Anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kap 9 a § miljöbalken.
För en anmälan om vattenverksamhet ska en prövningsavgift på 1350 kronor betalas. Avgiften betalas
till länsstyrelsens bankgiro 5050-0651 i samband med att anmälan skickas in. Vid betalning anges
namn på sökande, samt vilken verksamhet betalningen avser. Om du vet länsstyrelsens diarienummer
på ärendet anges även det. Bifoga gärna kvitto på inbetald prövningsavgift när du skickar in din
anmälan.

1. Sökande
Namn

E-post

Adress

Telefon bostad

Postnummer

Ort

Telefon dagtid

Mobiltelefon

2. Markägare (om annan än sökande)
Namn

E-post

Adress

Telefon bostad

Postnummer

Ort

Telefon dagtid

Mobiltelefon

3. Ombud
Namn

E-post

Adress

Telefon bostad

Postnummer

Telefon dagtid

Ort

Mobiltelefon

4. Fastigheter
Berörd/a fastighet/er

Ort, bynamn eller socken

Kommun

5. Berört vattenområde (namnge)
Vattendrag

Sjö

Våtmarksområde (myr, kärr, mosse, strand etc.)

Havsområde/vik

6. Typ av verksamhet eller åtgärd

□ Anläggande av våtmark eller viltvatten

Yta (m2)

Bredd/djup/längd (meter)

□ Grävning, schaktning eller muddring

Schaktdjup (meter)

Berörd yta i
vattnet (m2)

□ Anläggning (t.ex. brygga eller pir)

Typ av anläggning

Berörd yta i vattnet (m2)

Bredd/djup/längd (meter)

□ Fyllning eller pålning (t.ex. pålad brygga)

Typ av åtgärd

Berörd yta i
vattnet (m2)

Bredd/djup/längd (meter)

□ Bro

Medelvattenföring i
vattendraget (m3/sekund)

Berörd yta i vattnet (m2)

Bredd/djup/längd (meter)

□ Trumma (anläggande eller byte)

Medelvattenföring i
vattendraget (m3/sekund)

Berörd yta i vattnet (m2)

Bredd/djup/längd (meter)

□ Omgrävning av ett vattendrag (om åtgärden

Medelvattenföring i
vattendraget (m3/sekund)

Berörd yta i vattnet (m2)

Bredd/djup/längd (meter)

□ Nedläggning eller byte av kabel, rör eller

Schaktdjup (meter)

Berörd yta i vattnet (m2)

Bredd/djup/längd (meter)

□ Utrivning av vattenanläggning

Typ av anläggning

Berörd yta i vattnet (m2)

Bredd/djup/längd (meter)

□ Bortledande av ytvatten (vattenuttag)

Vattenmängd (m3/dygn)

Vattenmängd (m3/år)

Tidpunkt under året som
vattenuttaget sker
fr.o.m
t.o.m.

inte innebär markavvattning, vilket är
tillståndspliktigt)

Volym
massor (m3)

Volym
massor (m3)

Bredd/ djup/längd (meter)

ledning

□ Ändring av en anmäld eller tillståndsprövad vattenverksamhet
7. Beskrivning av planerad verksamhet eller åtgärd
Syfte med åtgärden, på vilket sätt utförs åtgärden, hur utformas anläggningen etc.

8. Tidpunkt på året som verksamheten eller åtgärden ska utföras
fr.o.m.

t.o.m.

9. Masshantering
Kommer några massor att hanteras i samband med åtgärden eller verksamheten? Var kommer eventuella fyllnadsmassor ifrån, alternativt hur
ska uppkomna schakt-/muddermassor hanteras?

10. Beskrivning av förhållandena på platsen
Beskrivning av förhållandena på platsen för åtgärden eller verksamheten t.ex. vattendjup, vattenhastighet, bottenförhållanden (gyttja, lera,
sand, grus eller sten), växtlighet etc.

