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ANMÄLAN OM ANLÄGGANDE AV VÅTMARK 
Förklaringar och information om tillstånd, avgift, möjlighet för rådgivning, 
miljöinvesteringsstöd och skötselbidrag hittar du på blankettens sista sida 

1. Administrativa uppgifter  
Sökandes namn Personnummer 

Adress ev. kundnummer SAM 

Postadress Telefon 

E-post Mobiltelefon 

 
Berörd/a fastighet/er  

Kommun Socken 

 
Sökande är:  markägare  arrendator  entreprenör 

 annat:_____________________________ 
 

Markägarens namn (om annan än sökande) Telefon 

Adress Mobiltelefon 

Postadress E-post 

 
Markägaren har godkänt planerad damm/våtmark:  ja  nej 
OBS! Skriftligt godkännande skall bifogas! 

 
Eventuellt ombud (OBS bifoga fullmakt) 
Namn 

Telefon 

Adress Mobiltelefon 

Postadress E-post 

 
Berörda nyttjanderättsinnehavare har informerats om den planerade våtmarken:  

 arrendatorer   servitutsinnehavare  fiskerättsägare  andra:________________ 
OBS! Bifoga lista med namn, adress, tel.  

 skriftliga godkännanden bifogas  inga nyttjanderättsinnehavare berörs 
 
Enskilda berörda har informerats om den planerade våtmarken: 

 grannar  diknings-/markavvattningsföretag  organisationer  andra______________ 
OBS! Bifoga lista med namn, adress, tel.  

 skriftliga godkännanden bifogas  inga nyttjanderättsinnehavare berörs 

  



 
 
 

 
 
 
 

2. Uppgifter om nuvarande miljö och eventuell påverkan 
 

Nuvarande markanvändning: 

 åker  kulturbetesmark  naturbetesmark  kärr/sankmark 

 damm  skog  annan________________________________ 
 
Berör den planerade våtmarken/dammen 
Elledningsstolpar  ja  nej 
Teleledningsstolpar  ja  nej  
Nedgrävda kablar  ja  nej 
Allmän eller enskild väg  ja  nej 
 
Finns det i området där våtmarken / dammen ska placeras: 
Skyddade naturområden? 

 naturreservat  Natura 2000-område  strandskyddsområde 
 landskapsbildskydd   fågel-/djurskyddsområde  vattenskyddsområde 

 
Biotopskyddade landskapselement, t.ex. 

 allé  odlingsröse  stenmur  åkerholme 

 källa  småvatten  öppet dike  pilevall 
 
Lagskyddade fornlämningar? 

 ja  nej 
 
Annan kulturhistorisk lämning (t.ex. kvarnlämning)  

 ja________________________  nej 
 

   annat:________________________________________________________________________________ 
 

Har du någon form av miljöstöd för det berörde område?   ja: _____________________________________ 
.                                                                                            nej 

3. Uppgifter om våtmarkens syfte, placering och utformning 
Vad ska våtmarken användas till? 

 bevattning  fisk  kräftor (OBS kräver tillstånd!)  viltvatten  
 närsaltfälla/vattenrening  biologisk mångfald  
 annat:____________________________________________________ 

 
 

Tillrinningsområdet för våtmarken/dammen är 

ca _______________ ha åkermark och ca ___________ha övrig mark: _______________________ 
 
Ligger den planerade våtmarken i eller i anslutning till ett markavvattningsföretag? 

 ja, ange företagets namn: _________________________________________________________ 
 nej 

 
  



 
 
 

 
 
 
 

Våtmarken försörjs med vatten från: 
 grundvatten  vattendrag  öppet dike  kulvert/dränering 
 annat:___________________________________ 

 

Vid vattenförsörjning från vattendrag/öppet dike, namn: ________________________________ 
Vattendragets djup _________cm och bredd __________cm 
 
Vid bortledande av ytvatten (vattenuttag)till våtmarken: 
vattenmängd (m3/dygn):___________  vattenmängd (m3/år):_________  
tidpunkt under året fr.o.m. ______________ t.o.m. ________________ 
 
Finns fisk/kräftor i vattendraget/diket?        ja: ______________________________  nej 
Är vattendraget vattenförande hela året?   ja  nej 
 
Recipient: vattnet från våtmarken/dammen ska rinna vidare till 

 ingenstans  åkerdike  
 bäck/å/vattendrag, namn: __________________________________________________  
 sjö/ havsbukt, namn: ______________________________________________________ 

