
ANMÄLAN OM VATTENVERKSAMHET 
INFORMATION OCH ANMÄLNINGSBLANKETT

Med begreppet vattenverksamhet avses åtgärder som antingen syftar till att förändra vattnets djup 
eller läge, avvattnar mark, leder bort grundvatten eller ökar grundvattenmängden genom tillförsel 
av vatten. Även åtgärder i vattenområden som härrör till uppförande, ändring, lagning eller utriv-
ning av dammar eller andra anläggningar i vattenområden samt fyllning och pålning i vattenom-
råden klassas som vattenverksamhet. 

Vattenverksamhet omfattas av en generell tillståndsplikt enligt 11 kap. 9 § miljöbalken och pröv-
ning sker i Mark- och miljödomstolen. Men enligt 11 kap. 9a miljöbalken (1998:808) får regering-
en meddela föreskrifter om att det för vissa vattenverksamheter istället för tillstånd ska krä-
vas att verksamheten har anmälts innan de påbörjas. Anmälan ska göras till Länsstyrelsen 
som är tillsynsmyndighet.  

Förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet reglerar vilka typer av verksamheter som ska 
anmälas. Dessa är: 

1. Anläggande av våtmarker där vattenområdet har en yta som inte överstiger 5 hektar.
(separat anmälnings blankett).

2. Uppförande av anläggning, fyllning eller pålning i ett vattendrag, om den bottenytan
som verksamheten omfattar i vattendraget uppgår till högst 500 kvadratmeter.

3. Uppförande av en anläggning, fyllning eller pålning i ett annat vattenområde än vat-
tendrag, om den bottenytan som verksamheten omfattar i vattenområdet uppgår till högst
3000 kvadratmeter.

4. Grävning, schaktning, muddring, sprängning eller annan liknande åtgärd i vatten-
drag, om den bottenytan som verksamheten omfattar i vattendraget uppgår till högst 500
kvadratmeter.

5. Grävning, schaktning, muddring, sprängning eller annan liknande åtgärd i ett an-
nat vattenområde än vattendrag, om den bottenytan som verksamheten omfattar i vat-
tenområdet uppgår till högst 3000 kvadratmeter.

6. Byggande av en bro eller anläggande eller byte av en trumma i ett vattendrag med
medelvattenföring som uppgår till höst en kubikmeter per sekund.

7. Omgrävning av ett vattendrag med en medelvattenföring som uppgår till högst en ku-
bikmeter per sekund, om åtgärden inte är att hänföra till markavvattning.

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

9. Bortledande av högst 600 kubikmeter ytvatten per dygn från ett vattendrag, dock högst
100 000 kubikmeter per år, eller utförande av anläggning för detta.
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10. Bortledande av högst 1000 kubikmeter ytvatten per dygn från ett annat vattenområde
än vattendrag, dock högst 200 000 kubikmeter per år, eller utförande av anläggning för
detta.

11. Utrivning av en vattenanläggning som tillkommit till följd av en verksamhet enligt 1-
10.

12. Ändring av en anmäld vattenverksamhet enligt 1-10

13. Ändring av en tillståndsprövad vattenverksamhet, om ändringen är en anmälnings-
pliktig verksamhet enligt 1-10.

Länsstyrelsen kan även besluta att verksamhetsutövaren ska söka tillstånd hos Mark- och miljödomstolen även 
om åtgärden faller inom ramen för anmälningsplikten. 

LÄNSSTYRELSENS HANDLÄGGNING 

En vattenverksamhet eller åtgärd får påbörjas tidigast åtta veckor efter det att anmälan har gjorts, 
om inte tillsynsmyndigheten bestämmer något annat. Anmälan ska vara skriftlig, det går även bra 
skicka in en inskannad anmälan med e-post.  

Länsstyrelsen ska utifrån anmälan bedöma verksamhetens art, omfattning samt påverkan på 
miljön och närliggande fastigheter. Anmälan ska innehålla de uppgifter som krävs för att kunna 
göra denna bedömning, i form av ritningar, kartor, tekniska beskrivningar och miljöpåverkan.  