Vilka tidigare meddelade tillstånd/beslut eller gjorda prövningar finns i området för den planerade verksamheten?

11. Påverkan på vattenområdet
Vilken påverkan bedöms planerad åtgärd eller verksamhet ha på berört vattenområdet? (Skapas vandringshinder för faunan, erosionsrisk,
grumlingsrisk vid anläggandet, skadas lekbottnar? etc.)

Finns det risk för att verksamheten/åtgärden kan påverka möjligheten att uppnå god ekologisk status i något yt- eller grundvatten och i så fall
på vilket sätt?

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

13. Strandskydd

□ Strandskyddsdispens har sökts hos kommunen och har beviljats

□ Strandskyddsdispens har sökts hos kommunen men ärendet är

(dispensbeslut ska bifogas anmälan)

fortfarande under handläggning hos kommunen

□ Åtgärden/verksamheten kräver inte dispens (utlåtande från

□ Åtgärden/verksamheten utförs inte inom strandskyddat område

kommunen ska bifogas anmälan)

(t.ex. om området omfattas av äldre detaljplan)

14. Andra skyddade naturområden som berörs

□ Naturreservat

□ Natura 2000

□ Fågel-/djurskyddsområde

□ Vattenskyddsområde

□ Biotopskydd (t.ex. småvatten eller

□ Inga skyddade naturområden berörs

våtmark i jordbruksmark)

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 för att undvika påverkan på det skyddade området? (Åtgärden planeras utanför häckningssäsongen,
muddringsarbeten utförs vid lågvattenföring i vattendraget etc.)

15. Nuvarande och tidigare verksamheter i området

□ Industriell verksamhet eller annan verksamhet (kolmilor, cisterner, sågverk etc.) bedrivs
eller har bedrivits i området (omfattar både större och enskilda verksamheter)

□ Ingen verksamhet har bedrivits / Kunskap
saknas

Vilken typ av verksamhet bedrivs eller har bedrivits i området?

Finns misstanke om förorening i sediment eller mark och i så fall vilken typ av förorening?

□ Undersökning/provtagning av sediment/mark har utförts

□ Undersökning/provtagning av sediment/mark har inte utförts

16. Nyttjanderättsinnehavare och/eller andra enskilda intressen som berörs

□

□ Fiskevårdsområde eller liknande

□ Arrendatorer

□ Grannar

□ Organisationer

□ Övrigt (ange vilket typ av intresse)

Ensam fiskerättsinnehavare (Skogsbolag
etc.)

□

Samfällt fiske oorganiserat (ange
bynamn)

□ Dikningsföretag
□

Inga nyttjanderättsinnehavare eller andra
enskilda intressen berörs

Namn, adress och telefonnummer (För samfällt fiske ange bynamn)

□ Berörda har informerats om åtgärden

□ Yttrande har inhämtats från berörda (bifogas anmälan)

På vilket sätt berörs nyttjanderättsinnehavare och/eller enskilda intressen av åtgärden/verksamheten?

17. Bilagor som länsstyrelsen bedömer måste 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 av åtgärden (ange skala på ritningen)
- Kopia av kommunens beslut om dispens från strandskyddsbestämmelserna (om dispens har sökts och
beviljats)
- Yttranden från eventuella berörda nyttjanderättsinnehavare och/eller andra enskilt berörda (fiskerättsägare,
servitutsinnehavare, arrendatorer, grannar, dikningsföretag, organisationer etc.)
- Kopia av analysresultat från eventuell undersökning/provtagning av sediment och/eller mark
- 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.
Observera att anmälan ska skickas in i två identiska exemplar med bilagor.

