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Vattenverksamhetsutredningens delbetänkande Ny tid 
ny prövning – förslag till ändrade vattenrättsliga 
regler (SOU 2013:69) 

MSB ser behovet av att kunna anpassa vattenverksamheter och anläggningar så att de 
utformas och drivs på ett sådant sätt att de uppfyller de miljökrav som ställs i miljöbalken. 
MSB anser att utredningens förslag leder till detta.  
 
Till MSB inkommer varje år från företag, länsstyrelsernas miljöprövningsdelegationer samt 
mark- och miljödomstolar ett stort antal ärenden enligt 6, 19 och 21 kap. miljöbalken. MSB är 
part i dessa mål och ska när det behövs föra talan i målet för att tillvarata miljöintressen och 
andra allmänna intressen avseende säkerhetsfrågor. I nuläget avstår MSB att yttra sig i rena 
vattenmål på grund av resursskäl. 
 
Utredningens förslag kommer att innebära en stor ökning av antalet ansökningar om 
tillstånd till vattenverksamhet. Ett större antal prövningar i domstol kommer att öka 
belastningen på MSB även om myndigheten också i fortsättningen avstår från att yttra sig i 
sådana ärenden.  
 

-------------------------------------- 

I detta ärende har generaldirektören Helena Lindberg beslutat. Cecilia Alfredsson har varit 
föredragande. I den slutliga handläggningen har också avdelningschefen Cecilia Nyström, 
chefsjuristen Key Hedström, enhetschefen Ingemar Malmström och enhetschefen Mette 
Lindahl Olsson deltagit. 

 
 
Helena Lindberg 
 
 Cecilia Alfredsson 
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