheten till nya förhållanden. 

                                                 
22 Exempel på rättspraxis för avledning av vatten från markområde inte ansetts som markavvattning,  
M 2013-2257. 
23 MB 11:12 samt MB 11:13 såvida det inte är fråga om täckdikning med rör med största diameter 300 mm. 
24 Att regeringen får förbjuda markavvattning ges av MB 11:14 och bestämmelser om förbud finns i FVV §4. 

Avsikten med förbudet var att säkra återstående våtmarksområden och infördes i Naturvårdslagen (NL) 1994.  
25 MB 11:14 st 2. 
26 MB 11:9b. 
27 LSV 3:1. 
28 Larfeldt och Strömberg sid 177. 
29 SFS1973:1149. 
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Många av tillstånden för markavvattning är som sagts i inledningen gamla. Samhället och 

markanvändningen och deltagarna till markavvattningsverksamheten har förändrats. Ibland så 

mycket så att kunskapen om anläggningen har försvunnit. Därtill kommer klimatförändringen 

som redan nu gör att de dimensionerande flödena kommer oftare idag än då tillstånden inrät-

tades. De prognosticerade ökade nederbördsmängder kan komma att medföra 25-40% större 

flöden inom århundrandet och 20 % fram till halvsekelskiftet.30  

 

Problemen med de gamla tillstånden har identifierats i flera rapporter och utredningar. De kan 

sammanfattas till följande:  

1. Nya deltagare. När fastigheter har styckats av följer deltagandet stamfastigheten om 

inte omprövning eller legaliserad överenskommelse görs vilket har medfört oklara an-

svarsförhållande över tid.31 

2. Ny typ av vatten. Dagvatten har tillkommit vilket inte alltid räknats med i dimension-

erande flöde för det ursprungliga tillståndet och flödesökning och ansvarstagande har 

inte alltid korrigerats för. 32 

3. Nya flöden. Större flödeskapacitet behövs vid förändrat klimat för att klara ökat behov 

av täckdikning och förhindra översvämning av bebyggelse.33 

4. Nya tankar om hur ofta mark får översvämmas. Gamla tillstånd är oftast beräknade för 

översvämningar var annat eller vart femte år medan nya tillstånd beaktas den nya eko-

nomiska verkligheten där översvämning anses kan godtas vart femte eller vart tionde 

år.34 

5. Nya markförhållanden. Naturliga processer har gjort att tillståndet inte är korrekt 

längre. Marken har antingen höjts eller sjunkit vilket gör att funktionen kanske inte 

finns kvar.35 

6. Ny lagstiftning. Lagstiftningen om miljökvalitetsnormer är inte beaktade.36 

                                                 
30 SOU 2017:42 sid53. 
31 SOU 2014:35 sid 387 om att detta blir ett problem eftersom ofta oklarheter kring rättighets- och ansvarsförhål 
landen, vilket riskerar att kraftigt försämra drift och underhåll av anläggningarna. Detta kan leda till allvarliga  
problem inte bara för de berörda fastighetsägarna utan även för omkringliggande områden. Ett av problemen  
kopplat till markavvattning är att kringboende, som är beroende av verksamheten och därför egentligen skulle  
vara deltagare, inte upplever sig ha några incitament att inleda en omprövning och därmed själva få ett kostnads- 
ansvar. 
32 Jordbruksverkets rapport 2013:14 sid 62. 
33 SOU2014:35 sid 319-21 och prop. 2016/17:104 sid 42-43. 
34 Jordbruksverkets rapport 2013:14 sid 37. 
35 Jordbruksverkets rapport 2013:14 sid 69. 
36 MB 24:5 pkt 2. Exempel på rättspraxis där ekologis status för vattendrag har beaktats i markavvattningstill 
stånd, M2014-6639. 
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För aspekten av ett förändrat klimat utifrån större nederbörd och uttalande om livsmedelspro-

duktion och säkra mot översvämningarna är punkterna 2, 3 och 4 mest relevanta. Men punkt 1 

har också en relevans trots att det huvudsakligen pekar på interna förvaltningsangelägenheter 

för markavvattningsverksamheten. Är ansvarsförhållandena inte är kända kan det vara svårt 

att initiera ett omprövningsärende både för den enskilde och för tillsynsmyndigheter. Ur ett 

juridiskt perspektiv innebär detta att tillståndens tekniska utformning behöver ses över och att 

det behövs en ny avvägning mellan enskilda och allmänna intresset. Liksom mellan olika en-

skilda intressen. Att det även finns markavvattning som är laglig men inte legaliserad kan 

