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Sammanställning av tillsyn av vattenverksamhet i 

Österåkers kommun under 2022 

 

Bakgrund 
I enlighet med beslut om överlåtelse av tillsynsansvar för tillsyn av 
vattenverksamheter, beslut daterat den 8 september 2017 med beteckning 504-
23092-2015, ska Österåkers kommun årligen senast den 1 februari redovisa 
erfarenheter från tillsynen. Av redovisningen ska framgå antalet anmälningsärenden 
och antalet klagomålsärenden samt utfallet av dessa.  
 

Redovisning av tillsynen 
Under 2021 inkom totalt 47 ärenden om vattenverksamhet till Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden (MHN) i Österåkers kommun. 
 
Ärenden var fördelade enligt nedan: 

 1 klagomål avseende dike 

 1 tillsynsärende avseende olovlig förlängning av befintlig brygga 

 1 anmälan om förlängd utförandetid 

 29 anmälningar om vattenverksamhet 

 7 samråd för ansökan om vattenverksamhet 

 6 remisser gällande vattenverksamhet från länsstyrelse eller domstol 

 1 beslut från annan myndighet avseende uttag av ytvatten 

 1 information om forskningsprojekt/utvecklingsprojekt avseende vågkraft 

 
Redovisning av inkomna anmälningsärenden (totalt 29 stycken): 

 8 ärenden handläggs fortfarande  

 14 anmälningsärenden har erhållit föreläggande om försiktighetsmått  

 4 ärenden togs tillbaka av sökanden 

 1 ärende överlämnades till länsstyrelsen för handläggning på grund av att ärendet 
avsåg en anläggning med vattendom som Österåkers kommun inte har delegation att 
handlägga 

 1 ärende överlämnades till länsstyrelsen för handläggning på grund av att ärendet 
som var placerat inom ett Natura 2000-område som Österåkers kommun inte har 
delegation att handlägga 

 1 ärende överlämnades till länsstyrelsen för handläggning på grund av att de gällde 
nedläggning av kabel i flera kommuner 
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Redogörelse av anmälningsärenden som erhållit beslut (totalt 14 stycken): 

 1 anläggande av våtmark 

 1 anläggande av ny brygga 

 1 nedläggning av  kabel 

 3 schakt i vattendrag för nedläggning av el-servis och byte/renovering av trummor 

 1 åtgärdande av vandringshinder i vattendrag 

 1 muddring och upplägg av muddermassor vid brygga 

 5 renovering av brygga 

 1 markstabilisering inom våtmarksområde 

 
Under 2022 togs även beslut i sju anmälningsärenden som inkommit tidigare år: 

 2 förlängning av befintlig brygga (inkom 2019) 

 1 muddring och renovering av kaj/spont och brygga. 

 1 uppförande av nytt båthus 

 1 kulvertering av dike 

 1 nedläggning av intagsledning o bortledande av ytvatten 

 1 fyllning av marken utmed stranden. 
 

Sammanfattning 
Beslut i vattenverksamhetsärenden fattas av Miljö- och hälsoskyddsnämnden. 
Delegation finns sedan 2021 så att anmälningsärenden avseende nedläggning av kabel 
kan beslutas av handläggare. Under 2022 har ett sådant beslut fattats. 
 
Antalet vattenverksamhetsärenden ligger på samma nivå som 2021. Dock är antalet 
anmälningsärenden något färre än föregående år.  
 
Handläggningen har i huvudsak kunnat utföras inom 8 veckor. På begäran från 
sökanden har handläggningen i vissa ärenden avvaktats i väntat på beslut om 
strandskyddsdispens, varmed handläggningstiden förlängts.  
 
Samtliga anmälningsbeslut har varit positiva och medgivit att vattenverksamheten får 
utföras men har förenats med krav försiktighetsåtgärder avseende till exempel 
begränsning av tidpunkt för utförandet och grumlingsskydd.  
 
Handläggningen har utförts av två handläggare. Under året har dessa deltagit i 
internetbaserade handläggarträffar i regi av länsstyrelsen och Miljösamverkan Sverige. 
Utöver detta har vägledning i vissa fall erhållits från länsstyrelsen som på så sätt varit 
ett bra stöd för handläggningen. 
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