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Havs- och 
vattenmyndigheten

Muddring och dumpning

För att ändra/uppdatera/ta bort ”Presentationsnamn” och ”Namn” i foten, gå in på ”Infoga - Sidhuvud/sidfot” 

Miljöbalken - muddring

• Muddring = vattenverksamhet i 11 kap miljöbalken

• Muddring kräver tillstånd, anmälan eller ingetdera

• Tillstånd prövas av mark- och miljödomstol som även kan pröva 

dumpning.

• Anmälan handläggs av länsstyrelse (kan delegeras till kommun). I 

förordning om vattenverksamhet framgår hur omfattande 

muddringar som kan anmälas
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För att ändra/uppdatera/ta bort ”Presentationsnamn” och ”Namn” i foten, gå in på ”Infoga - Sidhuvud/sidfot” 

Miljöbalken - dumpning

• Dumpning = avfall i 15 kap miljöbalken. Avfall som tippas i 

vattenområde (inte bara havet)

• Dumpning är förbjudet, men det finns en möjlighet till dispens

• Sedan 1 februari 2014 prövar länsstyrelserna majoriteterna av 

dispenserna. Öppnar för samordning med t.ex. ett 

anmälningsärende enligt 11 kap.

• HaV ska pröva dispenser i Ekonomisk zon eller om 

dumpningsplatsen ligger i fler än ett län
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För att ändra/uppdatera/ta bort ”Presentationsnamn” och ”Namn” i foten, gå in på ”Infoga - Sidhuvud/sidfot” 

Miljöbalken - tillsyn

• Länsstyrelsen tillsynsmyndighet för muddring (kan överlåtas till 

kommun)

• Länsstyrelsen tillsynsmyndighet för dumpning som utförs från 

fartyg

• Kommunen tillsynsmyndighet för dumpning som utförs från land 

(t.ex. dumpning av snö)
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För att ändra/uppdatera/ta bort ”Presentationsnamn” och ”Namn” i foten, gå in på ”Infoga - Sidhuvud/sidfot” 

Havs- och vattenmyndigheten

• Bevakar allmänna intressen i tillståndsärenden enligt miljöbalken

• Vägleder t.ex. länsstyrelserna i frågor om vattenverksamhet och 

dumpning

• Vägleder t.ex. länsstyrelserna om miljökvalitetsnormer enligt 5 

kap miljöbalken inom sitt ansvarsområde
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För att ändra/uppdatera/ta bort ”Presentationsnamn” och ”Namn” i foten, gå in på ”Infoga - Sidhuvud/sidfot” 

Vägledning för handläggning 
av dumpningsdispenser

• HaV har i samråd med NV tagit fram ett utkast till vägledning för 

tillämpning av 15 kap. 31-33 §§ miljöbalken

• Målgrupp i första hand länsstyrelserna som ska pröva de flesta 

dispenserna

• Behandlar bla vad en ansökan om dispens ska innehålla (dock 

inga gränsvärden för halter i sediment)

• Utkastet är ute på remiss tom  22 april 2014

• Det har även gått till Förbundet Sveriges Hamnar 
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För att ändra/uppdatera/ta bort ”Presentationsnamn” och ”Namn” i foten, gå in på ”Infoga - Sidhuvud/sidfot” 

Myndighetssamverkan 
Förorenade sediment 

• NV, SGU, SGI och HaV försöker träffas någon/några gånger per 

år (startade 2013)

• Syftet är att diskutera svårigheter med hanteringen av förorenade

sediment och myndigheternas syn på området utifrån respektive

ansvarsområde

• Senaste mötet hade internationellt tema: Sustainable

management of contaminated sediments in the Baltic Sea (5–6/2 

2014, Uppsala)
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För att ändra/uppdatera/ta bort ”Presentationsnamn” och ”Namn” i foten, gå in på ”Infoga - Sidhuvud/sidfot” 

Myndighetssamverkan 
Förorenade sediment –
utmaningar 

• Sediment som resurs – fortsatt utveckling behövs inom området

• Hur ser sedimentens föroreningssituationen ut i havet?  Nationell 

inventering behövs, men det är kostsamt.

• Vem äger problemet – vem är ansvarig för saneringsåtgärder?

• Hur kan prioriteringar göras mellan olika förorenade områden?

• Kontroll på källan – Var kommer föroreningarna från?
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För att ändra/uppdatera/ta bort ”Presentationsnamn” och ”Namn” i foten, gå in på ”Infoga - Sidhuvud/sidfot” 

Myndighetssamverkan 
Förorenade sediment 

• HaV kommer anordna nästa möte som föreslogs ske i samband 

med konferensen Geoarena 2014 (en konferens som anordnas av 

SGU vartannat år) och som i år har ett spår om hav och miljögifter
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För att ändra/uppdatera/ta bort ”Presentationsnamn” och ”Namn” i foten, gå in på ”Infoga - Sidhuvud/sidfot” 

Att tänka på

• sök dispens i god tid, 

• utgå från att myndigheterna vill styra muddring/dumpning till 

”vintersäsong”, lektider för fisk kan innebära andra tider

• föroreningsinnehållet måste beskrivas, 

• styra dumpningarna till ackumulationsbottnar, 

• undersökning före och kontroll efter av dumpningsplatsen, 

• frågor om fiskeskada kan uppkomma (muddring)
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