även det innebära komplikationer.37  

 

I takt med att samhället byggts ut har i större utsträckning annat vatten än naturvatten och drä-

neringsvatten från jordbruksmark, främst avloppsvatten men även vägvatten, anslutits till 

markavvattningsverksamheten. Ibland har det lett till omprövning av tillståndet och ibland har 

ändringar skett genom att avtal skrivits, men ofta har anslutningen inte legaliserats. I LSV ges 

rätten att släppa avloppsvatten till markavvattningsverksamhet om det kan ske med väsentlig 

fördel.38 Historiskt har omprövning med tillhörande kapacitetsutredningar för anslutning av 

avloppsvatten till markavvattningsverksamhet varit få.39 Därmed har heller inte frågan om vä-

sentlig fördel prövats.  

 

3 Den rättsliga regleringen av omprövning av markavvatt-
ningsverksamhet 

I detta kapitel redovisas förutsättningarna för omprövning av markavvattningsverksamhet i 

allmänhet, och särskilt beaktande av förutsättningarna som kan användas för att få till stånd 

omprövning med anledning av klimatanpassning.  

 

Rättsverkan av ett tillstånd för vattenverksamhet och därmed markavvattning ges i 24 kap 1§ 

MB. Regeln säger att tillstånd eller beslut gäller mot alla och envar i de frågor som prövats i 

domen eller beslutet, och avser tillståndet en vattenanläggning gäller rätten att bibehålla an-

läggningen. Gamla tillstånd jämställs med nya enligt §5 Lagen (1998:811) om införande av 

                                                 
37 SOU 2014:35 sid 324. Fram till 1986 kunde förändringar i markavvattningsverksamhet göras utan  
tillstånd som övrig vattenverksamhet om det inte ansågs ge men för allmänna eller enskilda intressen. Vissa för- 
rättningar genomfördes genom endast en syn och lämnades sedan inte in för legalisering. 
38 LSV 3:5-7.  
39 Jordbruksverkets rapport 2013:14 sid 63. 
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miljöbalken. Tillståndshavaren ska kunna känna sig säker för vilka förutsättningar som finns 

för verksamheten när det gäller sådant som t.ex. hänsynsreglerna i 2 kap MB, men tillståndens 

eller besluten är bindande med vissa modifikationer.40 En typ av inskränkning i rättskraften är 

att tillsynsmyndigheten får ansöka omprövning av tillståndet eller villkor i tillståndet. 41  

 

Som tidigare nämnts ska markavvattning prövas av länsstyrelsen såvida inte det är frågan om 

markavvattning som berör fler än den sökande, för då ska länsstyrelsen skicka vidare ärendet 

till mark och miljödomstolen.42 Detsamma gäller omprövning. Omprövning av tillstånd och 

villkor till en verksamhet kan ske enligt 24 kap 5§ MB när justeringar behövs av miljöskäl el-

ler andra förhållanden. Exempelvis kan det handla om att verksamheten bidrar till att en 

miljökvalitetsnorm inte följs, tillståndet eller villkoren inte har följts eller det genom verksam-

heten har uppkommit en olägenhet som inte förutsågs när verksamheten tilläts. I klimat-

anpassningssammanhang skulle punkt 5, 6 och 10 i 24 kap 5§ MB kunna vara relevanta.  

 

I punkten 5 föreskrivs att olägenhet som inte kunde förutses när tillståndet gavs är ett rekvisit 

för omprövning. Denna punkt kan kopplas till att de dimensionerande flöden som räknades 

med då tillstånd gavs sker oftare idag än då och kan därmed ge mer frekventa översvämningar 

än beräknat. Likaledes har markanvändningen förändrats i och med exploatering av jord-

bruksmark som ger flödesmönster som inte tagits höjd för i den befintliga fysiska 

anläggningen.  

 

Den sista meningen i förra stycket passar också in på rekvisitet i punkt 6 d.v.s. förhållandet i 

omgivningarna har ändrats väsentligt. Exploatering av jordbruksmark medför en väsentlig 

ändring av omgivningen särskilt om anläggningen löper genom eller i direkt anslutning till 

området. Slutligen punkt 10 -för att förbättra anläggningens säkerhet - skulle kunna handla 

om att förändringar behövs för att minska översvämningsrisk för jordbruksmark såväl som 

byggnader.  

