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Begäran om tillsyn av vattenverksamhet 

Anmälare 

☐ Jag vill vara anonym (lämna nedanstående fält tomma)

Namn 

Kontaktuppgifter (adress och/eller e-postadress som länsstyrelsen kan kontakta mig på) 

Vilket område gäller klagomålet? 
Fastighetsbeteckning Kommun 

Adress Postnummer Ort 

Fastighetsägare 

Vem har utfört åtgärderna? 

☐ Samma som fastighetsägare (lämna nedanstående fält tomma)

Namn 

Adress Postnummer Ort 

Vilka åtgärder har utförts? 

☐ Vattenanläggning har uppförts/ändrats/rivits ut (t.ex. pir, stenskoning, trumma,

dammanläggning)

☐ Fyllning/pålning i vattenområde

☐ Grävning/schaktning/sprängning i vattenområde

☐ Omgrävning av ett vattendrag

☐ Nedläggning av kabel/ledning/rör i vattenområde

☐ Bortledande av yt-/grundvatten

☐ Dumpning – massor som är avfall har dumpats i vatten

☐ Annan vattenverksamhet/åtgärd:



  2 (3) 

 

 

När har åtgärderna utförts? 

 

 

Beskriv vad klagomålet gäller (kan även bifogas som bilaga) 
 

Vilka åtgärder har utförts? Hur har åtgärderna utförts? Har det uppkommit skador på mark- och vattenområden? Andra 

uppgifter som länsstyrelsen behöver veta? Beskriv så utförligt du kan. 

 

 

 

 

 

 

Vilka åtgärder vill du att Länsstyrelsen ska vidta? 
Beskriv vilken rättelse önskar du få till stånd. Ska området återställas? Ska verksamheten upphöra? 

 

 

 

 

 

 

Bilagor som ska bifogas 

o Karta där det berörda området är tydligt markerat. 

o Om du har möjlighet att bifoga fotografier är det till stor hjälp i 

länsstyrelsens handläggning och prioritering av inkomna klagomål. 
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Att lämna ett anonymt klagomål 
Din anmälan blir en offentlig handling när den kommer in till länsstyrelsen. Om du lämnar 

dina kontaktuppgifter kan de komma att ses av den som klagomålet rör. Detta gäller även 

din e-postadress om du mailar blanketten till oss. För att vara helt anonym måste du 

antingen skriva ut blanketten och skicka den till oss eller använda en anonym e-postadress. 

 

Om du väljer att lämna in klagomålet anonymt kan inte länsstyrelsen återkoppla till dig i  

ärendet. Om du vill veta hur det går i ärendet måste du därför själv kontakta länsstyrelsen. 

 

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

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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