Undersök i förväg om verksamheten berör några skyddade naturområden (t.ex. naturreservat, 
djur- och växtskyddsområden etc.), biotoper (t.ex. odlingsrösen, åkerholmar, småvatten etc.), 
utrotningshotade växt- och djurarter eller fiskeintressen. En del information kan hämtas via läns-
styrelsens karttjänst på sidan http://ext-webbgis.lansstyrelsen.se/kronoberg/underlag/ 

AVGIFT FÖR ANMÄLAN 

Enligt förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken samt av-
giftsförordningen (1992:191), ska en anmälningsavgift betalas in till Länsstyrelsen för att en an-
mälan ska prövas. Avgiften är fastställd till 1 660 kronor. När din anmälan kommer in till Läns-
styrelsen får det ett diarienummer. Du kommer kort efter att du skickat in anmälan få ett brev 
med uppgifter om till vilket konto, samt hur avgiften ska märkas vid inbetalningen. Anmälan 
kommer inte att behandlas förrän avgiften har betalats.  

RÅDIGHET 
För att bedriva en vattenverksamhet ska verksamhetsutövaren ha rådighet över vattnet inom det 
område där verksamheten ska bedrivas. Länsstyrelsen kan inte pröva detta formellt i samband 
med ett anmälningsärende, men kommer att göra en kontroll av anmälningen. Verksamhetsutö-
varen måste själv se till att man har rådighet. 

Rådighet att utföra vattenverksamhet har man till exempel genom att äga fastigheterna inom vil-
ken verksamheten ska utföras, eller genom ett skriftligt avtal med fastighetsägarna. 

http://ext-webbgis.lansstyrelsen.se/kronoberg/underlag/


BYGGLOV, STRANDSKYDD, UPPLÄG AV MUDDERMASSOR 
Den anmälda åtgärden eller verksamheten kan även vara prövningspliktig enligt annat lagrum. 

Verksamheten eller åtgärden kan kräva bygglov, dispens från strandskyddsbestämmelser 
och/eller tillstånd för upplägg av muddermassor på land. Detta söks hos din kommun, kontakta 
kommunen för mer information. 

Utförs åtgärden inom ett skyddat område, tex ett naturreservat ska dock strandskyddsdispensen 
sökas hos Länsstyrelsen istället för hos kommunen. Även dispens från biotopskyddsbestämmel-
serna, tillstånd enligt föreskrifterna inom ett Natura 2000-område, dispens från artskyddsförord-
ningen kan behövas och ansöks hos Länsstyrelsen. 

REMISSFÖRFARANDE 
Länsstyrelsen skickar en kopia av anmälan till berörd kommun för kännedom. Om det kan antas 
att det allmänna fiskeintresset berörs av verksamheten skall en kopia av anmälan sändas till Havs- 
och vattenmyndigheten. Länsstyrelsen ska även ge de statliga och kommunala myndigheterna 
samt organisationer och enskilda som kan ha ett särskilt intresse i saken tillfälle att yttra sig i an-
mälningsärendet. 

ALMMÄNNA HÄNSYNSREGLER ENLIGT 2 KAPITLET MILJÖBALKEN 
Hänsynsreglerna i 2 kapitlet miljöbalken tillämpas i miljöbalksprövningar. Enligt 2 kapitlet 3 § 
miljöbalken ska alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller en åtgärd utföra de 
skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att 
förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för 
människors hälsa eller miljön. Hänsynsreglerna ställer också krav på att verksamhetsutövaren ska 
skaffa sig kunskap för att miljön inte ska komma till skada när verksamheten utförs. 

ANSVAR 
Verksamhetsutövaren har ett juridiskt ansvar för eventuella skador som uppstår till följd av icke 
tillståndsgivna vattenverksamheter. 

