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Information 
Att anlägga en våtmark är oftast 
vattenverksamhet. Med vattenverksamhet 
avses åtgärder som antingen syftar till att 
förändra vattnets djup eller läge, avvattnar 
mark, leder bort grundvatten. Begreppet 
vattenverksamhet omfattar också uppförande, 
ändring, lagring eller utrivning av 
dammar/våtmarker i ett vattenområde. 
Alla vattenverksamheter är generellt 
tillståndspliktiga enligt 11 kap 9 § miljöbalken 
(MB) och prövning sker i Mark- och 
miljödomstolen. 
Från och med den 15 maj 2007 omfattas vissa 
vattenverksamheter av anmälningsplikt enligt 
förordning (1998:1388) om vattenverksamhet, 
däribland anläggande av våtmark där 
vattenområdet har en yta som inte överstiger 5 
hektar. Anmälan ska göras till Länsstyrelsen 
som är tillsynsmyndighet. Våtmarker där 
vattenområdet överstiger 5 hektar ska anmälas 
för samråd, se blankett: ”Anmälan om samråd 
för att anlägga damm eller våtmark”, som du 
hittar på vår webbplats under rubriken 
Blanketter 

Vår service 
Miljöavdelningens Fiske- och vattenvårdsenhet 
handlägger ärenden som gäller 
anmälningspliktiga vattenverksamheter enligt 
11 kap 9a § MB. Fiske- och 
vattenvårdsenheten handlägger också ärendet 
som gäller miljöinvestering för anläggande och 
restaurering av våtmarker. Mer information 
kring stöd och handläggning av våtmarker 
finns sammanställd på vår webbplats: 
www.lansstyrelsen.se/skane. 

Anmälan 
En verksamhet eller åtgärd får påbörjas tidigast 
åtta veckor efter det att anmälan har gjorts till 
Länsstyrelsen. Anmälan ska göras i blanketten. 
Den går att fylla i på datorn, men du kan också 
skriva ut den och fylla i för hand. Den ifyllda 
blanketten skickas in antingen elektroniskt till 
skane@lansstyrelsen.se, alternativt med vanlig 
post till Länsstyrelsen Skåne, 205 15 Malmö. Du 
behöver inte skicka med anvisningarna.

Det är viktigt att utreda hur den planerade 
åtgärden eller verksamheten påverkar 
omgivningen. Undersök om anläggningen kan 
skada några skyddade naturområden (t.ex. 
naturreservat, djur- och växtskyddsområden, 
strandskyddsområden etc.), biotoper (t.ex. 
odlingsrösen, åkerholmar, småvatten etc.), 
utrotningshotade växt- och djurarter eller 
fiskeintressen. I utredningen bör det även 
framgå om den planerade åtgärden eller 
verksamheten riskerar att skada några enskilda 
intressen (avloppsanläggningar, källare, 
enskilda brunnar, skog, åkermark, 
dräneringssystem etc.). Länsstyrelsen har 
möjlighet att kräva en miljökonsekvens-
beskrivning (MKB) enligt 6 kap. MB. 
För att få bedriva en vattenverksamhet ska 
verksamhetsutövaren ha rådighet över vattnet 
inom det område där verksamheten ska 
bedrivas. 

Undantag från anmälningsplikten 
Möjlighet till undantag från anmälningsplikten 
finns enligt 11 kap 12 § MB om det är 
uppenbart att varken allmänna eller enskilda 
intressen skadas genom vattenverksamhetens 
inverkan på vattenförhållanden. Det är 
verksamhetsutövaren som har ansvaret att visa 
på att undantagsmöjligheten kan användas. 
Verksamhetsutövaren har juridiskt ansvar för 
eventuella skador som uppstår till följd av icke 
tillståndsgivna vattenverksamheter. 
Verksamhetsutövaren har alltid rätt att söka 
tillstånd via Mark- och miljödomstolen. 

