Anmälan om vattenverksamhet
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Skicka blanketten till:

Fyll i blanketten via din dator eller skriv ut och texta
tydligt. Underteckna, skanna in och skicka den till
stockholm@lansstyrelsen.se eller till postadressen
till höger.

Länsstyrelsen i Stockholm
Enheten för mark- och vattenskydd
Box 22067, 104 22 Stockholm

Anmälan enligt 11 kapitlet 9a § miljöbalken och
förordningen (1998:1388) om vattenverksamheter m.m.

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

Sökande
Namn/Företag

Personnummer/Organisationsnummer

Adress (gata eller box)

Postnummer

Telefon (även riktnummer/prefix)

E-postadress

Ortnamn

Annan fakturaadress,
ange på sidan 4

Fastigheter
Fastighet/-er där vattenverksamheten ska utföras
Ortnamn, bynamn eller socken

Kommun

Fastighetsägare (Om annan än sökande)
Namn/Företag

Personnummer/Organisationsnummer

Adress (gata eller box)

Postnummer

Telefon (även riktnummer/prefix)

E-postadress

Ortnamn

Berörda fastighetsägare har informerats om åtgärden och deras yttranden bifogas på separat bilaga (se bilagan)

Ombud (Om ombud används ska fullmakt bifogas)
Namn/Företag

Personnummer/Organisationsnummer

Adress (gata eller box)

Postnummer

Telefon (även riktnummer/prefix)

E-postadress

Ortnamn

Övriga uppgifter
Anmälan till kommunen har gjorts för
Upplägg av muddermassor

Bygglov (när detta krävs)

Strandskyddsdispens
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Typ av verksamhet eller åtgärd
Grävning, schaktning eller muddring

Schaktdjup

Yta (m2)

Volym (m3) Bredd/djup/längd (m)

Anläggning (t.ex. brygga eller pir)

Typ av anläggning

Yta (m2)

Volym (m3) Bredd/djup/längd (m)

Yta (m2)

Volym (m3) Bredd/djup/längd (m)

Fyllning eller pålning (t.ex. pålad brygga) Typ av åtgärd

Typ av verksamhet eller åtgärd fortsätter på nästa sida
Postadress

Besöksadress

Telefon

Fax

E-post och webbplats

Länsstyrelsen i Stockholm
Box 22067
104 22 Stockholm

Regeringsgatan 66

010-223 10 00

010-223 11 10

stockholm@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/stockholm
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Bro

Medelvattenföring i vattendraget
(m3/sekund)

Yta (m2)

Volym (m3) Bredd/djup/längd (m)

Trumma

Medelvattenföring i vattendraget
(m3/sekund)

Yta (m2)

Volym (m3) Bredd/djup/längd (m)

Medelvattenföring i vattendraget (m3/
sekund)

Yta (m2)

Volym (m3) Bredd/djup/längd (m)

Nedläggning av ledningar, rör, annan
kabel

Schaktdjup (m)

Yta (m2)

Volym (m3) Bredd/djup/längd (m)

Utrivning av vattenanläggning

Typ av anläggning

Yta (m2)

Volym (m3) Bredd/djup/längd (m)

Bortledande av ytvatten (vattenuttag)

Vattenmängd
(m3/dygn)

Omgrävning av ett vattendrag (gäller ej
där åtgärden är att hänföra till
markavvattning)

Vattenmängd
(m3/år)

Tidpunkt fr.o.m.

Tidpunkt t.o.m.

Yta
(hektar)

Anläggande av våtmarker och dammar

Beskrivning av planerad verksamhet eller åtgärd
Till exempel: Syfte med åtgärden, tekniker och metorder, vilka massor används alternativt vart massorna tar vägen, pålad eller fast brygga
etc. Observera att tekniskt underlag i form av ritningar och markeringar på karta behöver bifogas anmälan.