Anmälan behöver inte ske om det är uppenbart att inga allmänna eller enskilda intressen skadas 
genom vattenverksamhetens inverkan på vattenförhållandena. Detta framgår av 11 kap. 12 § mil-
jöbalken. Det är verksamhetsutövaren som har ansvaret att visa på att undantagsmöjligheten kan 
användas. Om minsta tvekan finns bör åtgärden anmälas till Länsstyrelsen. 



BESKRIVNING AV BLANKETTEN 
1. Uppgifter om den som vill utföra vatten-

verksamheten. Om ”annat” kryssas för –
glöm ej att definiera vad ”annat” är. Ange
uppgifter för utförare (entreprenör eller dy-
likt) om sådan finns.

2. Vad är namnet på vattenområdet där åtgär-
den ska utföras, t.ex. namnet på sjön eller
vattendraget.

3. Ange på vilka fastigheter som åtgärden ut-
förs. Om sökande inte är fastighetsägare
skall uppgifter om fastighetsägaren fyllas i.
Har samtliga fastighetsägare tagit del av vad
du planerar att göra och godkänt den plane-
rade åtgärden?

4. Vilka andra kan vara berörda av den plane-
rade åtgärden? Till exempel grannfastigheter,
dikningsföretag, fiskevårdsområdesförening.
Har dessa informerats och har de lämnat
några synpunkter på åtgärden?

5. Ange kortfattat vad ska utföras, i vilket syfte
och när anläggningen ska uppföras eller när
verksamheten ska genomföras.

6. Grävning, schaktning och muddring. Ange
vattenområdets djup samt medelvattenföring
om det gäller ett vattendrag. Ange schakt-
ningens djup och volym samt vilket typ av
material som skall schaktas. Ange även hur
massorna kommer att omhändertas och om
en kemisk analys av sedimenten har genom-
förts. Behöver maskiner köra i vattnet?

7. Vilken typ av anläggning gäller ansökan; pir,
kaj, brygga eller något annat. Ange vatten-
områdets djup samt medelvattenföring om
det gäller vattendrag.

8. Fyllning eller pålning. Ange vilken typ av
åtgärd som avses, t.ex. användningsområdet.
Ange vattenområdets djup, anläggningens
yta och hur mycket massor som skall använ-
das. Ange även vilken typ av massor och om
de har analyserats med avseende på vatten-
kemi.

9. Anläggande av bro eller byte av trumma.
Ange vilken typ av bro det rör sig om (sten-
bro, betongbro, plåttrumma etc.). brons di-
mension och vattendragets medelvattenfö-
ring.

10. Omgrävning av vattendrag. Tillstånd till
markavvattning och dispens från markav-
vattningsförbudet ansöks på en särskild
blankett. Ange vattendragets medelvattenfö-
ring och om det rör sig om ett naturligt vat-
tendrag eller ett grävt dike.

11. Nedläggning av kabel. Ange vilket typ av
vattenområde kabeln skall placeras i och hur
förläggningen skall utföras.

12. Bortledande av ytvatten inklusive vattenut-
tag. Ange vilket typ av vattenområde vattnet
skall tas från och vilket som är syftet med
uttaget (till exempel bevattning).

13. Ändring av en tidigare prövad verksamhet.
Ange vilken typ av anläggning/verksamhet
anmälan gäller, vem som har gett tillståndet
(t.ex. miljödomstolen eller Länsstyrelsen),
beslutsdatum för ärendet och ärendets diari-
enummer. Beskriv också ändringen i kort-
het.

14. Ange här övriga uppgifter om utförande och
omfattning. En beskrivning kan även lämnas
på separat papper.

15. Beskriv den befintliga miljön, till exempel
bottenförhållanden (mjukbotten, hårdbot-
ten), strömhastighet (lugnflyttande, ström-
mande).

16. Ange hur befintlig miljö kommer att påver-
kas. Ange vilken typ av påverkan verksam-
heten kan ha. Skapas till exempel vandrings-
hinder, kommer grumling att ske?