 
 
 

Våtmarkens storlek:  
vattenyta___________________ medeldjup__________ maximalt djup_______________ 
vattenvolym_______________ totalyta inkl. vallar och slänter ___________________________ 
 
Anläggningsform 

 grävning/schaktning  fördämning 
 omgrävning av ett vattendrag:  

medelvattenföring (m3/sekund):___________ yta (m2):_________ bredd/djup/längd (m):_______  
  

 annat:___________________________________________________________________________ 
 
Jordarter: 

 torv  lera     sand/grus  morän  
 annat:___________________________________________________________________________ 

Ev. schaktmassor: _____________________m3 

 
Vad kommer du att göra med ev. schaktmassor? Markera ev. uppläggningsplats på karta. 
___________________________________________________________________________________ 
 

Om plantering av träd och buskar eller insådd/inplantering av arter ska ske, ange arter/sorter:  
_______________________________________________________________________________________ 
  Ingen inplantering ska ske  

 
  



 
 
 

 
 
 
 

 
Beskrivning av den planerade anläggningen av våtmark / damm 
(om du behöver mer plats går det bra med ett separat papper) 
 

 
Vilken påverkan bedöms planerad våtmark/damm ha på vattendraget? (t.ex. vandringshinder, 
erosionsrisk, grumlighet vid anläggning, skadas lekbottnar?) 

 
Vilka skyddsåtgärder kommer att vidtas? (t.ex. tidpunkt för anläggningen, undvika erosion/grumlighet, 
etc.) 

 
  



 
 
 

 
 
 
 

4. Planerad tidpunkt för utförandet  
 

När vill du anlägga våtmarken? 
år? _____________________________ tid på året?______________________________________ 
 
Är du intresserad av en våtmarksrådgivning genom Greppa Näringen? (se info på sista sidan) 

 ja  nej 
 
Tänker du söka miljöinvesteringsstöd? (se info på sista sidan eller  www.sjv.se)  

 ja  nej 
Om ja, när? _______________________________________ca. hur mycket? _______________ 
OBS! anläggningen får inte påbörjas innan du har fått ett beslut från Länsstyrelsen! 
 
Tänker du söka skötselstöd? (se info på sista sidan eller  www.sjv.se)  

 ja, när? _________________      nej 
 

 

 

Till anmälan skall bifogas 
• Översiktskarta (t.ex. ekonomiska) med skala och norrpil som visar tydligt vilket område som berörs 
• Detaljerad karta i skala 1:5000 – 1:10 000 (t.ex. blockkarta) med norrpil 
• Våtmarkens placering anges på karta och skiss (rita även in omgivande stenmurar, hus, träd, markslag 

mm på skissen) 
• Skiss över den färdiga våtmarkens utseende: inlopp, utlopp, trösklar, släntutformningar mm. Om vatten 

tas från eller utlopp mynnar i vattendrag eller dike är det viktigt att trösklar (nivåer) i förhållande till 
vattendrag/dike framgår. 

• Placering av jord-/schaktmassor 
• Fotografier över det aktuella markområdet 
• Lista med namn, adress och tel.nr samt ev. skriftliga godkännanden från berörda 

- markägare, nyttjanderättsinnehavare etc 
- enskilt berörda, grannar, dikningsföretag, organisationer mm. 

• Om du vill beskriva projektet ytterligare går det bra på ett separat papper. 
 

Ort och datum 
 

Namnförtydligande 
 

Namnunderskrift 
 
 

 

Ansökan skickas till: 
natur.ostergotland@lansstyrelsen.se 

eller 
Länsstyrelsen Östergötland, Naturvårdsenheten, 581 86 LINKÖPING 

 

För eventuella frågor kontakta: Naturvårdsenheten eller Lantbruksenheten, växel: 010-22 35 000 
 

  

 
 
Information om t ex natur- och kulturvärden som berörs av det planerade arbetet kan fås via Länsstyrelsen karttjänst 
Östgötakartan  
http://ext-webbgis.lansstyrelsen.se/Ostragotaland/Ostgotakartan 
 

http://www.sjv.se/
http://www.sjv.se/
mailto:natur.ostergotland@lansstyrelsen.se
http://ext-webbgis.lansstyrelsen.se/Ostragotaland/Ostgotakartan


 
 
 

 
 
 
 

Förklaringar och information om anmälan/tillstånd för 
vattenverksamhet, rådgivning och miljöinvesteringsstöd vid 
anläggning av våtmark /damm 
Blanketten används som första steg i handläggning av ärenden som gäller anläggning av 
våtmark eller damm. Genom en fullständigt ifyllt blankett samt de bilagor som behövs avgör 
handläggaren vilka av nedanstående möjligheter som finns för den planerade anläggningen. 

