531

Ansökan markavvattning

Skicka ansökan till
vastragotaland@lansstyrelsen.se

☐ ANMÄLAN FÖR

☐ ANSÖKAN OM DISPENS

SAMRÅD
enligt 6 kap. 4§ miljöbalken

enligt 11 kap 14 §§
miljöbalken

1. Uppgifter om fastigheter som berörs av åtgärden
Fastighetsbeteckning:

Kommun:

Fastighetsbeteckning:

Kommun:

2. Uppgifter om sökanden
Namn:
Adress
Postnummer och ortsnamn
Telefonnummer

Mobiltelefonnummer

E-postadress

3. Markägare (om annan än sökande)
Namn:
Adress
Postnummer och ortsnamn
Telefonnummer
E-postadress

Mobiltelefonnummer

☐ ANSÖKAN OM TILLSTÅND
enligt 11 kap. 9 och 13 §§
miljöbalken
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4. Ombud
Namn:
Adress
Postnummer och ortsnamn
Telefonnummer

Mobiltelefonnummer

E-postadress

5. Berörda nyttjanderättsinnehavare och övriga berörda

☐

☐

☐

☐

☐

Inget enskilt
Fiskerättsägare
Servitutsinneha
intresse berörs
vare
Har nyttjanderättsinnehavaren godkänt åtgärden?

Arrendator

Andra berörda

☐ Ja

☐ Ja

☐ Nej

Yttrande från berörda bifogas

☐ Nej

6. Övriga enskilda som kan vara berörda

☐

☐

☐

☐

☐

Ingen berörs

Grannar

Diknings- eller
markavvattningsföretag

Organisationer

Andra berörda

Namn:
Adress
Postnummer och ortsnamn
Telefonnummer

Mobiltelefonnummer

E-postadress
Har berörda godkänt åtgärden?

Yttrande från berörda bifogas

☐ Ja

☐ Ja

☐ Nej

☐ Nej
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7. Typ av markavvattningsåtgärd

☐ Nygrävning av öppet dike

☐ Fördjupning av dike eller vattendrag

☐ Invallning

☐ Sänkning eller urtappning av vattenområde

Annat:

8. Beskriv syftet med markavvattningsåtgärden. Beskriv eventuell
nytta för skogsproduktion eller annan nytta
Syftet med markavvattningsåtgärden:

Eventuell nytta för skogsproduktion, yta anges i hektar:
Den ökade skogstillväxten anges i skogskubikmeter per hektar och år:
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9. Ange särskilda skäl (vid ansökan om dispens):

10. Uppgifter om diket
Dikenas längd (ange i meter):

Bottenbredd (i meter)

Släntlutning:

Fall på diket (i promille)

Ange vilket höjdsystem
som används
☐ Nationellt:

Höjd för dikets bottennivå och
läge för fixpunkt

☐ Eget:

Vattenavledning från dikena sker till:

11. Uppgifter om schaktmassor
Schaktmassornas ungefärliga volym (ange i
kubikmeter):

Hur kommer uppschaktade massor att läggas?:

Typ av schaktmassor:
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12. Uppgifter om natur- och kulturmiljövärden och påverkan (om
miljökonsekvensbeskrivning inte bifogas)

13. Skadeförebyggande åtgärder

☐

Anläggande av
sedimentationsbassäng

☐ Översilning, avsluta grävningen före utlopp i
vattendrag eller sjö

☐

Uppdelning av grävningen på flera år

☐ Anläggande av slamgropar

Val av tidpunkt för grävningen (Ange tid):

Kompensationsåtgärder:

Val av maskin och skopa för grävningen
(Ange typ):

Annat, ange:
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14. Övriga åtgärder

15. Kompletterande information

Bilagor
Tydlig karta som visar var markavvattning avses vidtas, med område som
påverkas av markavvattningsåtgärderna inritat. Bifoga gärna kartor i
olika skalor plus detaljskiss.
Information om hur diken eller motsvarande kommer att utformas. Hur har
diken, vallar, trummor etc. dimensionerats? Bifoga dikesprofil eller
motsvarande information.
Samrådsredogörelse
Miljökonsekvensbeskrivning
Foton
Godkännande och yttranden från andra berörda

Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