Anmälan om vattenverksamhet 
enligt 11 kap. 9a § miljöbalken 
– Anläggande av damm eller våtmark mindre än 5 hektar

http://www.lansstyrelsen.se/skane
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Information om  
personuppgiftslagen 
Länsstyrelsen i Skåne län registrerar och behandlar 
de personuppgifter som du lämnar till oss för att vi 
ska kunna hantera din ansökan på ett smidigt sätt 
och fullgöra våra arbetsuppgifter. För info om hur 
Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter, se 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd  

Avgift för anmälan 
Enligt förordningen (1998:940) om avgifter för 
prövning och tillsyn enligt miljöbalken samt 
avgiftsförordningen (1992:191), ska en 
anmälningsavgift betalas in till Länsstyrelsen 
för att en anmälan ska kunna prövas. Avgiften är 
fastställd till 1660 kronor. 
Den anmälda åtgärden eller verksamheten kan 
även vara prövningspliktig enligt annat 
lagrum. Det kan t.ex. krävas dispens från 
strandskydds- och/eller 
biotopskyddsbestämmelserna 
eller krävas tillstånd enligt 
föreskrifterna inom ett Natura 2000-område för 
att åtgärden eller verksamheten ska kunna 
genomföras eller bedrivas. 
Anmälningsärendet kan också omfatta 
prövning av andra ärendeslag där avgift ska tas 
ut. Avgiften blir då beloppet för det ärendeslag 
med högst avgift, med ett tillägg på 25 procent 
av summan av beloppet för de övriga 
ärendeslagen. När anmälan kommit in till 
Länsstyrelsen, skickas ett meddelande om avgift 
ut till dig. Du behöver alltså inte betala in någon 
avgift i samband med att du skickar in din 
anmälan. Observera att handläggningstidens åtta 
veckor inte börjar räknas förrän 
anmälningsavgiften är betald. 

Civilrättsliga frågor 
Civilrättsliga frågor ska inte behandlas i ett 
anmälningsärende. Frågor om ersättningar eller 
skadeförebyggande åtgärder som eventuellt 
uppkommer i ett anmälningsärende måste 
verksamhetsutövaren och den berörda 
sakägaren komma överens om utanför 
anmälningsförfarandet för att verksamheten 
ska kunna hanteras som en anmälan. Om 
parterna inte är överens är verksamheten 
tillståndspliktig. 

Remissförfarande 
När Länsstyrelsen tagit emot ditt 
anmälningsärende kommer en kopia av anmälan 
att skickas till kommunen för kännedom. Om det 
kan antas att det allmänna fiskeintresset berörs 
av verksamheten kommer en kopia av anmälan 
också att skickas till Havs- och 
vattenmyndigheten. Länsstyrelsen kommer 
även ge de statliga och kommunala myndigheter, 
samt organisationer och enskilda som kan ha ett 
särskilt intresse i saken tillfälle att yttra sig i 
anmälningsärendet. 

Beslut i ett anmälningsärende 
När anmälningsärendet är tillräckligt utrett, 
kommer Länsstyrelsen att: 
1) besluta om de förbud för
verksamhetsutövaren som behövs enligt
miljöbalken,
2) förelägga verksamhetsutövaren att
a) vidta de försiktighetsmått som behövs
enligt miljöbalken, eller
b) ansöka om tillstånd enligt 11 kap. 9 §
miljöbalken, om det behövs med
hänsyn till verksamhetens påverkan på
miljön eller enskilda intressen, eller
3) om det inte behövs något förbud eller
föreläggande enligt 1 och 2, underrätta den
som har gjort anmälan om att ärendet inte
föranleder någon åtgärd från myndighetens
sida.

Instruktioner 
Tänk på att vara noggrann när du fyller i 
anmälningsblanketten. Om du vill lämna mer 
information än vad som får plats på blanketten 
går det bra att lämna den på separat papper. 
Glöm inte att bifoga kartmaterial och ritningar 
samt yttrande från enskilt berörda. 

För mer information: 
Kontakta växeln på telefonnummer 
010-22 41 000

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Så här ska blanketten fyllas i: 
1. Information om var i länet åtgärden eller
verksamheten ska utföras. Ange
fastighetsbeteckning, kommun samt ort,
bynamn eller socken.

