Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:811) om införande av
miljöbalken;

SFS 2006:1013
Utkom från trycket
den 11 juli 2006

utfärdad den 29 juni 2006.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 17 och 28 §§ lagen (1998:811) om
införande av miljöbalken skall ha följande lydelse.
17 § Om en vattenanläggning har tillkommit utan tillstånd enligt vattenlagen (1983:291) eller motsvarande äldre lagstiftning eller om tillståndsfrågan beträffande en sådan anläggning är oklar, får den som äger anläggningen eller avser att utnyttja den för vattenverksamhet begära prövning av
anläggningens laglighet hos miljödomstolen.
Begärs tillstånd att ändra en vattenanläggning som har tillkommit utan
tillstånd före miljöbalkens ikraftträdande, skall ansökan samtidigt göras om
prövning av anläggningens laglighet.
Andra stycket gäller också när ansökan görs enligt 28 kap. 12 § miljöbalken om att få använda någon annans anläggning. Den som gör en sådan
ansökan får även begära prövning av anläggningens laglighet.
En lagligförklaring får förenas med villkor.
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot ett sådant villkor,
döms till böter eller fängelse i högst två år.
Om en gärning som avses i femte stycket är att anse som ringa, döms inte
till ansvar. En gärning är att anse som ringa om den framstår som obetydlig
med hänsyn till det intresse som är avsett att skyddas genom straffbestämmelsen.
28 § Mål som gäller lagligförklaring enligt 17 § denna lag skall utgöra ansökningsmål enligt 21 kap. 1 § miljöbalken.
Reglerna i 16 kap. 13 § miljöbalken om en ideell förenings rätt att överklaga gäller även i de fall den överklagbara domen eller beslutet avser en
lagligförklaring.
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Prop. 2005/06:182, bet. 2005/06:MJU25, rskr. 2005/06:387.
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1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.
2. Bestämmelsen i 17 § femte stycket skall inte tillämpas på villkor som
meddelats under tiden från och med den 1 januari 1999 till och med den
31 december 2006.
På regeringens vägnar
LENA SOMMESTAD
Egon Abresparr
(Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet)
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