17. Ange vilken typ av skyddsåtgärder som
kommer att vidtas. Kommer maskinerna an-
vända miljövänlig hydrualoljor? Grumlings-
skydd t.ex siltduk? Finns medel för uppsam-
ling av spill från maskiner?

18. Bifoga översiktlig och detaljerad karta, rit-
ningar, fotografier och synpunkter från be-
rörda samt övrig information relevant i
ärendet.

19. Läs igenom noga vad som krävs för att an-
mälan skall prövas, så att ansökan är kom-
plett från början. Det kortar ned handlägg-
ningstiden. Skulle något vara oklart kommer
komplettering begäras.



       ANMÄLAN OM VATTENVERKSAMHET ENLIGT 11 KAP. 9a § MILJÖBALKEN 

Obs! Anläggande av damm, viltvatten eller våtmarker anmäls på särskild blankett. 

1 
Sökandes namn Tfn dagtid 

Adress Mobil 

Postadress E-postadress

Sökanden är: 
□ Fastighetsägare till fastighet _______________
□ Entreprenör □ Konsult/ombud □ Arrendator       □  Annat____________

2 
Namn på vattenområdet där åtgärden utförs: 

3     Fastighet där åtgärden utförs 
             Om flera ägare eller fastigheter bifoga bilaga. 

Fastighet Kommun 

Namn Tfn dagtid 

Adress Mobil 

Postadress E-postadress

Samtliga fastighetsägare har tagit del av och godkänt planerad åtgärd:       □  Ja 
(skriftligt godkännande rekommenderas)                                                                □  Nej

 ANMÄLNINGSBLANKETT 

Eventuell utförare, entreprenör eller dylikt Tfn dagtid 

Adress Mobil 

Postadress E-postadress



4     Vilka andra kan vara berörda av åtgärden? 
T.ex. grannfastigheter, dikningsföretag, fiskevårdsområdesförening m.fl. Om flera berörda bifoga bilaga.
Ange berörd och på vilket sätt: E-postadress (ange vanlig adress om e-post

inte finns):

Tfn dagtid: 

Berörda har informerats om åtgärden      □  Ja    
.                                                               □  Nej

Följande synpunkter har framförts av berörda (ange vem som lämnat respektive synpunkt): 

5           Vad ska göras, i vilket syfte och när ska åtgärden utföras? 
Kortfattad sammanfattning av vad som ska utföras och syftet med åtgärden samt tidpunkt för genomfö-
randet: 

TYP AV VERKSAMHET SAMT OMFATTNING 

Kryssa i det anmälan gäller och beskriv åtgärden och dess miljöpåverkan så utförligt som möjligt. 
Ytterligare information kan lämnas på separat papper. 

6 
 Grävning, schaktning eller muddring  

    (Underhållsrensning av diken som inte skadar fisket behöver inte anmälas) 

Vattenområdets djup, m: _______ 

Vattendragets medelvattenföring, m3/s: _______ 

Schaktningens djup, m: _______ 

Schaktningens yta, m2: _______ 

Schaktningens volym, m3: _______ 

Typ av material: __________________________ 

Massorna ska 
□ läggas upp på plats, angiven på kartbilagan.

□ användas för eget bruk, nämligen till: ________

□ säljas till: ___________________________

□ Massorna har analyserats med avseende på
metaller och organiska ämnen. Analysresulta- 

       tet bifogas. 



7 
    Anläggning (t.ex. brygga eller pir) 

Typ av anläggning: _______________________ 

Vattenområdets djup, m: _______ 

Anläggningens yta, m2: _______ 

8 
    Fyllning eller pålning 

Typ av anläggning:________________________ 

Vattenområdets djup, m: _______ 

Anläggningens/utfyllnadens yta, m2: _______ 

Massornas volym, m3: _______ 

Typ av massor: __________________________ 

□ Massorna har analyserats med avseende på
metaller och organiska ämnen. Analysresultatet
bifogas.

