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HaVs ansvar gällande 

vattenverksamheter (11 kap MB)

• Tillsynsvägledande myndighet gällande vattenverksamheter så som 

muddring 

• Även tillsynsvägledande gällande dumpning

• Dispens till dumpning i ekonomisk zon

• Remissinstans (part i prövningsmål) 
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Vägledning som redan finns

• HaV rapport 2015:28 

• Riktar sig i 1a hand till Länsstyrelser, men även VU

• anger tex i bilaga 3 vilka ämnen som bör analyseras (men inga 

gränsvärden eller riktvärden)
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Olika myndigheter prövar 

dumpningsdispensen

• Länsstyrelsen prövar de dumpningsärenden som avser inlandsvatten, kustvatten 
och i havet innanför territorialvattengränsen (12 nautiska mil från baslinjen). 

• Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för ärenden i Sveriges ekonomiska zon och 
för svenska fartyg och flygplan i och över det fria havet eller om ansökan avser flera 
områden i olika län. 

• Mark- och miljödomstolen kan besluta om dispens om frågan har samband med en 
ansökan som domstolen prövar, exempelvis tillstånd till en vattenverksamhet som 
muddring och där efterföljande dumpning är aktuell.

• Merparten av dumpningsdispenserna handläggs av länsstyrelser och domstolar. 
Havs- och vattenmyndigheten handlägger endast ett fåtal dispenser per år.
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Vägl muddring och hantering av 

muddermassor

• Naturvårdsverkets tidigare vägledning 

(från 2010) håller på att uppdateras.

• Riktar sig till både tillsynsmyndigheter 

och VU

• Innehåller tekniska, juridiska och 

biologiska aspekter
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• Genomgång av 

• tekniker för muddring

• Alternativ till omhändertagande (ej deponering på land)

• Dumpning

• Miljöeffekter som kan uppkomma

• Åtgärder för att begränsa negativa miljöeffekter
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• Innehåll i MKB

• Egenkontroll, verksamhetsutövarens ansvar

• Tillsyn, tillsynsmyndigheter

• Muddring och dumpning i lagstiftningen

• Bilaga 1: Innehåll i en ansökan om muddring

• Bilaga 2: Provtagning och analys

• Bilaga 3: Kartläggning av fysiska bottenförhållanden
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• Det finns inga generella eller bindande riktlinjer i Sverige för bestämmande av vilka 

föroreningshalter muddermassor kan innehålla för att få dispens från 

dumpningsförbudet och kunna dumpas till havs

• Traditionellt sätt har Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för Kust och Hav 

tillämpats.

• Klassningen omfattar 5 klasser för tungmetaller, PAH, PCB och DDT där klass 1 

motsvarar ingen/obetydlig avvikelse från jämförvärdet medan klass 5 motsvarar ett 

starkt påverkat område med mycket stor avvikelse från jämförvärdet. 

• Dock saknas här bedömningsgrunder för TBT

• Norska bedömningsgrunder brukar användas för TBT; dom för Vinga gör avsteg från 

detta 
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Vilka sediment klassas som förorenade?

Hur hantera förorenade sediment? 

• Försiktighetsmått vid muddringen, miljöskopa, frysmuddring, avskärmning 

med geotextil

• Omhändertagande på deponi på land i första hand

• Nyttiggörande. Utfyllnad – stabilisering så att föroreningarna fastläggs 

långsiktigt

• Dumpning, begränsningsvärden anpassade efter naturliga 

bakgrundsvärden, dumpning på ackumulationsbotten
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Ex på rekommendationer angående 

hantering av massor
• Avfallshierarkin bör alltid vara styrande vid en planering av hur muddermassor ska hanteras. 

• Materialåtervinning i vatten, s.k. nyttiggörande, bör enligt avfallshierarkin och HELCOM vara en prioriterad hantering av 

muddermassor.

• Dumpning är i första hand ett alternativ för muddermassor som inte är förorenade. 

• Vad som kan anses vara förorenade massor, dvs massor som inte kan dumpas, måste bedömas från fall till fall. Det är 

relevant att göra en jämförelse med lokala bakgrundshalter i området vid en dumpning.
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Ex på rekommendationer angående 

muddring

• Vid muddring bör åtgärder vidtas för att begränsa grumling till de nivåer som är miljömässigt 

motiverade utifrån de platsspecifika förutsättningarna vid aktuell tidpunkt.

• Muddring bör inte ske om och när det är risk för att viktiga lek- och reproduktionsområden kan skadas. 

Det gäller såväl lekområden för fisk som områden där skyddsvärda, sällsynta eller hotade arter har sin 

hemvist. 

• Vid muddring i förorenade sediment är det motiverat med extra skyddsåtgärder (särskild 

teknik/utrustning)
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Tack!
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