18. Underskrift
Ort och datum

Namnförtydligande

Namnunderskrift

Anmälningsblanketten skickas via e-post till vasternorrland@lansstyrelsen.se
alternativt till postadress: Länsstyrelsen Västernorrland, 871 86 Härnösand

Du hittar information om hur länsstyrelsen behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Information samt instruktioner om hur du fyller i din anmälan.
Anmälningspliktig
vattenverksamhet
Med 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 som
härrör till uppförande, ändring, lagning eller
utrivning av dammar eller andra anläggningar,
samt fyllning och pålning i vattenområden
klassas som vattenverksamhet.
En vattenverksamhet får bara bedrivas om dess
fördelar från allmän och enskild synpunkt
överväger kostnaderna samt skadorna och
olägenheterna av den.
För att få bedriva en vattenverksamhet krävs
även att verksamhetsutövaren ha rådighet över
vattnet inom det område där verksamheten ska
bedrivas. Med rådighet menas att man själv
äger vattnet eller har bindande avtal med
ägaren för det man avser göra.
För all vattenverksamhet gäller generellt
tillståndsplikt enligt 11 kap 9 § miljöbalken
och prövning sker i mark- och miljödomstol.
Enligt 11 kap 9 a § miljöbalken får regeringen
meddela föreskrifter om att anmälningsplikt
ska gälla istället för tillståndsplikt. Från och
med den 15 maj 2007 omfattas vissa
vattenverksamheter av sådan anmälningsplikt
enligt 19 § förordning (1998:1388) om
vattenverksamhet m.m. Anmälan ska göras till
tillsynsmyndigheten länsstyrelsen minst åtta
veckor innan verksamheten påbörjas.
Verksamhetsutövaren har alltid rätt att istället
för att göra en anmälan, söka tillstånd för
verksamheten hos mark- och miljödomstolen.
För följande vattenverksamheter måste
anmälan göras till länsstyrelsen:

1. Anläggande av våtmark där
vattenområdet har en yta som inte
överstiger 5 hektar.
2. Uppförande av en anläggning, fyllning
eller pålning i ett vattendrag, om den
bottenyta som verksamheten omfattar i
vattendraget uppgår till högst 500
kvadratmeter.
3. Uppförande av en anläggning, fyllning
eller pålning i ett annat vattenområde än
vattendrag, om den bottenyta som
verksamheten omfattar i vattenområdet
uppgår till högst 3000 kvadratmeter.
4. Grävning, schaktning, muddring,
sprängning eller annan liknande åtgärd
i ett vattendrag, om den bottenyta som
verksamheten omfattar i vattendraget
uppgår till högst 500 kvadratmeter.
5. Grävning, schaktning, muddring,
sprängning eller annan liknande åtgärd
i ett annat vattenområde än vattendrag, om
den bottenyta som verksamheten omfattar i
vattenområdet 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
högst en kubikmeter per sekund.
7. Omgrävning av ett vattendrag med en
medelvattenföring som uppgår till högst en
kubikmeter per sekund, om åtgärden inte
är att hänföra till markavvattning.
8. Nedläggning eller byte av en kabel, ett
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 anläggningar för detta.

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 anläggningar 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
anmälningspliktig verksamhet enligt 1-10.

Anmälan
En verksamhet eller åtgärd får påbörjas tidigast
åtta veckor efter att anmälan har skickats till
länsstyrelsen och prövningsavgiften för
anmälan har inkommit till länsstyrelsen.
Anmälan ska göras skriftligt i två exemplar
alternativt elektroniskt. Observera att
handläggningstiden kan bli längre än åtta
veckor om anmälan inte är komplett.
Om den planerade verksamheten eller åtgärden
berör strandskyddsområde krävs oftast en
dispens från strandskyddsbestämmelserna.
Eftersom dispensprövningen i de flesta fall
görs av kommunen, krävs därför att ansökan
om dispens från strandskyddet görs hos berörd
kommun parallellt med att anmälan om
vattenverksamhet skickas till länsstyrelsen.
Strandskyddsdispens kan även sökas hos
kommunen i förväg så att dispensbeslutet kan
bifogas din anmälan om vattenverksamhet.
I anmälan ska det framgå hur den planerade
åtgärden eller verksamheten påverkar
vattenmiljön, samt vilka skyddsåtgärder som
planeras för att undvika skador på miljön.
Exempel på skyddsåtgärder kan t.ex. vara att
arbetet sker under vintertid, alternativt vid lågt

