Svensk författningssamling

Lag
om ändring i miljöbalken;

SFS 2016:991
Utkom från trycket
den 22 november 2016

utfärdad den 10 november 2016.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 11 kap. 13 och 23 §§ miljöbalken
ska ha följande lydelse.

11 kap.
13 § Markavvattning får inte utföras utan tillstånd. Vidare krävs tillstånd, i
den utsträckning regeringen föreskriver det, för andra åtgärder som utförs för
att avvattna mark i de fall åtgärden kan förväntas få en bestående negativ
effekt på växt- och djurlivet.
För dränering av jordbruksmark genom täckdikning med dräneringsrör
som har en största diameter av 300 millimeter krävs det dock tillstånd endast
om det är sannolikt att allmänna eller enskilda intressen skadas genom verksamheten.
Ett tillstånd till markavvattning eller annan åtgärd för att avvattna mark ska
förenas med de villkor som behövs för att begränsa eller motverka skada på
allmänna eller enskilda intressen. I tillståndet ska det anges inom vilken tid
åtgärderna ska vara utförda.
23 §2 Tillstånd ska lämnas till följande vattenverksamheter, om inte något
annat följer av 2 kap. 9 §:
1. vattenverksamhet som vid prövning av annan verksamhet enligt 17 kap.
1 eller 3 § har angetts som ett villkor för verksamhetens utövande,
2. anläggande av broar och annan vattenverksamhet för väg, järnväg, tunnelbana eller spårväg vars anläggande har prövats i särskild ordning,
3. anläggande av rörledningar i vatten som koncession har meddelats för
enligt lagen (1978:160) om vissa rörledningar, och
4. anläggande av naturgasledningar i vatten som koncession har meddelats
för enligt naturgaslagen (2005:403).
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för bearbetningskoncessioner som
har meddelats med stöd av lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter.
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