
535 Anmälan om rensning enligt 
11 kap 15 § miljöbalken 

  1   Dikes- eller markavvattningsföretag 

Namn på diknings- eller markavvattningsföretaget 

Berörda fastigheter 

Beteckning enligt informationskartan Avrinningsområde  Kommun 

  2   Sökande (kontaktperson för dikningsföretaget) 
Namn e-post

Adress Postnummer Ort 

Telefon bostad Telefon dagtid Mobiltelefon 

  3   Annan kontaktperson/entreprenör 
Namn e-post

Adress Postnummer Ort 

Telefon bostad Telefon dagtid Mobiltelefon 

Sökanden är 

☐Markägare     ☐ Entreprenör     ☐ Konsult/ombud     ☐ Arrendator     ☐ Dikningsföretag

markägare entreprenör konsult/ombud arrendator dikningsföretag

4. Fixpunkter
Är fixpunkterna kända av diknings- eller markavvattningsföretaget? 
  Ja ☐    nej ☐ 

Är fixpunkterna användbara vid en inmätning? 

  Ja ☐    nej  ☐ 

Skicka ansökan till 
varmland@lansstyrelsen.se



5   Nuvarande markanvändning i närområdet (de markområden som berörs av dike, schaktmassor

etc.) 

Åker/vall Kultur-/naturbetesmark Skogsmark 

Öppen vattenyta Annan markanvändning 

  6   Rensningsmetod 
Grävning Rensskopa Slåtterskopa 

Annan rensningsmetod 

  7    Bottenförhållanden 
Finsediment Sand Grus 

Sten  Annat 

  8   Vad ska rensas bort? 
Sediment Växtlighet Annat (ange vad) 

  9   Dominerande vegetation på slänterna 
Träd Buskar Gräs 

Lös jord (utan vegetation) Annat 

10  Dikesslänters sluttningslutning

☐ 1:1 ☐ 1:2 ☐ 1:3 ☐ 1:4
Annat 

11 System i vilket vattnet går vidare 
Namn på bäck/ å/ sjö 

Maximalt vattendjup i meter Medelvattendjup i meter Lägsta vattendjup i meter 

Maximalt vattenflöde i kubikmeter 
per sekund 

Medelflöde i kubikmeter per sekund Lägsta flöde i kubikmeter per sekund 

12    Tidigare rensning 
När rensades aktuell sträcka senast? Entreprenör Telefon 

Adress 



13 Projektets genomförande 

Beräknad tidpunkt för rensningsarbetenas genomförande (ungefärligt datum) 

Var kommer rensmassorna att läggas upp/ bredas ut i området? (Markera på bifogad karta) 

Vad ska massorna användas till? 

Ange antal hektar för utläggning av rensningsmassorna Ange massornas volym i kubikmeter 

 14  Fiske 
Har kontakt tagits med berörd fiskevårdsförening? 

Om ja, ange kontaktpersonens namn och telefonnummer 

Finns fisk i vattendraget? Om ja, ange vilka arter 

 15  Dispens från fridlysningsbestämmelserna i 4-9 §§ artskyddsförordningen 
Finns det arter i vattendraget som skyddas av artskyddsförordningen? 

Ja ☐ nej ☐ 

Om ja, ska en ansökan om dispens från artskyddsförordningen (2007:845) skickas in tillsamm ans med anmälan. I 
informationsmaterialet som hör till denna blankett, hittar du vilka underlag dispensansökan måste innehålla.  

 16  Övriga allmänna intressen som berörs 
Strandskyddsområde Biotopskyddsområde Skyddsområde för vattentäkt 

Natur-/Kulturreservat, naturvårdsområde, naturminne eller Natura 2000-område, etc. 

Bedöms det uppenbart att fisket inte skadas? Bedöms det uppenbart att allmänna intressen inte 
skadas?   Ja   Nej

17  Kompletterande information (kan även bifogas på separat papper)



18   Bilagor som ska bifogas anmälan

 Översiktskarta med angiven skala med norrpil som tydligt visar vilket område som berörs

 Detaljerad karta med norrpil

 Ritning av åtgärden (ange skala på ritningen)

 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.

Så här hanterar vi dina personuppgifter 
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 
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