
 
 

Anmälan om 
vattenverksamhet 

enligt 11 kap. 9a § miljöbalken 
 

En instruktion till anmälan om vattenverksamhet finns här. Om mer utrymme för beskrivning av 
verksamheten behövs än vad som ges i blanketten så lämna del av eller hela den beskrivningen 
separat. 
Anmälan ska göras skriftligt i två ex till Länsstyrelsen i Södermanlands län, 611 86 Nyköping 
eller skickas med e-post till sodermanland@lansstyrelsen.se. Om blanketten fylls i elektroniskt 
och skickas med e-post så bortse från formulärfältet ”Namnunderskrift”. 
 

Är anmälningsavgiften betald?   Ja   Nej  
Avgiften på 1 350 kr ska betalas när ansökan ges in (se instruktionen) 
OBS! Ange fastighetsbeteckning enligt punkt 1.3 på inbetalningen 

 
 

 

1. Uppgifter om den sökande 
1.1 Sökande 
Namn E-post (valfritt att fylla i) 

Adress Postnummer Ort 

Telefonnummer 

 

1.2 Ombud för sökande (om det är aktuellt) 
Namn E-post (valfritt att fylla i) 

Adress Postnummer Ort 

Telefonnummer 

 

1.3 Fastighet på vilken verksamheten/åtgärden kommer att genomföras 
Fastighetsbeteckning Kommun 

 

1.4 Fastighetsägare (om annan än sökande) 

 
 

2. Verksamheten eller åtgärden 
 

Koordinater för verksamheten/åtgärden 
(I Eniros karttjänst finns funktionen GPS-koordinat som du kan 
använda. Om du inte kan ta fram koordinater, så behöver du 
inte fylla i uppgiften, men åtgärden ska alltid anges på en karta.) 

Ange om möjligt Koordinatsystem (vanligast är 
SWEREF 99 eller det äldre RT 90 2,5 V): 

X: Y: 

Namn 

 Postnummer Ort 



2.1 Typ av verksamhet eller åtgärd 

□ Anläggande av våtmark
Berörs markavattningsföretag, i 
så fall vilket? 

Yta (m2) Bredd/djup/längd 
(m) 

Tidpunkt 

□ Uppförande av en
anläggning (t.ex. en brygga
eller en pir)

Typ av anläggning Yta (m2) Bredd/djup/längd 
(m) 

Tidpunkt 

□ Fyllning eller pålning
(t.ex. pålning för att anlägga
en brygga)

Typ av åtgärd Yta (m2) Bredd/djup/längd 
(m) 

Tidpunkt 

□ Grävning, schaktning
muddring, sprängning eller
annan liknande åtgärd* 

Schaktdjup (meter) Yta (m2) Bredd/djup/längd 
(m) 

Tidpunkt 

□ Byggande av bro
Är medelvattenföringen i 
vattendraget högst 1 m3/s? 

Yta (m2) Bredd/djup/längd 
(m) 

Tidpunkt 

□ Anläggande eller byte
av trumma

Är medelvattenföringen i 
vattendraget högst 1 m3/s? 

Yta (m2) Bredd/djup/längd 
(m) 

Tidpunkt 

□ Omgrävning av ett
vattendrag

Är medelvattenföringen i 
vattendraget högst 1 m3/s? 

Yta (m2) Bredd/djup/längd 
(m) 

Tidpunkt 

□ Nedläggning eller byte
av en kabel, ett rör eller en
ledning i ett vattenområde.

Schaktdjup (meter) Yta (m2) Bredd/djup/längd 
(m) 

Tidpunkt 

□ Bortledande av ytvatten
(vattenuttag)

Vattenmängd uttag m3/dygn och m3 /år Tidpunkt under året 
fr.o.m. t.o.m.

□ Utrivning av en vatten-
anläggning som tillkommit
till följd av en anmälnings-
pliktig verksamhet

Typ av anläggning Yta (m2) Bredd/djup/längd 
(m) 

Tidpunkt 

* Underhållsrensning för att upprätthålla ett dikes djup och läge som ej skadar fisket (även musslor och
kräftor) i diket eller nedströms liggande vatten behöver ej anmälas. Om rensningen påverkar eller riskerar att
påverka arter som omfattas av Artskyddsförordningen krävs dispens från Länsstyrelsen. Arter som berörs
finns i bilaga 1 i Artskyddsförordningen (2007:845).



2.2 Närmare beskrivning av den planerade verksamheten eller åtgärden 
 

 
 
 
 

3. Berört vattenområde 
 

Vattendrag (älv-, å- eller bäck) Sjö eller damm Våtmark (tex en mosse) 

 
 
Annat:……………………………………. 

Behöver du hjälp med att hitta namnet på ett vatten? Se vattenkartan: 
http://ext-webbgis.lansstyrelsen.se/Sodermanland/sodermanlandskartan/ 
eller vattendatabasen http://www.viss.lansstyrelsen.se/MapPage.aspx 
Ivattenkartan kan du även få fram koordinaterna för en vald plats. 