2. Uppgifter om sökanden.

3. Om sökande inte är markägare ska
uppgifter om markägaren fyllas i här.

4. Om sökande/markägaren representeras av
ett ombud ska ombudets uppgifter anges här.
Glöm inte att bifoga fullmakt.

5. Skriv när du tänker påbörja projektet, vad
syftet är och ifall projektet innebär
nyanläggning, utökning eller restaurering
av befintlig damm/våtmark. Fyll också i om
projektet stämmer överens med kommunens
översiktsplan.

6. Beskriv vad marken på platsen används till
i dagsläget.

7. Beskriv vilken anläggningsteknik som ska
användas och var eventuella schaktmassor
ska placeras (glöm inte att markera
schaktmassornas placering i detaljkartan).
Ange om det finns ytsten i markytan och vad det
är för jordart.
Skriv också om du tänker plantera ut fisk,
kräftor eller änder och om du tänker
plantera träd eller buskar vid våtmarken.

8. Ange vilka biotopskyddade områden som
berörs av åtgärden. Flera alternativ kan
kryssas för.

9. Ange vilka övriga naturmiljöer som berörs.
Flera alternativ kan kryssas för. Bedöm vilken
påverkan åtgärden kan komma att ha på den
skyddade naturmiljön. Beskriv vilka skydds-
åtgärder som kommer att vidtas för att undvika
negativ påverkan på den skyddade naturmiljön.

 
 
 
 

10. Ange den planerade våtmarkens/dammens
storlek, både själva vattenytan och kringområde.
Ange max- och medelvattendjup och hur stor
volym våtmarken/ dammen kommer att få.

11. Ange var vattentillflödet kommer ifrån,
hur stor markyta som avvattnas till den
planerade våtmarken/dammen och hur
många hektar av markytan som utgörs av
åkermark. Beskriv om hela flödet eller ett
delflöde ska tas in om vattnet kommer från
en bäck, å eller ett dike. Ange hur vattnet
ska lämna anläggningen och vilken typ av
utloppskonstruktion som planeras. Ange också
vilket avrinningsområde som berörs.

12. Ange om du planerar att söka stöd för
våtmarken. Observera att för både stöd för
miljöersättning och för miljöinvestering
krävs, förutom beslut i miljöbalksärendet,
också ett startbesked innan du kan sätta
igång med ditt projekt.

13. Ange vilka enskilda intressen som berörs.
Inte enbart de närmsta grannarna kan
komma att beröras. Grannar som bor
längre uppström/nedströms etc. kan riskera
att beröras av åtgärden. Glöm därför inte
höra mer avlägsna grannar. Om våtmarken/
dammen planeras i ett dikningsföretag ska
stämma hållas i företaget. Ändras diknings-
företagets förrättning genom våtmarken måste
dikningsföretaget omprövas. Fyll i namn, adress
och telefonnummer samt bifoga om möjligt
yttrande från berörda.

14. Här beskriver du ditt projekt i en brödtext.
Detta underlättar och effektiviserar vår hantering
av ditt ärende.

15. För att anmälan ska anses komplett och
Länsstyrelsen ska kunna handlägga ärendet
måste denna information bifogas.
Glöm inte att markera vattenytans storlek samt
placering av inlopp, utlopp och schaktmassor i
detaljkarta.

16. Ange vem som fyllt i blanketten, var och när.

Anmälan om vattenverksamhet 
enligt 11 kap. 9a § miljöbalken 
– Anläggande av damm eller våtmark mindre än 5 hektar
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Anmälan om vattenverksamhet 
enligt 11 kap 9a § miljöbalken  
-Anläggande av damm eller
våtmark mindre än 5 hektar

Anmälan skickas till: 
skane@lansstyrelsen.se 
eller 
Länsstyrelsen Skåne 
Miljöavdelningen 
205 15 Malmö

Fastigheter 
Berörd/a fastighet/er 

Ort, bynamn eller socken Kommun 

Sökande 
Namn e-post

Adress Postnummer Ort 

Telefon bostad Telefon dagtid Mobiltelefon 

Markägare (om annan än sökande) 
Namn e-post

Adress Postnummer Ort 

Telefon bostad Telefon dagtid Mobiltelefon 

Ombud 
Namn e-post

Adress Postnummer Ort 

Telefon dagtid Mobiltelefon 

Projekt
Planerad tidpunkt för projektstart Stämmer projektet med kommunens senast antagna översiktsplan? 