vattenstånd eller lågt vattenflöde. Det är viktigt
att styra arbetstiden till en tid på året då fisklek
inte förekommer inom eller i närhet av
arbetsområdet. För att minimera grumling kan
siltskärm anläggas kring arbetsområdet och i
vattendrag kan arbetet utföras i torrhet genom
att vattnet pumpas förbi arbetsområdet
alternativt kan slamfällor anläggas nedströms
arbetsområdet.
Anmälan ska även innehålla en bedömning
om, och i så fall på vilket sätt, den planerade
åtgärden eller verksamheten riskerar att skada
nyttjanderättsinnehavare (t.ex. fiskerättsägare,
servitutsinnehavare, arrendatorer etc.) eller
andra enskilda intressen (t.ex. enskilda
brunnar, avloppsanläggningar, källare, skog,
åkermark, dräneringssystem etc.). De kontakter
som tagits med enskilda intressen samt deras
eventuella synpunkter på verksamheten ska
redovisas i anmälan.

Undantag från anmälningsplikten
Möjlighet till undantag från anmälningsplikten
finns enligt 11 kap 12 § miljöbalken om det är
uppenbart att varken allmänna eller enskilda
intressen skadas genom vattenverksamhetens
inverkan på vattenförhållandena. Det är du
som verksamhetsutövare som har ansvaret att
bevisa att inga intressen har påverkats om
undantaget från anmälningsplikten tillämpas.
Verksamhetsutövaren har även juridiskt ansvar
för eventuella skador som uppstår till följd av
icke tillståndsgivna vattenverksamheter.
Observera att även om undantaget tillämpas, så
kan åtgärden kräva strandskyddsdispens.

Civilrättsliga frågor
Civilrättsliga frågor kan inte behandlas i ett
anmälningsärende. Frågor om ersättningar eller
skadeförebyggande åtgärder gentemot enskilda
intressen måste verksamhetsutövaren och den
berörda sakägaren komma överens om utanför

anmälningsförfarandet. Om det föreligger tvist
om verksamhetens påverkan på enskilda
intressen måste verksamheten tillståndsprövas
hos mark- och miljödomstolen.

du vill lämna mer information än vad som får
plats på blanketten, går det bra att göra det på
separat papper. Glöm inte att bifoga
kartmaterial och ritningar samt andra
nödvändiga bilagor.

Remissförfarande
Så här ska blanketten fyllas i:
När länsstyrelsen mottagit din anmälan skickar
vi en kopia till kommunen för att inhämta
eventuella synpunkter. Om det kan antas att
det allmänna fiskeintresset berörs av
verksamheten skickar vi även en kopia av
anmälan till Havs- och vattenmyndigheten.
Länsstyrelsen ska 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
Länsstyrelsens beslut i anmälningsärenden kan
innehålla vissa förbud eller förelägganden om
försiktighetsmått, när länsstyrelsen anser att
det är nödvändigt för att begränsa åtgärdernas
påverkan på vattenmiljön.
Länsstyrelsen kan, om verksamheten bedöms
innebära skador på det allmänna fiskeintresset,
ålägga sökanden att betala en särskild avgift
för främjande av fisket i det vatten som berörs
av vattenverksamheten alternativt inom något
angränsande vattenområde.
Om det behövs med hänsyn till verksamhetens
påverkan på miljön eller enskilda intressen kan
sökanden även bli hänvisad att ansöka om
tillstånd hos mark- och miljödomstolen.
När länsstyrelsen bedömer att det inte behövs
något förbud eller föreläggande underrättas
sökanden om att ärendet inte föranleder någon
åtgärd från myndighetens sida.

