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ANMÄLAN OM VATTENVERKSAMHET 
enligt 11 kap. 9 a § miljöbalken 

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
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5. Typ av verksamhet eller åtgärd

(För anläggande av våtmark se separat anmälningsblankett) 

 Grävning, schaktning eller 
muddring 

Schaktdjup Yta (m2) Volym (m3) Bredd/längd (m) 

 Anläggning (t.ex. brygga eller pir) 

Typ av anläggning Bredd/djup/längd (m) 

 Fyllning eller pålning (t.ex. pålad 
brygga)  

Typ av åtgärd Yta (m2) Volym (m3) Bredd/djup/längd (m) 

 Bro 

Medelvattenföring i 
vattendraget (m3/sekund) 

Bredd (m) Längd (m) 

 Trumma  

Medelvattenföring i 
vattendraget (m3/sekund) 

Diameter (m) Längd (m) 

 Omgrävning av ett vattendrag 
(gäller ej där åtgärden är att hänföra 
till markavvattning)  

Medelvattenföring i 
vattendraget (m3/sekund) 

Bredd (m) Längd (m) Djup (m) 

 Nedläggning av kabel 

Schaktdjup (meter) Bredd (m) Längd på kabel (m)/ 
Längd på schakt (m) 

 Utrivning av vattenanläggning 

Typ av anläggning Yta (m2) Volym (m3) Bredd/djup/längd (m) 

 Anläggning av våtmark 

Schaktdjup Yta (m2) Volym (m3) Djup (m) 

 Bortledande av ytvatten 
(vattenuttag) 

Vattenmängd (m3/dygn) Vattenmängd (m3/år) Tidpunkt under året (fr.o.m - 
t.o.m.)

6. Beskrivning av planerad verksamhet eller åtgärd
Syfte med åtgärden, vilka massor används alternativt vart tar massorna tar vägen, utformningen av 
anläggningen etc. 
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7. Berört vattenområde  
Vattendrag 
 

Sjö 
 
           

Våtmarksområde  
 
         

Avrinningsområde 
 

Tillrinningsområde 
 
            

Havsområde/vik 
  
      

Beskrivning av platsen för åtgärden. Bottenförhållande etc. (natur- och vattenmiljön) 
 
 
 
 
 
  
Vilken påverkan bedöms planerad åtgärd eller verksamhet ha på vattenområdet? (Skapas vandringshinder för 
faunan, erosionsrisk, grumlingsrisk vid anläggandet, skadas lekbottnar? etc.)  
 
 
 
 
 
 

Vilka skyddsåtgärder kommer att vidtas? (Tidpunkten för åtgärden, undvika grumling/erosion, åtgärderna utförs 
vid lågvattenföring etc.) 
 
 
 
 
 
 
 

8. Skyddade naturområden 

Berörs några skyddade naturområden? Om ja, 
ange vilket eller vilka nedan. 

 Ja                           Nej                                            

 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.) 
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9. Rådighet över vattenområdet  
Har du rådighet över det aktuella vattenområdet? 
åtgärden. 
 

 Ja                                     Nej                                       

Om ja, på vilket sätt? Äger du vattenområdet, finns det avtal mellan dig och fastighetsägaren etc. 
 
 
 
 
 
 

Om nej, redogör för skälen till detta. 
 

10. Tidigare tillstånd, förrättningshandlingar, dispenser etc. 

Finns det några tillstånd, förrättningshandlingar, 
dispenser eller liknande som berör den planerade 
verksamheten eller åtgärden?  

 Ja  Nej  

Om ja, redogör för detta nedan. 

 

11. Berörda nyttjanderättsinnehavare  

Berörs några nyttjanderättsinnehavare? Om ja, ange 
vem eller vilka nedan. 

 Ja  Nej  

 Fiskerättsägare  Servitutsinnehavare  Arrendatorer   Andra………………….. 

Namn, adress och telefonnummer 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nyttjanderättsinnehavare har informerats om 
åtgärden 

 Yttrande har inhämtats från berörda (bifogas 
anmälan) 

 

  



 
 

  sid 5 (5) 

   
  

 

 
 
 

 

 
 
 
 

12. Enskilda intressen 

Berörs några enskilda intressen? Om ja, ange vem 
eller vilka nedan. 

 Ja  Nej  

 Grannar  Dikningsföretag  Organisationer  Övriga…………………. 

Namn, adress och telefonnummer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Berörda har informerats om åtgärden 
 Yttrande har inhämtats från berörda (bifogas 

anmälan) 

13. Bilagor som ska bifogas anmälan 
 

- Översiktskarta med angiven skala med norrpil som tydligt visar vilket område som berörs 
- Detaljerad karta i skala 1:5 000 – 1:10 000 med norrpil 
- Ritning eller skiss (ange skala) 
- Yttrande från berörda nyttjanderättsinnehavare (fiskerättsägare, servitutsinnehavare, arrendatorer etc.) 
- Yttrande från enskilt berörda (grannar, dikningsföretag, organisationer etc.) 
- Fullmakt (om verksamhetsutövaren/markägaren företräds av ett ombud) 

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

14. Underskrift 
Ort och datum 
 

Namnförtydligande 
 

Namnunderskrift 
 
 

 

 

Ansökan skickas till: 
ostergotland@lansstyrelsen.se 

eller 
Länsstyrelsen Östergötland, Enheten för Vatten, 581 86 LINKÖPING 

 

 
 
Information om t ex natur- och kulturvärden som berörs av det planerade arbetet kan fås via Länsstyrelsen karttjänst 
Östgötakartan.  
Karttjänsten finns på länsstyrelsens hemsida. https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland.html  
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