 

Omprövning kan initieras av tillsynsmyndigheten, som är länsstyrelsen, eller andra myndig-

heter såsom Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Kammarkollegiet enligt 24 kap 

5 och 7§§ MB. Även verksamhetsutövaren kan i vissa fall begära omprövning enligt 24 kap 

                                                 
40 Larfeldt och Strömberg, 2019, sid 153-153. 
41 MB 11:9c och MB 24:5. 
42 MB 11:9b, LSV 7:19 eller 7:20. 
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8§ MB. Det som sagts ovan gäller tillståndsdelen i de förhållande till de miljökrav som kan 

ställas utifrån MB. 

 

För en samfälld markavvattningsverksamhet tillkommer möjligheten att begära omprövning 

enligt 7 kap. 17–18§§ LSV på grund av ändrade förhållanden i samfälligheten. Detta har sin 

grund i att det är en samfällighet som är verksamhetsutövare. Denna typ av omprövning gäller 

själva förvaltningen av anläggningen och inte tillståndet eller villkoren i sig. Frågor som kan 

föranleda omprövning enligt LSV kan vara förändringar i deltagarkretsen, kostnadsfördel-

ningen, samfällighetens bestånd eller andra förhållanden som inverkar på frågan hur 

verksamheten ska bedrivas. En ansökan enligt 7 kap. 17 § andra stycket LSV görs av en delta-

gare eller flera i samfälligheten. Av andra meningen i andra stycket 7 kap 7§ LSV framgår 

även att omprövning kan ske om någon annan vill ansluta sig som deltagare till samfällig-

heten. Det framgår inte klart av lagtexten om någon som inte är deltagare i samfälligheten då 

får ansöka om omprövning och därmed eget deltagande, men har klargjorts genom avgörandet 

MÖD 2015:38 där en väghållare fick godkänt att begära omprövning för att just bli deltagare i 

samfälligheten. 

 

Det kan även ske en omprövning av delaktighetsfrågorna fristående från en omprövning av 

verksamheten enligt 7 kap. 17 § andra stycket LSV. För att en sådan prövning ska ske måste 

de ändrade förhållandena mer än i ringa mån inverka på frågan om sättet för verksamhetens 

bedrivande, kretsen av deltagare eller kostnadsfördelningen mellan dem. En sådan prövning 

kan t.ex. aktualiseras efter det att fastighetsindelningen har förändrats genom en fastighets-

bildningsåtgärd enligt FBL. Lantmäterimyndigheten kan då göra en anmälan till mark- och 

miljödomstolen enligt 7 kap. 20 § LSV. Ägarna räknas då som sökande. All typ av prövning 

görs som ansökningsmål. 

 

Rättegångskostnader för omprövning utgår från huvudregeln i 25 kap 2§ MB som säger att 

det är sökanden som svarar för sina egna och motparternas kostnader vid mark- och miljö-

domstolen. Även domstolskostnaden, utöver ansökningsavgift, bland annat kostnader för 

kungörelser och sakkunniga står sökande för. Dock i omprövningsmål som avser förhållande i 

samfällighet (t.ex kostnadsfördelning) enligt 25 kap 4§ MB ska vardera parten stå för sina 

kostnader. Undantag från huvudregeln gäller också mål med utgångspunkt i 24 kap 5§ MB, 

med undantag för punkt 10 och 11, där mål initierat av myndighet står myndigheten för sina 

kostnader. 
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Att ansöka om omprövning i domstol kan vara en långsam process som också kan vara dyr för 

den/de sökande. I stället för ansöka om omprövning kan deltagarna komma överens om änd-

rade andelstal, deltagares utträde ur samfälligheten och dennas upphörande.43 Även för inträde 

i samfälligheten kan deltagarna och den som vill inträda komma överens om. Sådana överens-

kommelser har samma verkan som en tillståndsdom eller ett tillståndsbeslut om 

överenskommelsen på ansökan av en deltagare godkänns av mark- och miljödomstolen. 44 

Finns inte ett sådant beslut gäller inte överenskommelsen mot tredje part vilket ka betydelse 

vid ägarskifte för fastighet. 

