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ANMÄLAN OM RENSNING AV DIKE ELLER 
VATTENDRAG  
enligt 12 kap. 6 § miljöbalken 
Anmälan ska göras minst 6 veckor innan rensningen planeras påbörjas. 

1. Fastigheter 
Berörd/a fastighet/er 
 
 
Ort, bynamn eller socken 
 

Kommun 
 
 

2. Sökande 
Namn 
 
 

Sökanden är: ☐ Markägare ☐ Arrendator ☐ Entreprenör  ☐ Annat:…………………. 

Adress 
 

Postnummer 
 

Ort 
 

Telefon E-post 
 

3. Ombud 
Namn 
 
 
Adress 
 

Postnummer 
 

Ort 
 

Telefon E-post 
 

4. Markägare (om annan än sökande) 
Namn 
 
 
Adress 
 

Postnummer 
 

Ort 
 

Telefon E-post 
 

Markägaren har informerats om åtgärden:   Ja  Nej  

 

  



 
 
 

 
 
 
 

5. Uppgifter om rensningsobjektet 
Rensningsobjektet är ett: 
 

 Vattendrag  Dike 
 
Namn:________________________________________________________________________________ 
 
Vattenförande året runt  Ja  Nej. Kommentar:________________________ 
 
Maximalt vattendjup _______ m Medelvattendjup _______m  Minsta vattendjup _______ m 
 
Maximalt flöde _______ liter/s  Medelflöde _______ liter/s Minsta flöde _______ liter/s 
 
Ungefärlig bottenbredd_______ m 
 
Uppskattning av bottenförhållanden längs den aktuella sträckan i procent: 
 

 Finsediment/dy _______ %          Sand _______ %                      Grus _______ % 
 

 Sten _______ %          Torv _______ %  
 

 Annat: _______________________________ % 
 
I vilket system går vattnet vidare? Ange namn på vattendrag/sjö/havsvik:____________________________ 
 

 
 
Finns tidigare markavvattningstillstånd?   Ja  Nej Om ja, bifoga kopia på 
beslutet 

Finns diknings- eller torrläggningsföretag?   Ja  Nej Om ja, bifoga kopia på 
beslutet 

Fixpunkter finns och kommer att användas för att säkerställa att bottennivå enligt tillstånd/förrättning bibehålls  

 Ja  Nej. Orsak:_________________________________________________  

 

Nuvarande markanvändning i närområdet (markera alla markområden som berörs): 

 Åker/vall    Betesmark   Kärr/mosse 

 Skogsmark    Annat 

Kända föroreningskällor uppströms eller längs med rensningssträckan: 

_________________________________________________________________________________________ 

Rensningen berör:   Ja  Nej 

Natur-/kulturreservat, naturvårdsområde eller naturminne   

Natura 2000 område     

Vattenskyddsområde     

Strandskyddsområde      

Biotopskyddsområde      

Information om olika skyddsområden finns på Östgötakartan 

 

  



 
 
 

 
 
 
 

Finns det fisk/kräftor/musslor i vattendraget? I förekommande fall, vilka arter? 

______________________________________________________________________________________ 

 Jag bedömer det uppenbart att fisket inte kommer att skadas 

 Jag bedömer att fisket kan skadas 

Har kontakt tagits med berörda föreningar inom fiskevårdsområdet? 

 Ja Namn: ________________________________________ Tel: _____________________ 

 Nej     Förening för fiskevårdsområdet saknas 

6. Uppgifter om projektet 
Längd på sträcka som ska rensas: __________ m (markera även på karta) 

Vad skall rensas bort (flera alternativ kan anges): 

 Finsediment/dy  Annat material: _______________________________ 

 Vattenväxter   Annan växtlighet: _______________________________ 

 

Slänterna domineras av:    

 Träd   Buskar  Gräs/mossa  Lös jord   Annat:__________________________ 

Ska slänterna rensas?        Ja  Nej 

Kommentar:____________________________________________________________________________ 

Nuvarande släntlutning: 

 1:1  1:2   1:3  1:4 

Släntlutning efter rensningen: 

 1:1  1:2  1:3  1:4 

 

 

 
Beräknad tidpunkt för rensningsarbetenas genomförande: ________________________________________ 

Aktuell sträcka rensades senast: ____________________________________________________________ 

Var kommer rensningsmassor att läggas upp/bredas ut (markeras på karta) och, om tillämpligt, vad ska de 
användas till:  
_____________________________________________________________________________________ 

Yta för utläggning av rensningsmassor: _______ ha Rensningsmassornas volym: _______ m³ 

 
 

  



 
 
 

 
 
 
 

 

 
Kompletterande information (kan även bifogas separat) 

 

 

 

 

 

 

 
Kartmaterial ska bifogas anmälan. På kartan skall följande markeras: 

- Berörd/a rensningssträcka/rensningssträckor eller rensningspunkter 

- Uppläggningsplats för rensningsmassor 

- Förslag på placering av möjliga skyddsåtgärder (t ex sedimentationsdammar, slamfällor) 

- Övriga relevanta uppgifter 

7. Underskrift 
Ort och datum 
 

Namnförtydligande 
 

Namnunderskrift 
 
 

 

Ansökan skickas till: 
natur.ostergotland@lansstyrelsen.se 

eller 
Länsstyrelsen Östergötland, Naturvårdsenheten, 581 86 LINKÖPING 

 
 

 
 

Rensningsmetod: 

 Profilskopa  Gripskopa  Slåtteraggregat 

 Grävmaskin  Annat:__________________________________________ 

Följande försiktighetsåtgärder kommer vidtas: 

__________________________________________________________________________________________ 

 
 
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 
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