Ja □              Nej□
Vad är syftet med våtmarken? Innebär projektet nyanläggning, utökning eller restaurering av befintlig 

damm/våtmark? 

Nuvarande markanvändning 
Åker eller vall Kultur- eller naturbetesmark Bäck eller öppet dike 

Våtmark/damm Skogsmark Annan markanvändning, skriv vilken 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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Anläggning 

Generellt biotopskyddade miljöer som berörs 

Allé     □ Åkerholme       □ Källa      □
Märglegrav   □ Odlingsröse   □ Pilevall       □
Småvatten       □ Stenmur         □ Öppet dike      □

Övriga områdesskydd som berörs 
□ Naturreservat □ Natura 2000 □ Strandskyddsområde

□ Område med landskapsbildsskydd □ Fågel-/djurskyddsområde □ Vattenskyddsområde

Vilken påverkan bedöms åtgärden eller verksamheten ha på det skyddade området? (Finns det risk att det skyddade intresset 
skadas, vilken påverkan har åtgärden på växt- och djurlivet etc.?) 

Vilka skyddsåtgärder kommer att vidtas? (Åtgärden planeras utanför häckningssäsongen, muddringsarbeten utförs vid 
lågvattenföring i vattendraget etc.) 

Våtmarkens planerade storlek 
Vattenyta (hektar) (Markera på kartan) Våtmarksområde (Total yta vatten och mark som berörs i hektar) 

Maximalt vattendjup (meter) Medelvattendjup (meter) Vattenvolym (kubikmeter) 

Vatten 
Var kommer tillflödet av vatten ifrån? Bäck, å, dike, grundvatten? (Markera på kartan) Tillrinningsområdets storlek 

(hektar) 

Om vatten från bäck, å eller dike, tas ett delflöde eller hela flödet in i våtmarken? Åkermark i tillrinningsområdet 
(hektar) 

Vart ska vattnet gå från anläggningen? 
(Markera på kartan) 

Vilken typ av utlopp planeras? Avrinningsområde som berörs 

Anläggningsteknik (schaktning, 
dämning etc.) 

Finns ytsten i markytan? 

Ja □              Nej□
Jordart 

Hur ska uppschaktade jordmassor läggas upp eller bredas ut inom området? (Markera också på kartan som du bifogar) 

Banas matjorden av där massor läggs 
ut? 

Storlek på yta för utläggning av 
schaktmassor 

Schaktmassornas volym i kubikmeter 

Ska fisk, kräftor eller änder sättas ut i dammen/våtmarken? Ska träd eller buskar planteras vid våtmarken? 
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Stöd för våtmarker 
Planerar att söka miljöersättning för skötsel av våtmarker   Ja □  nej □

Planerar att söka miljöinvestering för anläggning och restaurering av våtmarker        Ja □  nej □
 

Enskilda intressen som berörs av åtgärden 

 

Övriga upplysningar 

Bilagor som ska bifogas anmälan 
- Översiktskarta med angiven skala med norrpil som tydligt visar vilket område som berörs
- Detaljerad karta med norrpil
- Eventuell ritning för åtgärden (ange skala på ritningen)
- Yttrande från enskilt berörda (grannar, dikningsföretag, organisationer etc.)
- Fullmakt (om verksamhetsutövaren/markägaren företräds av ett ombud)

För att underlätta Länsstyrelsens handläggning kan fotografier över aktuellt vattenområde bifogas anmälan. Med fotografier 
som underlag kan handläggningstiden förkortas. 

Uppgiftslämnare 
Ort och datum Namn 

□ Grannar □ Dikningsföretag □ Organisationer □ Övriga

Namn, adress och telefonnummer (Om dikningsföretag finns, uppge gärna kontaktperson för dikningsföretaget även om det 
inte berörs) 

□ Berörda har informerats om åtgärden □ Yttrande har inhämtats från berörda (bifogas anmälan)
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