 

4 Vilka argument finns det för förändrad lagstiftning? 
I detta avsnitt redovisas vilka argument som finns för att ändra dagens lagstiftning så att mar-

kavvattningsverksamheter på ett effektivt sätt görs tidsenliga ur miljö och klimathänsyn och 

anpassas till dagens och framtida flöden. Behovet av förändringar i lagstiftningen kan delas in 

i tre områden: möjliggöra fysiska åtgärder, aktivare förvaltning och effektivare process. 

 

4.1 Förändring för att möjliggöra fysiska åtgärder för miljö och klimatan-
passning 

Olika förarbeten har lyft frågan om större nederbörd i samband med klimatförändringar och 

att de ökade flödena måste tas omhand på anpassat sätt för att inte orsaka översvämning på fel 

ställen. De förutspådda oftare förekommande översvämningarna kan bero på ökad mängd 

dagvatten men också för att mer vatten kommer från jordbruksmark och naturmark.  

 

Dagvattenfrågan liksom ökning av annat avloppsvatten och vatten från vägar vid urbanisering 

av jordbruksmark är tätt knuten till behovet av omprövning av markavvattningsverksamhet 

genom att recipienten för dagvattnet ofta är en markavvattningsverksamhet. Både i betänkan-

det Vems är ansvaret och betänkandet Vägar till hållbara vattentjänster pekas på behov av ny 

lagstiftning kring vatten (dagvatten) och markåtkomst för att hantera klimatförändringarna. 

45Här föreslås bland annat att det ska förtydligas i plan- och bygglagen att översiktsplanen ska 

visa på kommunens syn på risken för skador på bebyggelse och byggnadsverk på grund av 

översvämning, hur dessa risker kan minska eller upphöra ska framgå av översiktsplanen.46 

Men i utredningarna har inte kommenterats konsekvenserna av den planerade bebyggelsen för 

                                                 
43 LSV 7 kap 18§. 
44 SOU 2014:35 sid 387. 
45 SOU 2017:42 och SOU 2018:34. 
46 SOU 2017:42 sid 334 
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nedströms anläggningar såsom markavvattningsverksamheter.47 Behovet av åtgärder såväl fy-

siska som juridiska inom markavvattning utifrån ett förändrat klimat har däremot tagits upp i 

propositionen för den nationella livsmedelsstrategin. Huvudsakligen tas frågan upp för att 

verksamheten ska kunna dra nytta av den presumtiva förlängda odlingssäsongen och behålla 

bärigheten genom ökad dräneringen när regnmängderna ökar men där pekas också på att ökat 

behov av planering för hållbar hantering av vatten i landskapet .48 Det ser ut som det finns ett 

behov av att införa regler för att översiktsplanen ska redovisa hanteringen av åtgärder mot 

översvämning samordnat stad och land vilket skulle kunna vara ett sätt att synliggöra proble-

matiken i sin helhet och ge ett underlag samordnad diskussion vilka åtgärder som behövs och 

vem som ha ansvaret.49 För att sedan åstadkomma förändring för klimatanpassning och för 

miljön behöver markavvattningsverksamheten omprövas. 

 

Att kunna ompröva markavvattningsverksamhet så att de kan leva upp till moderna miljövill-

kor för skötsel och anläggningsutformning borde vara möjligt inom nuvarande regler 24 kap 

5§ beaktat vilka rekvisit som tas upp i de 12 punkterna i bestämmelsen. Det är också Vatten-

verksamhetsutredningens utgångspunkt i sitt resonemang om behovet av förändrad 

lagstiftning för omprövning av miljöskäl.50 Att rättspraxis inte ser ut så idag exemplifieras av 

fall där en sträcka av markavvattningsverksamhet skulle göras om för att återgå till meand-

rande lopp men inte kunde där den nygamla utformningen inte kunde ingå i 

markavvattningsverksamheten trots att funktionen som markavvattning skulle vara oföränd-

rad.51 Enligt Vattenverksamhetsutredningen handlar det om att bestämmelsen i 24 kap. 5 § 

första stycket MB ska förtydligas så att det framgår att även anläggningens utformning kan 

omfattas av en sådan omprövning.52 Detta torde också öka möjligheterna att ompröva anlägg-

ningarna för att förbättra markavvattningen på annat sätt för att klara miljökrav och 

klimatanpassningsbehov som fördjupning och breddning för kapacitetsökning. 