9 
    Bro/trumma, (nyanläggning eller byte) 

Typ av bro/trumma: _______ 

Vattendragets medelvattenföring, m3/s: _______ 

Brons/trummans dimension; m: _______ 

10 
    Omgrävning av ett vattendrag (Om syftet är att uppnå ökad markavvattning krävs tillstånd och dispens 
    från markavvattningsförbudet. Ansökan sker på särskild blankett.) 

Vattendragets medelvattenföring, m3/s: _______ Vattendraget är: 
□ naturligt
□ ett grävt dike/kanal

11 
    Nedläggning av kabel 
Typ av vatten: 
□ Naturligt vattendrag
□ Grävt dike/kanal
□ Sjö

Arbetet kräver: 
□ Schaktning eller grävning
□ Sprängning

Vattenområdets djup, m: _______ 

_______ m av kabelsträckningen berör vattenom-
rådet. 

Hur långt ut från respektive strandkant kommer 
grävning att ske? _______________________ 

12 
 Bortledande av ytvatten (inkl. vattenuttag) 

Typ av vatten: 
□ Naturligt vattendrag
□ Grävt dike
□ Sjö

Uttagets storlek: 
________ m3/dygn 
________ m3/år 

Syfte: 

Kort teknisk beskrivning: 



13 
    Ändring av en tidigare prövad verksamhet 

Typ av anläggning/verksamhet: 

Tillstånd har getts av: ______________ 

Ärendets diarienummer: ____________ 

Kort beskrivning av ändringen: 

14 Övriga uppgifter om verksamhetens utförande och omfattning 
Beskriv hur ni ska gå till väga. T.ex. behöver maskiner köra i vattnet och hur långt ut från strandkanten i 
så fall. 

15 Uppgifter om miljön 
Beskriv befintlig miljö, vattendjup, bottentyp, vilken typ av strandmiljö m.m. 

16          Uppgifter om miljöpåverkan 
Beskriv de miljöer som kommer att påverkas av åtgärden och beskriv den påverkan som verksamheten 
bedöms ha. T.ex. kommer vandringshinder skapas, kommer grumling att ske, vilka miljöer kommer att 
förstöras etc. 



17         Skyddsåtgärder 
Beskriv vilka skyddsåtgärder som kommer att vidtas för att minimera påverkan på miljön. T.ex. utföra 
åtgärden vid lågvatten, använda miljövänliga hydrualoljor i maskiner, använda siltduk för att hindra grum-
ling m.m.  

18           Bilagor 
Bifoga följande till anmälan: 

1. Kartmaterial med skala och norrpil. Placering skall framgå, dels översiktligt (t.ex. ekonomiska
kartan), dels en mer detaljerad.

2. Ritning över anläggningens utseende eller utformning av vattenverksamheten.

3. Gärna fotografier över det berörda området, med kommentar om varifrån och varåt fotografier-
na är tagna.

4. Yttrande från berörda nyttjanderättsinnehavare (fiskerättsägare, servitutsinnehavare, arrendatorer
etc.).

5. Yttrande från enskilt berörda (grannar, dikningsföretag, organisationer etc.).

6. Fullmakt (om verksamhetsutövaren/fastighetsägaren företräds av ett ombud).

       Om du ytterligare vill beskriva projektet går det bra att göra det på ett separat papper. 

Ort och datum: 

Sökandens underskrift: 

Avsaknad av uppgifter kan leda till att kompletteringar måste begäras vilket kan förlänga handläggningsti-
den. I vissa fall kan förtydliganden krävas trots att ovanstående uppgifter lämnats. Handläggningstiden för 
ett vattenverksamhetsärende är 8 veckor från det att ärendet har inkommit. 

Skicka anmälan till:  
Länsstyrelsen i Kronobergs län, Vattenvårdsfunktionen, 351 86 Växjö 

Eller per e-post:  
kronoberg@lansstyrelsen.se  
(om anmälan skickas elektroniskt kan vi komma att kräva en underskrift i efterhand). 

För ytterligare information och vid frågor: 
Telefon växel: 010-22 37 000  

mailto:kronoberg@lansstyrelsen.se
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