Instruktioner för blanketten
Tänk på att vara noggrann och tydlig när du
fyller i anmälningsblanketten, eftersom det
underlättar länsstyrelsens handläggning. Om

1. Uppgifter om sökandens namn, adress och
telefonnummer. Ange gärna e-postadress
vilket underlättar kommunikation i ärendet
samt utskick av beslut.
2. Om sökande inte äger fastigheten där
åtgärden ska utföras, ska uppgifter om
fastighetsägaren fyllas i här.
3. Om sökande representeras av ett ombud
ska ombudets uppgifter anges här. Glöm
inte att bifoga fullmakt.
4. Ange den fastighet där åtgärden eller
verksamheten ska utföras. Om flera
fastigheter berörs anges alla. Skriv även
inom vilken kommun fastigheten ligger.
5. Namnge det vattenområde som berörs av
åtgärden i det fält som motsvarar rätt typ
av vattenområde. Om flera vattenområden
berörs namnges alla.
6. Ange typ av verksamhet eller åtgärd som
anmäls. Flera alternativ kan väljas. Ange
även verksamhetens yta, bredd, djup och
längd etc.
7. Beskriv planerad verksamhet eller åtgärd.
Om du vill lämna mer information än vad
som får plats, fortsätt på baksidan eller
bifoga den på separat papper.
8. Ange mellan vilka tidpunkter på året som
verksamheten eller åtgärden ska utföras.
9. Om fyllnads- och/eller muddermassor
kommer att hanteras vid verksamheten ska
du beskriva noggrant hur detta ska utföras.
10. Beskriv förhållandena på platsen för
åtgärden eller verksamheten.

Ange även vilka eventuella tidigare
meddelade tillstånd eller beslut som finns
för platsen där åtgärden eller verksamheten
planeras.
11. Bedöm vilken påverkan den planerade
åtgärden eller verksamheten kan komma
att ha på berört/berörda vattenområde/n.
Gör även en bedömning av om
verksamheten riskerar att medföra en
försämring av den ekologiska statusen på
någon yt- eller grundvattenförekomst.
12. Beskriv vilka skyddsåtgärder som kommer
att vidtas för att begränsa miljöpåverkan
och för att minska risken för försämring av
den ekologiska statusen på berörd/berörda
vattenförekomst/er.

åtgärden eller verksamheten. Fler än de
närmsta fastigheterna kan komma att
beröras. Vid vattendrag kan t.ex. intressen
längre uppström/nedströms beröras av
åtgärden. Alla enskilda intressen som kan
beröras ska redovisas.
Fyll i namn, adress och telefonnummer
samt bifoga eventuellt yttrande från
berörda intressen.
Ange på vilket sätt verksamheten påverkar
berörda enskilda intressen.
17. För att anmälan ska anses komplett och
länsstyrelsen ska kunna handlägga ärendet
måste de bilagor som anges under denna
punkt bifogas anmälan.
18. Skriv under anmälningsblanketten.

13. Ange om strandskyddsdispens har sökts
hos kommunen. Om dispens har beviljats
ska beslutet bifogas anmälan. Om åtgärden
inte utförs inom strandskyddsområde
anges det. I de fall kommunen meddelat att
dispens inte krävs ska utlåtande från
kommunen bifogas anmälan.
14. Ange om några skyddade områden berörs.
Flera alternativ kan kryssas för.
Bedöm vilken påverkan åtgärden eller
verksamheten kan komma att ha på det
skyddade området.
Beskriv vilka skyddsåtgärder som kommer
att vidtas för att undvika negativ påverkan
på det skyddade området.
15. Ange om någon industriell verksamhet
eller annan verksamhet bedrivs eller har
bedrivits på eller i närheten av området
som berörs av åtgärden.
Ange även om sediment eller mark
innehåller eller kan antas innehålla
föroreningar och i så fall vilken typ, samt
om provtagningar eller undersökningar
gjorts i området. Bifoga analysresultat om
provtagningar har utförts.
16. Ange om nyttjanderättsinnehavare
och/eller andra enskilda intressen berörs av