Beskriv nuvarande förhållanden på platsen för verksamheten/åtgärden. Det kan omfatta bottenförhållanden, 
strandförhållanden, vattendjup, vattenflöde mm. 

 

Ange syftet med åtgärden. Gör en närmare beskrivning av anläggningens/verksamhetens utformning och 
funktion samt vilka arbeten som kommer att vidtas i vatten och på land. Ange t.ex. vilka massor som 
kommer att användas vid fyllning. Ange vilka andra tillstånd eller dispenser som har koppling till åtgärden. 
Läs mer här 

http://ext-webbgis.lansstyrelsen.se/Sodermanland/sodermanlandskartan/
http://www.viss.lansstyrelsen.se/MapPage.aspx


4. Beskrivning av miljöpåverkan och skyddsåtgärder 

4.1 Berörs skyddade natur-, kulturmiljöer eller förorenade områden? Läs mer här 
 

 
 

□ Naturreservat (MB 7:4 §) □ Natura 2000 område (MB 7:27 §) □ Strandskydd (MB 7:14 §) 

□ Naturminne (MB 7:10 §) □ Fågelskyddsområde (MB 7:12 §) □ Vattenskyddsområde 
(MB 7:21 §) 

□ Biotopskydd (MB 7:11 §, ej 
det generella, se nedan för det 

□ Fornlämning □ Kulturlämning 
(se riksantikvarieämbetets fornsök) 

□ Förorenat område 

 

Generellt biotopskyddade miljöer i jordbruksmark 

□ Allé □ Källor med omgivande våtmark □ Odlingsröse eller stenmur 

□ Pilevall □ Småvatten eller våtmark □ Åkerholme 

MB= Miljöbalken, 7 står för kapitlet i miljöbalken. Beskrivning och kartor över skyddade områden finns här: 
Skyddad natur - Länsstyrelsen i Södermanlands län 
För närmare beskrivning av biotopskyddade miljöer i jordbruksmark Se bilaga 1 i förordningen 1998:1252 om 
områdesskydd enligt miljöbalken m.m. 

 

4.2 Beskriv miljöpåverkan 

 

□ Nej, inget skyddat område eller förorenat område berörs 

Beskriv vilken påverkan planerad verksamhet och åtgärder bedöms ha på växt- och djurlivet, kulturvärden 
mm? Beskriv särskilt vilken påverkan som kan ske på skyddade värden. (Skapas vandringshinder för 
faunan, erosionsrisk, grumlingsrisk vid anläggandet, etc.) 



 
 

4.3 Beskriv skyddsåtgärder 

 

Beskriv vilka skyddsåtgärder som kommer att vidtas för att minimera påverkan? Beskriv särskilt de åtgärder 
som kommer att vidtas för att minimera påverkan på skyddade värden. (Det kan tex gälla val av tidpunkten 
för arbetena, undvika grumling/erosion, att arbeten utförs vid lågvattenföring etc.) 



5. Enskilda intressen som berörs
5.1 Berörda nyttjanderättsinnehavare

□ Ingen berörs □ Fiskerättsägare □ Servituts- 
innehavare

□ Arrendatorer
Andra:……………………… 

Namn, adress och telefonnummer 

□ Nyttjanderättsinnehavare har informerats □ Yttrande har inhämtats från berörda (bifogas anmälan)

5.2 Övriga berörda 

□ Ingen berörs □ Grannar □ Diknings-/ mark- 
avvattningsföretag

□ Organisationer
Andra:………………………. 

Namn, adress och telefonnummer 

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

6. Rådighet

Har sökande rådighet över vattenområdet där verksamheten ska genomföras? Ja □ Nej □ 
Se instruktionen för mer information om rådighet. Om den sökande inte har rådighet ska fullmakt från 
berörd/a fastighetsägare bifogas som ger rådighet till att genomföra den anmälda vattenverksamheten. 

7. Bilagor som ska bifogas anmälan

8. Underskrift
Ort och datum Namnförtydligande 

Namnunderskrift 

- Översiktskarta med angiven skala med norrpil som tydligt visar vilket område som berörs
- Detaljerad karta med norrpil
- Ritning av åtgärden (ange skala på ritningen)

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

I det fall det är aktuellt ska även bifogas: 
- Yttrande från berörda nyttjanderättsinnehavare (fiskerättsägare, servitutsinnehavare, arrendatorer etc.)
- Yttrande från enskilt berörda (grannar, dikningsföretag, organisationer etc.)
- Fullmakt (om verksamhetsutövaren/markägaren företräds av ett ombud)
- Fullmakt från berörd/a fastighetsägare, om det är annan än sökande, som ger rådighet till den sökande
att genomföra den anmälda verksamheten eller åtgärden på aktuell fastighet.