 

                                                 
47 Har kritiserats av Jordbruksverkets i remissvar till SOU 2017:42 och behovet behandlas i prop.2016/17:104 
sid 40.Utredaren till SOU 2014:35 tar också upp problemet om oklart ansvar för översvämningar när dagvatten 
till markavvattningsverksamhet sid 397.  
48 Prop. 2016/17 sid 42-43. Jordbruksverkets regeringsuppdrag att utreda vilka fysiska, juridiska och ekonomiska  
åtgärder som behövs avrapporterades 2017 (N2016/06133-2). Rapport nr 2018:19. 
49 Vilket också tas upp i prop. 2016/17:104 sid 40. 
50 SOU 2014:35 sid 419-21.Resomenamget bygger blanda annat på avgörande M 1855-06, MÖD om vatten-  
drags återgång till meandrande lopp. 
51 M 1855-06. Invändningen mot åtminstone fritt meandrande lopp skulle kunna vara att det inte är möjligt att ha 

tillsyn på något som inte är preciserat i tillståndet men här var det huvudsakligen av ekonomiska skäl. 
52 SOU 2014:35 sid 421. 
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Vissa avvägningsfrågor behöver förnyas för den fortsatta nyttan av markavvattningsanlägg-

ningarna ska bestå. Tillstånden har rättskraft i de delar som finns prövade men nya miljöregler 

kan komma att påverka möjligheterna att i rätt omfattning underhålla markavvattningsanlägg-

ningen för dagens och framtidens förhållanden.53 Detsamma gäller förändrade säkerhetskrav 

kring översvämningar både av jordbruksmarken och för tätorterna. Skäl finns här att få tydli-

gare vägledning i rättskällorna hur allmänna intresset och det enskilda intresset ska avvägas 

t.ex. när biotopskydd behövs men det samtidigt finns krav på underhåll för att säkerställa den 

kapaciteten på vattenanläggningen som tillståndet säger idag. Eller förtydligande kring hante-

ringen av avloppsintresset i dagsläget då markavvattningsverksamheten kanske redan går fullt 

eller att markavvattningsintresset vill ha plats för vatten i förändrat klimat.  

 

En del av de frågor som borde bli föremål för anledning till omprövning enligt listan kap 2 

kan hanteras inom ramen för respektive markavvattningsverksamhet. Det finns dock frågor 

som behöver ett helhetsgrepp för ett helt vattendrag eller avrinningsområde för att nytta, eko-

logisk eller hydrologisk som behövs. I SOU 2013:69 konstateras att det svenska regelverket 

saknar i dagsläget förutsättningar för att uppnå en mer sammanhållen prövning av ett helt vat-

tendrag och de verksamheter som påverkar vattendragets status.54 I samma stycke konstateras 

att bestämmelsen i 16 kap 8§ MB innehåller en möjlighet för prövningsmyndigheten att före-

skriva om villkor som omfattar två eller flera verksamheter men att verksamhetsutövarna då 

måste komma överens om försiktighetsmått.   

 

4.2 Förändring för aktiv förvaltning 

Markavvattningsverksamheten är som sagt ovan inte knutna till fastigheten utan är sakrättsligt 

knutna till fastighetsägaren. Vidare följer deltagarskapet ägaren till stamfastigheten vid en av-

styckning om inte en omprövning av verksamheten sker trots att båtnadsområdet kan ligga på 

styckningslotten. En del av problemen med markavvattningsverksamheten idag är att många 

av dessa inte är aktiva. Om kunskapen om deltagandet i samfälligheten och hur anläggningen 

ska skötas inte förts vidare från en fastighetsägare till nästa är den fysiska anläggningen ofta 

inte uppenbar för ny fastighetsägare förens det blir problem. Svårigheten att ta reda på vem 

som är deltagare i en markavvattningsverksamhet påverkar också tillsynsmyndighetens eller 

                                                 
53  Frågan om rättigheten till just underhåll trots biotopskydd eller påverkan av art- och habitatdirektivet har  
prövats i fall där rättskraften av tillståndet har bestått. Exempelvis MÖD 2966/09 och M 22344-06. Prövnings- 
tillstånd för sistnämnda dom gavs inte i MÖD vid överklagan. 
54 SOU 2013:69 sid 151. 



17 
 

andra myndigheters arbete med att förelägga om åtgärder eller ansöka om omprövning av t.ex. 

miljöskäl, eller för andra som ser ett behov av att markavvattningsverksamheten sköts rätt.  