1. Anmälan om vattenverksamhet 
a) Anläggandet av en våtmark eller damm kan vara att se som vattenverksamhet enligt 
definitionen i 11 kap. 2§ miljöbalken. Huvudregeln är att det krävs tillstånd från Maark- och 
miljödomstolen för att bedriva en vattenverksamhet. Om våtmarkens vattenområde har en yta 
som inte överstiger 5 ha räcker det dock med en anmälan till Länsstyrelsen. Anmälan om 
vattenverksamhet är avgiftsbelagd (1 350 kr). Om vi bedömer att ditt ärende omfattas av 
anmälningsplikten kommer vi att skicka ett inbetalningskort till dig. Ärendet behandlas sedan 
vidare när avgiften har inkommit.  

b) Tillstånd eller anmälan krävs inte i de fall då det bedöms vara uppenbart att varken 
allmänna eller enskilda intressen riskerar skadas. Länsstyrelsen kan vägleda vid denna 
bedömning men det är du som verksamhetsutövaren som är ansvarig för bedömningen. Skulle 
t.ex. någon granne drabbas av skada kan du bli skyldig att ersätta denne och/eller återställa 
platsen. Motsvarande gäller för påverkan av värdefulla natur- och kulturområden m.m. 

2 Våtmarksrådgivning genom Greppa Näringen 
För våtmarker som ligger inom det nitratkänsliga området (på slätten och kustnära), som 
anläggs i syfte att bidra till näringsretention (kväve- och/eller fosforrening) och vars 
tillrinningsområde omfattar minst 50 hektar, varav minst 30% åkermark, finns det möjlighet 
att få en kostnadsfri rådgivning genom Greppa Näringen.  

3 Miljöinvesteringsstöd och ersättning för skötsel för våtmarker 
a) Inom Landsbygdsprogrammet finns möjligheten att söka miljöinvesteringsstöd för 
anläggning av våtmarker. Syftet med stödet är att bidra till att uppnå miljömålen ”Ingen 
övergödning” och ”myllrande våtmarker”. Miljöinvesteringsstöden är inget rättighetsbaserat 
stöd. Länsstyrelsen prioriterar de våtmarker som gör störst nytta för miljön. I första hand 
avses våtmarker som fångar upp växtnäringsämnen (kväve och fosfor) som läckt från 
åkermark, samt våtmarker som gynnar den biologiska mångfalden i odlingslandskapet. 
Miljöinvesteringsstödet är 90 % av stödberättigade kostnader, maximalt 200 000 kr/ha 
våtmarksyta. Om miljönyttan är särskilt stor i förhållande till kostnaden kan stöd med 100 %, 
max 400 000 kr/ha våtmarksyta ges. 

OBS! Miljöinvesteringsstöd söker du digitalt på Jordbruksverkets hemsida, www.sjv.se, efter 
att du har fått besked om godkänd anmälan/tillstånd för våtmarken. Du får inte påbörja 
anläggningen av våtmarker innan du har fått beslut om miljöinvesteringsstöd. 

b) Miljöersättning för skötsel av våtmarker ska alltid sökas om miljöinvesteringsstöd erhålls. 
Även om inte miljöinvesteringsstöd söks eller erhålls kan man ansöka om miljöersättning om 
kraven för det uppfylls. Tänk på att länsstyrelsen ska ha besiktigat området innan 
anläggningen påbörjas och godkänna våtmarken efter den har blivit färdig. Våtmarken ska 
omfattas av ett 5-årigt åtagande för skötsel av våtmarker som du sedan kan förlänga med fler 
5-årsperioder. 

Mer information om miljöinvesteringar och miljöersättningar hittar du på länsstyrelsens 
hemsida Våtmarker och andra miljöåtgärder - Länsstyrelsen Östergötland eller på www.sjv.se. 

http://www.sjv.se/
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