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MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT 

 

Mark- och Miljööverdomstolen avslår överklagandet. 
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YRKANDEN M.M. I MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN 

 

Länsstyrelsen i Stockholms län (länsstyrelsen) har yrkat att Mark- och miljööverdoms-

tolen, med undanröjande av mark- och miljödomstolens dom, ska fastställa länsstyrel-

sens föreläggande.  

 

Smidö Tomtägarförening har bestritt länsstyrelsens yrkande. 

 

UTVECKLING AV TALAN I MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN 

 

Parterna har vidhållit vad som tidigare framförts och därutöver i huvudsak anfört föl-

jande. 

 

Länsstyrelsen 

Länsstyrelsen gör i första hand gällande att den åtgärd som Smidö tomtägareförening 

har utfört är att anse som markavvattning. Området är att betrakta som ett vattenområ-

de och de markarbeten som föreningen har genomfört – undanpressning av vatten ge-

nom utfyllnad – är avvattningsåtgärder eftersom syftet med åtgärden är att varaktigt 

öka fastighetens lämplighet för visst ändamål (jfr Naturvårdsverkets handbok 2009:5, 

Markavvattning och rensning, s. 21).  

 

Exploateringstrycket är stort i Stockholms län. Ökade markvärden driver på exploate-

ringen och det är lönsamt att på olika sätt bearbeta strandzoner, våtmarker, sumpsko-

gar, kärr och andra typer av vattenområden så att de blir ändamålsenliga bebyggelse-

områden. Att dika ur ett blötområde är en metod att öka en fastighets lämplighet för ett 

visst syfte. Samma blötområde kan exploateras genom utfyllnad för att pressa undan 

vatten med syftet att öka en fastighets lämplighet för ett visst ändamål. Om sådana 

utfyllnader inte betraktas som markavvattning kommer undantagsbestämmelsen i 11 

kap. 12 § miljöbalken att tillämpas av verksamhetsutövare. Vidare kommer samhälls-

ekonomiska kalkyler för exploateringar att tas fram vilka inte tar hänsyn till naturens 

skyddsvärde. 
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Skulle åtgärden inte vara att bedöma som markavvattning gör länsstyrelsen i andra 

hand gällande att föreläggandet ska fastställas på den grunden att föreningens åtgärd, 

utfyllnad i vattenområde, utgör vattenverksamhet vilken innebär negativ inverkan på 

strandmiljön. Det är inte uppenbart att allmänna eller enskilda intressen inte har ska-

dats negativt av vattenverksamheten varför verksamheten inte är undantagen tillstånd 

eller anmälan enligt 11 kap. 12 § miljöbalken.  

 

Smidö tomtägarförening  

Ifrågavarande område är inte ett vattenområde. Om det är frågan om arbete i vattenom-

råde är arbetet inte tillståndspliktigt och omfattas av undantaget enligt 11 kap. 12 § 

miljöbalken. Vidare görs för det fallet vidare gällande att syftet med åtgärden endast 

har varit att förhindra slyuppväxt och inte att varaktigt skydda mot vatten. Mark- och 

miljööverdomstolen kan inte fastställa länsstyrelsens föreläggande på någon annan 

grund än den som länsstyrelsen anfört i sitt beslut.  

 

YTTRANDE I MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN 

 

Naturvårdsverket 

Det är viktigt att ha syftet med aktuell åtgärd klar för sig när man ska bedöma hur den 

ska rubriceras, oavsett om den bör betraktas som en vattenverksamhet eller något an-

nat. Reciten i mark- och miljödomstolens dom återger blandade syften med förening-

ens åtgärd och det kan även tolkas som att det delvis handlar om kvittblivning av av-

fall.  

 

MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSKÄL 

 

Mark- och Miljööverdomstolen instämmer inledningsvis i mark- och miljödomstolens 

bedömning att det område där Smidö tomtägarförening har gjort den ifrågasatta utfyll-

naden delvis utgör ett vattenområde. 
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För att åtgärden ska anses som markavvattning krävs att åtgärden haft till syfte att var-

aktigt öka en fastighets lämplighet för något visst ändamål. Åtgärden måste även i öv-

rigt omfattas av definitionen i 11 kap. 2 § 4 miljöbalken, nämligen att åtgärden utförts 

för att avvattna mark, när det inte är fråga om avledande av avloppsvatten, eller som 

utförts för att sänka eller tappa ur ett vattenområde eller för att skydda mot vatten. Av 

mark- och miljödomstolens dom framgår vad lagstiftaren, genom förarbetena till mil-

jöbalken och till äldre lagar, har gett uttryck för rörande vad som ska avses med be-

greppet markavvattning.  

 

Föreningens uppgift om syftet med åtgärden har i viss mån varierat allteftersom målet 

handlagts. Mark- och miljööverdomstolen finner dock att det får anses klarlagt att i 

vart fall ett väsentligt syfte med åtgärden har varit att tillskapa en markyta som man 

med större lätthet kan vistas på och utnyttja än vad som varit möjligt med tidigare 

markförhållanden. Utfyllnaden kan inte anses ha utförts för att sänka vattennivån i vat-

tenområdet eller förbättra avvattningen av marken. Inte heller har den utförts i inval-

lande syfte för att skydda mot vatten. Mark- och miljööverdomstolen instämmer i 

mark- och miljödomstolens bedömning att den utfyllnad som föreningen vidtagit inte 

är att betrakta som markavvattning enligt definitionen i 11 kap. 2 § 4 miljöbalken. Ut-

fyllnaden kan således inte på den grunden anses vara en tillståndspliktig vattenverk-

samhet. 

 

Länsstyrelsen har som grund för det utfärdade föreläggandet om att vidta rättelse åbe-

ropat att den utförda åtgärden ska betraktas som markavvattning, att åtgärden utförts 

utan att dispens inhämtats från förbudet mot markavvattning samt utan tillstånd till 

markavvattning. Länsstyrelsen har, mot bakgrund av vad Mark- och miljööverdomsto-

len konstaterat ovan, saknat stöd för att på anförd grund förelägga föreningen att vidta 

rättelse. Mark- och miljööverdomstolen kan inte pröva om det föreligger skäl att på 

den alternativa grund som länsstyrelsen åberopat först här – att det skulle vara fråga 

om vattenverksamhet genom utfyllning i vattenområde vilken innebär negativ påver-

kan på strandmiljön och för vilken tillstånds- eller anmälningsplikt föreligger – före-

lägga föreningen att vidta rättelse (jfr Lagen om domstolsärenden, En kommentar, Pe-

ter Fitger, andra uppl. 2004 s. 233). Överklagandet ska därför avslås.  
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Domen får enligt 5 kap. 5 § lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar inte över-

klagas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I avgörandet har deltagit hovrättsrådet Liselotte Rågmark, tekniska rådet Bengt Jons-

son, hovrättsrådet Eywor Helmenius, referent, samt tf. hovrättsassessorn Hanna Gran-

berger. Domen är enhällig. 

 

Föredraganden har varit EvaLinda Sederholm 
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