 

Problemet med svårigheten att hitta ansvariga lyftes i Vattenverksamhetsutredningens betän-

kande och förslaget till lösning har varit att ta in prövning av markavvattningsverksamheten i 

AL. Detta skulle innebära att anläggningen knyts till fastigheten och därmed skulle koppling 

kunna ske till fastighetsregistret. Informationen om deltagande blir då lättillgänglig för den 

nya ägaren och tillsynsmyndigheten. Lantmäteriet skulle då också kunna ta beslut om delta-

gande och kostnadsfördelning utifrån värdering när fastighetsbildning sker istället för som 

idag endast ha möjlighet att förordna om prövning genom anmälan till mark- och miljödom-

stol i enlighet med 9 kap. 1 § tredje stycket FBL och 7 kap. 20 § LSV vid fastighetsreglering. 

På motsvarande sätt som vid tillstånd för miljöfarlig verksamhet såsom avloppshantering, där 

själva anläggningen inrättas som gemensamhetsanläggning enligt AL och miljötillståndspro-

cessen hanteras enligt MB skulle markavvattningsverksamheter hanteras.55 

 
4.3 Förändring för kostnads- och processeffektivitet 

När miljöbalken infördes 1999 innebar det ändring av lagstiftning kring vattenverksamhet för 

att harmonisera den med övriga delar av miljöbalken, särskilt miljöfarlig verksamhet.56 

Samma krav på miljöhänsyn skulle gälla vattenverksamheter som andra verksamheter enligt 

balken och att prövningen av olika verksamheter skulle kunna samordnas. Här har funnits kri-

tik att lagstiftningen inte tillräckligt motsvarar EU:s ramdirektiv för vatten, särskilt med 

frågan kring miljökvalitetsnormer.57 Redan i remissförfarandet till den nya balken konstatera-

des av olika instanser att regelverket rörande vattenverksamhet blev krångligare och mer 

svåröverskådligt än tidigare i och med att resten av reglerna i VL som inte rörde miljöhänsyn 

hamnade i en ny egen lag, LSV.58 Därutöver kom att prövningsprocesserna för markavvatt-

ningssamfälligheter ytterligare skiljde sig från övrig vattenverksamhet i och med absolut 

tillståndsplikt och förbud i stora delar av landet vilket har lett till behov av flera prövningar 

för var verksamhet. Gällande markavvattning fanns det önskemål om att förenkla prövningen 

och göra den likställd med övrig vattenverksamhet.59 Men som sagt i föregående avsnitt har 

                                                 
55 SOU 2014:35 sid 419. 
56 SOU 2014:35. 
57 Europaparlamentets och Rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för  
gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område. Kritiken om uppfyllandet av miljökvalitetsnormerna finns  
med i prop.2017/18:243 sid 60. 
58 Larfeldt och Strömberg, 2019, sid 21. 
59 Prop. 1997/98:45 sid 473. 
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det också framförts att markavvattnings ka behandlas som viss miljöfarlig verksamhet och 

hanteras i ett tillstånds enligt AL och ett enligt MB. Det finns alltså skäl att utveckla pröv-

ningsförfarandet kring markavvattning och särskilt omprövning av markavvattnings-

verksamhet. 

 

Vattenverksamhetsutredningen med delbetänkandet kring behovet av ny prövningsprocess 

2013 och slutbetänkandet 2014 togs fram allmänt för vattenverksamhet men ett omfattande 

avsnitt behandlar markavvattning. Behovet av förändring för att ge förutsättningar för komma 

tillrätta med den besvärliga processen att få till stånd uppdaterade tillstånd utifrån delägarkrets 

och villkor vilket underlättar tillsyn och miljöanpassning uppmärksammas här. Senaste änd-

ringen kom i prop. 2017/18:243 och ny lag om vattenverksamhet som trädde i kraft 2019-01-

01 som inriktar sig till stor del på vattenkraft men innehåller inga förändringar direkt kring 

markavvattning. 

