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Begäran om tillsyn av vattenverksamhet på fastigheten 
NN i S kommun. 
 
Länsstyrelsen har den … åter mottagit en skrivelse om översvämning på 
omkringliggande mark orsakad av bristande underhåll på ledningssystemet på 
fastigheten NN i S kommun (skrivelsen bifogas). Länsstyrelsen hanterar ärendet som 
en begäran om tillsyn av vattenverksamhet. Du står som registrerade fastighetsägare 
och har redan efter tidigare klagomål fått information om regelverket, men nu 
tillskrivs du på nytt.  
 
Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet över vattenverksamhet enligt 11 kap miljöbalken 
(MB). Med vattenverksamhet avses enligt 11 kap 3 § MB bl.a. åtgärder som utförs 
för avvattning av mark. Med vattenanläggning avses enligt 11 kap 4 § MB sådan 
anläggning som kommit till genom vattenverksamhet. Ett grävt dike eller ledning är 
exempel på en vattenanläggning.  
 
Den som äger en vattenanläggning är skyldig att underhålla den så att det inte 
uppkommer skada för allmänna eller enskilda intressen genom ändringar i 
vattenförhållandena (11 kap. 17 § MB).  
 
Länsstyrelsen har öppnat ett tillsynsärende för att utreda om allmänna eller enskilda 
intressen har skadats av anläggningen. Av 26 kap. 21 § MB framgår att länsstyrelsen 
som tillsynsmyndighet får förelägga en verksamhetsutövare att lämna de uppgifter 
och handlingar som behövs för tillsynen. För att undvika skada på allmänna eller 
enskilda intressen får länsstyrelsen såsom tillsynsmyndighet meddela de 
förelägganden om rättelse som behövs i det enskilda fallet (26 kap. 9 § MB). 
 
Länsstyrelsen förelägger er att senast ….  inkomma med följande uppgifter: 
 

• Din syn på inkommen skrivelse 
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• Karta eller ritning som på ett tydligt sätt visar ledningssystemet inklusive 
brunnar på NN. Det ska även framgå vart vattnet avleds. 

• Din syn på vem som är ansvarig för skötsel av dräneringsledningarna med 
tillhörande brunnar på NN.  

• När utfördes senast underhållsåtgärder på ledningar inom din fastighet och 
vad bestod det i?  

• Finns det i dagsläget behov av att rensa ledningarna och/eller brunnarna? 
• Hur och när avser du att åtgärda eventuella underhållsbrister på ledningarna 

och/eller brunnarna? 
• Övriga uppgifter av relevans för ärendet. 

 
 
Länsstyrelsen har möjlighet att ta ut en avgift för tillsyn av vattenverksamhet. Enligt 
förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken ska 
en avgift betalas efter ett särskilt beslut från länsstyrelsen och utgå med 800 kr/tim 
för varje hel timme handläggningstid. Med handläggningstid avses den sammanlagda 
tid som varje tjänsteman vid myndigheten har använt för beredning, föredragning 
och beslut i ärendet.  
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