
  

Tillståndsprövning vattenverksamhet 11 kap MB 

Vattenverksamhet för produktion av vattenkraftsel enligt MB 11:6) (MB 24 kap 10 §) Omprövning övriga dammar (MB 24 kap 3-9 §§) Prövning övrig vattenverksamhet
(ej verksamhet enligt MB 11:6) 

Överklagan Hanteras inte i detta projekt 

Omprövning enligt
NAP 
(ren omprövning) 

VU ansöker 
enligt tidsplan 

VU står för: 
• Utredning 
• Egna

rättegångs-
kostnader 

• Domstolens 
kostnader 

• Prövnings-
avgift 

Länsstyrelsen
står för: 
• Egna

rättegångs-
kostnader 

VU ska 
ersätta 
myndighetens
kostnader 
(prop.
2017/18:243
s.124) 

Myndighet
ansöker enligt
24 kap 12 §
på grund av
att inte VU 
gör det enligt
tidsplan (efter
tillsynsåtgärd 
ex. före-
läggande
att ompröva) 

VU ansöker 
enligt 24 kap
10 § 

VU står för: 
• Utredning 
• Egna

rättegångs-
kostnader 

• Domstolens 
kostnader 

• Prövnings-
avgift 

Länsstyrelsen
står för: 
• Egna

rättegångs-
kostnader 

VU ska 
ersätta 
myndighetens
kostnader 
(prop.
2017/18:243
s.124) 

Myndighet
ansöker enligt
24 kap 12 § 

Kostnader 
fördelas enligt
figur 
”Prövning
övrig vatten-
verksamhet 

– 
Ansöknings-
mål” 

VU ansöker 
enligt tidplan 

Nyprövning som del av
prövning enligt NAP 
(sammanslagna mål) 

Omprövning av
anläggning som ej
ingår i NAP 

Äldre rättighet
(2:41 VL) 
Omprövning
för att förbättra 
anläggnings
säkerhet (24:5
p10) 

Ingen äldre
rättighet 
Anläggning
som saknar 
vattenrättsliga
tillstånd 

Omprövningsmål
enligt MB 24:3-9
§§ eller lagen
med särskilda 
bestämmelser om 
vattenverksamhet 
7:15 

Ansökningsmål
(MB 21 kap 1§ a)

Tillstånd enligt 
äldre vatten-
lagen,
vattenlagen
eller miljöbalken 

Oavsett sökande 
ska VU stå för: 
• Utredning 
• domstolens 

kostnader 
• andra parters

kostnader 
(dock ej Lst
kostnader) 

Länsstyrelsen
står för: 
• Egna

rättegångs-
kostnader 

Ingen prövnings-
avgift när
Länsstyrelsen
ansöker om 
omprövning
enligt MB 24:3
eller 5 §§ 

Rättslig grund
för omprövning
saknas. Frågan 
får hanteras 
inom ramen 
för tillsyn (t.ex.
föreläggande
om att söka 
tillstånd) 

VU står för: 
• kostnader för 
utredningar (MB
22 kap 2 a §) 
• Verksamhets-

utövaren och Lst 
svarar för sina 
egna rättegångs-
kostnader 

Sökanden kan 
behöva svara för 
andra motparters
rättegångs-
kostnader,dock inte 
tillståndshavarens 
(MB 25:3) 
• Ingen prövnings-

avgift när
Länsstyrelsen
ansöker om 
omprövning
enligt MB 24:3
eller 5 §§ 

Sökanden står 
för: 
• Utredning 
• sina egna och 

motpartens
rättegångs-
kostnader 
(MB 25:2,
dock ej vissa
samfällighets-
frågor eller
organisationer
enligt MB 16:3) 

• domstolens 
kostnader 
(MB 25:8) 