 

Behovet av förnyelse av tillstånden har framkommit i flera utredningar och rapporter. Natur-

vårdsverket i samråd med Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket och Skogsstyrelsen 

föreslås i utredningen få i uppdrag att ta fram nationella vägledande grunder för vilka markav-

vattningsverksamheter och -anläggningar som ska prioriteras för sådan omprövning.60 När det 

gäller det mycket stora antalet markavvattningsverksamheter som finns, är de allra flesta till-

ståndsgivna eller har tillkommit innan MB. Med tanke på behovet av aktivare förvaltning och 

anpassning av dimensionering och miljövillkor finns det behov av att ompröva dessa anlägg-

ningar, i vart fall i större utsträckning än som hittills har skett. Samtidigt har det framförts att 

det är av stor vikt att markavvattningsanläggningarna fortsätter att fungera och att prövnings-

systemet inte lamslås. 61Invändningen till att göra omfattande omprövningar har handlat 

förutom, frågan om kapaciteten i rättsväsendet, om att det största behovet för att uppnå till-

räcklig kapacitet finns i att få till en fungerande skötsel och underhåll vilket bygger på att det 

finns en aktiv förvaltning.  

 

Enligt Vattenverksamhetsutredningen har det har också visat sig vara svårt att driva ompröv-

ningsmål för att skapa en bättre miljö om verksamhetsutövaren ska stå för kostnaden. Syftet 

                                                 
60 Motsvarande uppdrag gavs för vattenkraftanläggningar och det är den lagstiftningen som nu trätt i kraft. 
61 SOU 2014:35 sid 418-419. 
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med åtgärderna som ska vidtas är att förbättra miljön och minska verksamhetens negativa mil-

jöpåverkan. Enligt utredningens uppfattning kan det ifrågasättas om inte prövningen i vissa 

fall är allt för strikt i jämförelse med hur reglerna har tillämpats på andra områden. Här kom-

mer åter exemplet med det meandrande diket in. Det ursprungliga syftet med 

markavvattningen kvarstår, även om syftet med själva omprövningen är ett annat och den be-

fintliga verksamheten påverkas.62 

 

En av de aspekter som tagits upp som problematisk vid omprövning av markavvattningsverk-

samhet är den ekonomiska. Den nuvarande lagstiftningen medför prövning i hos olika 

myndigheter för samma anläggning vilket medför längre handläggningstider och fördyrar till-

ståndsprocessen, omprövning eller ny. Kostnaderna för processen belastar också onödigt 

ensidigt. Den som ansöker om omprövning får stå för hela kostnaden för utredningar och 

domstolshandläggningen med sakkunnig och stöd till andra sakägare och eventuella ersätt-

ningar för skador.63 Tros att även andra kan ha nytta av förändringen. Det innebär att en 

enskild delägare kan dra sig för begära omprövning om markavvattningsverksamhetens öv-

riga delägare inte är med på ansökan. I många fall omprövas markavvattningsverksamhet när 

det är fråga om en exploatering för att avloppsintresset tillkommer eller ökar och andelstalen 

behöver räknas om. Kommunen, antingen som exploatör eller VA-huvudman, är inte heller 

intresserad av att bekosta mer än vad som är nödvändigt för just det enstaka området.64  

 

Argumentet för att gå tillbaka till bestämmelserna om hur kostnader för omprövning ska ske 

efter nytta för respektive delägare oavsett vem som initierat ansöka är naturligtvis förprinci-

pen att det man har nytta av ska man betala för och om kostnadsbördan fördelas på flera. 

Särskilt om omprövningen av en markavvattningsverksamhet ska ske för att möjliggöra för 

avledningen av vatten i ett förändrat klimat bör det ske långsiktigt och för alla intressenters 

nytta. Här finns skäl för att peka på i lagstiftningen hur arbetet med att organiseras för att 

samordna alla deltagare. 

 

                                                 
62 SOU 2014:35 sid 385. 
63 MB 25:2 och MB 2 
64 LAV§30 anger att avgifter inte får tas ut mer än för nödvändiga kostnader för att driva va-anläggningen.  
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5 Slutdiskussion 
Syftet med denna uppsats var att utreda om den lagsstiftning som finns idag kring ompröv-

ning av markavvattningsverksamhet ger möjlighet till att anpassa tillstånden för förändrat 

klimat. 

De frågor som ställdes var: 

1. Vilka är de rättsliga förutsättningarna för omprövning av markavvattningsverksamhet? 

2. Vilka skäl finns det för förändringar i dagens regelverk och vilka förslag till föränd-

ring finns det? 

 

Sammanfattningsvis från tidigare avsnitt kan sägas att dagens lagstiftning kring omprövning 

av markavvattningsverksamheter är förbunden med flera särregleringar. Dessa särreglering-

arna upplevs försvåra hanteringen av tillståndsprövningen och förvaltning av tillståndet. 

