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Anmälan om rensning av dike 
enligt miljöbalken § 11:15  

Ansökan skickas digitalt till: halland@lansstyrelsen.se  
eller via post: Länsstyrelsen i Hallands län, 301 86 Halmstad 

 

 

När måste du anmäla?  
Om fisket kan skadas vid rensning av dike så måste du anmäla de planerade arbetena till 
länsstyrelsen innan arbetet påbörjas (enligt miljöbalken 11 kap 15 §).  

Så här gör du anmälan  
För att din anmälan om rensning ska handläggas så snabbt som möjligt ska du särskilt tänka på 
följande:  

• Fyll i blanketten noggrant!  
• Beskriv tydligt vad du vill göra och hur du tänker gå till väga. Länsstyrelsen behöver till 

exempel veta hur mycket du vill gräva.  
• Beskriv om du tänker vidta några åtgärder för att undvika onödiga skador på naturen, till 

exempel om arbetena ska ske vid lågvatten.  
• När planeras arbetena utföras?  
• Skicka med en karta över området och markera var du vill utföra din vattenverksamhet  
• Vem kan bli påverkad av din verksamhet? Kontakta grannar, markägare, servitutsinnehavare, 

organisationer, fiskerättsägare, arrendatorer och andra som kan bli berörda. Bifoga en lista 
över vilka du har frågat och om de hade några synpunkter. Om ingen haft några synpunkter 
ange detta.  

Hur lång tid tar handläggningen?  
För att handläggningen ska gå så snabbt som möjligt är det viktigt att du lämnar alla uppgifter enligt 
ovanstående redan när du lämnar in anmälan. Om anmälan inte är komplett kommer länsstyrelsen 
att begära in fler uppgifter vilket fördröjer handläggningen. I webbdiariet på länsstyrelsens hemsida 
(www.lansstyrelsen.se/halland) kan du söka på din fastighetsbeteckning och se vad som händer i ditt 
ärende och vem som är handläggare.  

Om lagstiftningen  
Mer om reglerna för vattenverksamheter och vattenläggningar finns i 11 kap. miljöbalken (1998:808) 
och förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet och dels i lagen med särskilda bestämmelser om 
vattenverksamhet (1998:812). I den senare lagen finns regler om rådighet över vatten. 

 

För eventuella frågor, kontakta Länsstyrelsen i Hallands län 
Telefon:  010-224 30 00 (växel) 
E-port:  halland@lansstyrelsen.se 
Webbplats:  www.lansstyrelsen.se/halland  
Postadress:  Länsstyrelsen i Hallands län, 301 86 Halmstad 
Besöksadress: Slottsgatan 2, Halmstad 

mailto:halland@lansstyrelsen.se
mailto:halland@lansstyrelsen.se
http://www.lansstyrelsen.se/halland
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Uppgifter om fastigheten  
Fastighetsbeteckning/ar: 

Ort: 

Kommun: 

 
Uppgifter om sökande 
Sökandes namn: 

Person- eller organisationsnummer: 

Adress:  

Postnummer och ortnamn: 

E-post: 

Telefon: 

 

Uppgifter om fastighetsägare 
Fastighetsägarens namn: 

Adress: 
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Postnummer och ortsnamn: 

E-post:

Godkännande från fastighetsägare bifogas 

Uppgifter om ombud 
Ombudets namn: 

Adress:

Postnummer och ortsnamn: 

E-post:

Godkännande från fastighetsägare bifogas 

Åtgärdens omfattning 
Yta (m2): 

Bredd/djup/längd (meter): 

Medelvattenförvaring i vattendraget (m3/s): 

Planerad tidpunkt för projektet: 
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Bilagor (som ska bifogas ansökan) 
Beskrivning av åtgärden och vilka skyddsåtgärder som kommer att vidtas 

Karta med angiven skala och norrpil. Kartan skall tydligt visa vilket område som berörs 

Ritning över anläggningen/verksamheten/åtgärden (ange skala på ritningen) 

Beskrivning av åtgärden och vilka skyddsåtgärder som kommer att vidtas 

 Yttrande från berörda nyttjanderättsinnehavare (fiskerättsägare, servitutsinnehavare, 
arrendatorer etcetera) 

 Yttrande från enskilt berörda (grannar, dikningsföretag, organisationer etcetera) 

Fullmakt (om verksamhetsutövaren/markägaren företräds av ett ombud)  

För att underlätta länsstyrelsens handläggning bör fotografier över aktuellt vattenområde bifogas 
anmälan. 

Underskrift 
Ort och datum: 

Namnteckning: 

Namnförtydligande: 

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter 
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/halland/personuppgifter. 

https://www.lansstyrelsen.se/halland/personuppgifter
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