Berört vattenområde
Vattendrag

Sjö

Havsområde / vik

Beskrivning av och påverkan på miljön
Beskrivning av förhållandena på platsen: (Typ av botten, naturtyp, flora och fauna mm. Bifoga gärna bilder.)
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Vilken påverkan bedöms planerad åtgärd eller verksamhet att ha på vattenområdet/naturmiljön/kulturmiljö/friluftsliv?
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Vilka skyddsåtgärder kommer att vidtas? (Tidpunkt för åtgärden, skyddslänsar, undvika grumling/erosion, åtgärderna utföres vid lågvattenflöde,
utanför häckningssäsong, utanför fiskars lektid etc)

Föroreningar
Är det risk att området/sedimenten är förorenade? (Ex i närheten av tidigare industri/pågående
verksamhet/dagvattenutsläpp.)

Ja

Nej

Har sedimentprover tagits? (Om Ja, bifoga analysresultat)

Ja

Nej

Grannfastigheter som kan beröras av åtgärden
Vid flera fastigheter fortsätt på separat papper
Namn/Företag

Personnummer/Organisationsnummer

Telefon (även riktnummer/prefix)

E-postadress

Adress (gata eller box)

Postnummer

Ortnamn

Övriga berörda
Vid behov fortsätt på separat papper

Fiskerättsägare
Namn, adress, telefonnummer, epostadress

Servitutsinnehavare eller nyttjanderättsinnehavare
Namn, adress, telefonnummer, epostadress

Arrendatorer
Namn, adress, telefonnummer, epostadress

Dikningsföretag och/eller sjösänkningsföretag
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Namn, adress, telefonnummer, epostadress

Nyttjanderättsinnehavare har informerats om åtgärden och deras yttranden bifogas på separat bilaga (se bilagan)
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Bilagor
Bilagor som ska bifogas anmälan
Översiktskarta som tydligt visar vilket område som berörs
Detaljerad karta i ändamålsenlig skala
Foton från platsen
Ritning över åtgärden (ange skala på ritningen)

Övriga bilagor
Yttrande från berörda nyttjanderättsinnehavare (fiskerättsägare, servitutsinnehavare, arrendatorer etc.)
Yttrande från enskilt berörda (grannar, dikningsföretag, organisationer etc.)
Övriga bilagor:

Underskrift
Datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Annan fakturaadress
Namn/företag

Adress (gata eller box)

Postnummer

Ortnamn

Information
Den anmälda vattenverksamheten får inte påbörjas
förrän du mottagit Länsstyrelsens beslut i ärendet.
Avgiften för Länsstyrelsens prövning av en
anmälningspliktig vattenverksamhet är 1 350 kronor.
Anmälan ska skickas in med post eller skannas in och
skickas med e-post till stockholm@lansstyrelsen.se.
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Mer information om vattenverksamheter och anmälan
av dessa finns på: www.lansstyrelsen.se/stockholm/
vattenverksamhet.

Bilaga till anmälan om vattenverksamhet

Yttranden från berörda grannfastigheter/nyttjanderättsinnehavare
Denna del av blanketten kopieras i lämpligt antal och lämnas till dem som är berörda av åtgärden.
Skicka med svaren som bilaga/-or när du skickar in anmälan till Länsstyrelsen.

Sökande
Sökandes för- och efternamn (fylls i av sökanden)

Fastighet
Fastighet där verksamheten ska bedrivas (fylls i av sökanden)

Jag/vi har tagit del av skiss/ritningar över den planerade vattenverksamheten och vill lämna följande synpunkter

Underskrift av den/de som lämnat synpunkter

Länsstyrelsen Stockholm 2019-02-29

Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD)

Namnteckning

Namnförtydligande

Postadress

Besöksadress

Telefon

Fax

E-post och webbplats

Länsstyrelsen i Stockholm
Box 22067
104 22 Stockholm

Regeringsgatan 66

010-223 10 00

010-223 11 10

stockholm@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/stockholm