Markavvattning är en vattenverksamhet men belastas med strängare krav på sådant att det inte 

finns möjlighet till undantag för tillstånd och i vissa områden är verksamheten förbjudna. 

Markavvattningsverksamheterna är inte fastighetsanknutna vilket anses försvåra att hålla reda 

på dem, och att förvaltningen av anläggningarna med ansvarsutkrävande och underhåll blir 

eftersatt. I dagens lagstiftning med den tolkning som föreligger kan inte omprövning ske för 

klimatanpassning, och andra miljöåtgärder som görs ryms inte inom en markavvattningsan-

läggning. Det har identifierats genom olika statliga utredningar att det finns behov av 

omprövning många av tillstånden för markavvattning för att möta dagens miljökrav och fram-

tida klimatanpassning, men att ny lagstiftning behövs för att processen ska bli effektiv. Det 

finns alltså skäl för förändring i dagen regelverk.  

 

En reflektions som jag har gjort är att gamla tillstånd kan vara en pusselbit i brist på förståelse 

mellan olika intressenter för att avleda vattnet. Kunskapen om vad som låg till grund för be-

räkningarna vid dimensioneringen är inte tillräcklig; att beräkningsförutsättningarna har 

förändrat i fråga om ekonomisk avvägningen om översvämning och vilka värden som står på 

spel för samhället om markavvattningen inte fungerar, ser jag som motiv till att uppdatera till-

stånden samtidigt som samhället kan planera tillsammans för anläggningsförändringar. 

 

Till en del problem finns konkreta förslag till förändring av lagstiftning. För att åstadkomma 

aktiv förvaltning av markavvattningsverksamheterna föreslås i statliga utredningar anlägg-

ningarna kunna ges tillstånd enligt AL Det skulle innebära att tillståndet blir 

fastighetsanknutet och synliggöras i fastighetsregistret. Ett annat förslag är att förtydliga 24 
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kap 5§ MB så att anläggningens fysiska utformnings ska kunna omprövas och därmed öppna 

upp för miljöåtgärder i markavvattningsverksamheten. De förslag som finns handlar främst 

om att ompröva markavvattningsverksamheter en och en, men som jag ser det för att kunna 

öka den hydrauliska kapaciteten från inlandet ut till kusten kan behövas att kapacitetsök-

ningen sker i ett sammanhang längs hela vägen av vattendraget. Med dagens regelverk är det 

inte möjligt att få till en samordnad omprövning om inte alla parter är överens. För att åstad-

komma samordnad omprövning för klimatanpassning kan behövas en organisation för hantera 

alla parter och utredningar som behövs, vilket kostar. Det kommer även att behövas resurser 

för att genomföra de fysiska åtgärderna. Vare sig kommunen eller de enskilda markägarna har 

idag den ekonomi eller personal som behövs.  

 

Frågan är om en helt ny lagstiftning måste till motsvarande den för vattenkraft (de lege fe-

renda vattenkraft) för att få till moderna tillstånd som är utförda för ett förändrat klimat eller 

om det finns möjlighet för att använda sig av nuvarande lag genom omtolkning från vad den 

använd till. Här finns regeln om myndigheters möjlighet att begära omprövning 24 kap 5§ 

MB. Med tanke på att om markavvattningen inte fungerar i tillräcklig omfattning ökar risken 

för översvämningar och de problem som följer av detta vilket skulle kunna kanske användas 

för komma vidare med markavvattning i ett förändrat klimat. Lagstiftningen kan utvecklas ge-

nom rättspraxis en prejudicerande dom som bortser från vad som åsyftas i förarbetena kan 

medföra att tolkningen kan ändras eller utvidgas.  

 

Markavvattningens funktion som allmänt intresse ur livsmedelsproduktionssynpunkt och som 

säkerhetshöjande åtgärd mot översvämningar skulle kunna motivera statliga bidrag såväl som 

för närsaltsreducering eller skyfallsplaner. Förbättrade ekonomiska förutsättningar skulle upp-

muntra initiativ att dels ompröva verksamheten dels att göra åtgärder. Skulle det vara dags 

igen för statligt stöd för att förnya markavvattningen som till stor del kom till då stöden gavs i 

början av 1900-talet? 
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