Anmälan om vattenverksamhet enligt
11 kap 9 a § miljöbalken (1998:808)
Sökanden

Markägare

Namn

Telefon bostad

Postadress

Mobiltelefon

Postnummer och ort

E-post

Namn

Telefon bostad

Postadress

Mobiltelefon

Postnummer och ort

E-post

(om annan än
sökanden)

Uppgifter om vattenverksamheten
Fastighet/er där
åtgärden/
anläggningen
planeras
Eventuella
andra berörda
fastigheter

Fastighetsbeteckning/ar

Berört
vattendrag/sjö
Syfte och
beskrivning av
den planerade
åtgärden/
anläggningen

Namn på vattendrag/sjö

Kommun
Fastighetsbeteckning/ar

Ägarens namn och adress

Kommun

Planerad verksamhet i vatten och på land; yta i vattenområde som berörs (kvadratmeter), volym
vatten (kubikmeter) som ska ledas bort med mera.
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Beskrivning av
området där
åtgärden ska
vidtas

Bottenförhållanden, vattendjup, vattendragets bredd, växtlighet, strandzon, markslag som kommer

Skyddsåtgärder

Förslag på skyddsåtgärder för att minska påverkan på naturmiljön

att beröras med mera.

Enskilda intressen
Nyttjanderättsinnehavare som
berörs

Namn

Telefon bostad

Postadress

Mobiltelefon

Postnummer och ort

E-post

Typ av nyttjanderätt

Information till
enskilda
intressen

Har information om den planerade verksamheten lämnats

Bifogas synpunkter från berörda

till berörda fastighetsägare/nyttjanderättsinnehavare?

fastighetsägare/nyttjanderättsinnehavare?

Ja

Nej

Ja

Nej

När och hur lämnades informationen om den planerade verksamheten till berörda
fastighetsägare/nyttjanderättsinnehavare?

Övrig
information
(kan även bifogas
på separat papper)
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Bilagor

Till anmälan ska bifogas kartmaterial (kopia av ekonomisk karta
eller motsvarande i skala 1:10 000) och skisser som visar:




vattenverksamhetens lokalisering
ritning över eventuell anläggning alternativt utformning av
vattenverksamheten
uppgift om eventuellt tidigare meddelat beslut för
anläggningen/platsen

För att underlätta Länsstyrelsens handläggning bör fotografier över
aktuellt vattenområde bifogas anmälan. Med fotografier som
underlag kan handläggningstiden förkortas.
Verksamheten får påbörjas tidigast 8 veckor efter det att anmälan
har gjorts.
Avgiften för anmälan är för närvarande 1660 kronor. Om anmälan
även innebär en prövning enligt strandskyddsbestämmelserna i 7
kap. miljöbalken är avgiften totalt 5015 kr. Anvisning om
inbetalning skickas när anmälan inkommit till Länsstyrelsen.
Anmälan kommer inte att behandlas förrän avgiften har betalats.
Om Länsstyrelsen bedömer att den planerade verksamheten
omfattas av undantaget i 11 kap. 12 § miljöbalken kommer ingen
avgift att tas ut.
Se sista sidan för ytterligare upplysningar.

Underskrift

Ort och datum

Sökandens underskrift

Telefon c
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Upplysningar
VAD SKA EN ANMÄLAN INNEHÅLLA FÖR UPPGIFTER?

En anmälan ska göras skriftligt i två exemplar eller elektroniskt, och innehålla de
uppgifter, ritningar, kartor och tekniska beskrivningar som behövs för att Länsstyrelsen
ska kunna bedöma verksamhetens art, omfattning och påverkan på miljön och
närliggande fastigheter. Länsstyrelsen har även möjlighet att kräva en
miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. miljöbalken. Fotografier från platsen kan
förkorta Länsstyrelsens handläggningstid.
ENSKILDA INTRESSEN - CIVILRÄTTSLIGA FRÅGOR

Civilrättsliga frågor ska inte behandlas i ett anmälningsärende. Frågor om ersättningar
eller skadeförebyggande åtgärder som eventuellt uppkommer i ett anmälningsärende
måste verksamhetsutövaren och den berörda sakägaren komma överens om utanför
anmälningsförfarandet för att verksamheten ska kunna hanteras som en anmälan. Om
parterna inte är överens är verksamheten tillståndspliktig.
RÅDIGHET

Bestämmelser om rådighet finns i 2 kap. lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om
vattenverksamhet. För att få bedriva vattenverksamhet ska verksamhetsutövaren ha
rådighet över vattnet inom det område där verksamheten ska bedrivas. Kravet på rådighet
gäller för all slags vattenverksamhet. Det är varje verksamhetsutövares ansvar att se till att
ha rådighet över vattnet inom det område där verksamheten ska bedrivas.
REMISSFÖRFARANDE

Länsstyrelsen ska sända en kopia av anmälan till kommunen. Om det kan antas att det
allmänna fiskeintresset berörs av verksamheten ska en kopia av anmälan sändas till Havsoch 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

När anmälningsärendet är tillräckligt utrett, ska Länsstyrelsen
1. besluta om de förbud för verksamhetsutövaren som behövs enligt miljöbalken, eller
2. förelägga verksamhetsutövaren att:
a) vidta de försiktighetsmått som behövs enligt miljöbalken, eller
b) ansöka om tillstånd enligt 11 kap. 9 § miljöbalken, om det behövs med hänsyn till
verksamhetens påverkan på miljön eller enskilda intressen, eller
3. om det inte behövs något förbud eller föreläggande enligt 1 och 2, underrätta den som
har gjort anmälan om att ärendet inte föranleder någon åtgärd från myndighetens sida.
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