	8. Underskrift

	Ja: Off
	Nej: Off
	Namn: 
	Epost valfritt att fylla i: 
	Adress: 
	Postnummer: 
	Ort: 
	Telefonnummer: 
	Namn_2: 
	Epost valfritt att fylla i_2: 
	Adress_2: 
	Postnummer_2: 
	Ort_2: 
	Telefonnummer_2: 
	Fastighetsbeteckning: 
	Kommun: 
	Namn_3: 
	Adress_3: 
	Postnummer_3: 
	Ort_3: 
	Ange om möjligt Koordinatsystem vanligast är SWEREF 99 eller det äldre RT 90 25 V: 
	X: 
	Y: 
	Anläggande av våtmark: Off
	Berörs markavattningsföretag i så fall vilket: 
	2 Yta m: 
	Bredddjuplängd m: 
	Tidpunkt: 
	Uppförande av en: Off
	Typ av anläggning: 
	2 Yta m_2: 
	Bredddjuplängd m_2: 
	Tidpunkt_2: 
	Fyllning eller pålning: Off
	Typ av åtgärd: 
	2 Yta m_3: 
	Bredddjuplängd m_3: 
	Tidpunkt_3: 
	Grävning schaktning: Off
	Schaktdjup meter: 
	2 Yta m_4: 
	Bredddjuplängd m_4: 
	Tidpunkt_4: 
	Byggande av en bro: Off
	Är medelvattenföringen i vattendraget högst 1 m 3 s: 
	2 Yta m_5: 
	Bredddjuplängd m_5: 
	Tidpunkt_5: 
	Anläggande eller byte av trumma: Off
	Är medelvattenföringen i vattendraget högst 1 m 3 s_2: 
	2 Yta m_6: 
	Bredddjuplängd m_6: 
	Tidpunkt_6: 
	Omgrävning av ett vattendrag: Off
	Är medelvattenföringen i vattendraget högst 1 m 3 s_3: 
	2 Yta m_7: 
	Bredddjuplängd m_7: 
	Tidpunkt_7: 
	Nedläggning eller byte: Off
	Schaktdjup meter_2: 
	2 Yta m_8: 
	Bredddjuplängd m_8: 
	Tidpunkt_8: 
	Bortledande av ytvtten (vattenuttag): Off
	3 3 Vattenmängd uttag m dygn och m år: 
	Tidpunkt under året from tom: 
	Utrivning av en vatten: Off
	Typ av anläggning_2: 
	2 Yta m_9: 
	Bredddjuplängd m_9: 
	Tidpunkt_9: 
	Ange syftet med åtgärden Gör en närmare beskrivning av anläggningensverksamhetens utformning och funktion samt vilka arbeten som kommer att vidtas i vatten och på land Ange tex vilka massor som kommer att användas vid fyllning Ange vilka andra tillstånd eller dispenser som har koppling till åtgärdenRow1: 
	Vattendrag älv åeller bäck: 
	Sjö eller damm: 
	Våtmark tex en mosse: 
	Beskriv nuvarande förhållanden på platsen för verksamhetenåtgärden Det kan omfatta bottenförhållanden strandförhållanden vattendjup vattenflöde mmRow1: 
	Nej inget skyddat område eller förorenat område berörs: Off
	Naturreservat MB 74: Off
	Natura 2000 område MB 727: Off
	Strandskydd MB 714: Off
	Naturminne MB 710: Off
	Fågelskyddsområde MB 712: Off
	Vattenskyddsområde: Off
	Biotopskydd MB 711  ej: Off
	Fornlämning: Off
	Kulturlämning: Off
	Förorenat område: Off
	Generellt biotopskyddade miljöer i jordbruksmark: 
	Allé: Off
	Källor med omgivande våtmark: Off
	Odlingsröse eller stenmur: Off
	Pilevall: Off
	Småvatten eller våtmark: Off
	Åkerholme: Off
	Beskriv vilken påverkan planerad verksamhet och åtgärder bedöms ha på växtoch djurlivet kulturvärden mm Beskriv särskilt vilken påverkan som kan ske på skyddade värden Skapas vandringshinder för faunan erosionsrisk grumlingsrisk vid anläggandet etcRow1: 
	fortsättning: 
	Beskriv vilka skyddsåtgärder som kommer att vidtas för att minimera påverkan Beskriv särskilt de åtgärder som kommer att vidtas för att minimera påverkan på skyddade värden Det kan tex gälla val av tidpunkten för arbetena undvika grumlingerosion att arbeten utförs vid lågvattenföring etcRow1: 
	Ingen berörs: Off
	Fiskerättsägare: Off
	Servituts: Off
	Arrendatorer: Off
	Namn adress och telefonnummerRow1: 
	Nyttjanderättsinnehavare har informerats: Off
	Yttrande har inhämtats från berörda bifogas anmälan: Off
	Ingen berörs_2: Off
	Grannar: Off
	Diknings mark: Off
	Organisationer: Off
	Namn adress och telefonnummerRow1_2: 
	Berörda har informerats om åtgärden: Off
	Yttrande har inhämtats från berörda bifogas: Off
	Ja 1: Off
	Nej 1: Off
	Rensa formulär: 
	0: 

	Ort och datum: 
	Namnförtydligande: 
	Spara som: 
	Skriv ut: 
	Text1: 
	Andra 1: 
	Andra 2: 


