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2 Vattenområde 

3 Fastighet/-er där vattenverksamheten planeras 

4 Eventuellt andra berörda fastighet/-er

Markägare (om annan än sökanden)

Ombud

Namn Telefon dagtid Mobil

Adress Postnummer Ort

Namn Telefon dagtid Mobil

Adress Postnummer Ort

Namn Telefon dagtid Mobil

Adress Postnummer Ort

Fastighetsbeteckning/-ar 

Ort, bynamn eller socken Kommun

Fastighetsbeteckning/-ar 

Ägarens namn och adress Kommun

Namn på vattenområdet och eventuellt delområde

Beskriv verksamheten eller åtgärden så utförligt som möjligt. Den anmälda verksamheten eller åtgärden får påbörjas 
tidigast sex veckor efter det att en komplett anmälan har inkommit till miljö- och samhällsnämnden, om inte annat anges. 
En förklaring av hur blanketten skall fyllas i finns på sista sidan. 

1 Sökande 

Anmälan om vattenverksamhet enligt 
11 kap. 9a § miljöbalken

Skicka in blanketten till: 
Östersunds kommun 
Miljö- och samhällsnämnden 
831 82 Östersund 

  Telefon 
063-143000

E-post
miljoochhalsa@ostersund.se

 Hemsida 
 www.ostersund.se 

 Postadress          
Östersunds kommun             
Miljö- och hälsonämnden   
832 82 Östersund 

5 Rådighet
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6 Typ av verksamhet eller åtgärd
 Grävning, schaktning eller muddring Schaktdjup Yta (m2) Volym (m3) Bredd/djup/längd (m) 

 Anläggande (till exempel brygga eller pir) Schaktdjup Yta (m2) Volym (m3) Bredd/djup/längd (m) 

 Fyllning eller pålning Schaktdjup Yta (m2) Volym (m3) Bredd/djup/längd (m) 

 Bro Schaktdjup Yta (m2) Volym (m3) Bredd/djup/längd (m) 

       Bedömd medelvattenföring ................................ m3 /s
 Trumma Schaktdjup Yta (m2) Volym (m3) Bredd/djup/längd (m) 

       Bedömd medelvattenföring ................................ m3 /s
Schaktdjup Yta (m2) Volym (m3) Bredd/djup/längd (m)  Omgrävning av vattendrag (gäller ej där åtgärden är 

att hänföra till  markavvattning) 

       Bedömd medelvattenföring ................................ m3 /s
 Nedläggning av kabel Schaktdjup Yta (m2) Volym (m3) Bredd/djup/längd (m) 

 Utrivning av vattenanläggning Schaktdjup Yta (m2) Volym (m3) Bredd/djup/längd (m) 

 Bortledande av ytvatten (vattenuttag) Schaktdjup Yta (m2) Volym (m3) Bredd/djup/längd (m) 

Schaktdjup Yta (m2) Volym (m3) Bredd/djup/längd (m)  Anläggande av våtmark 
    (till exempel viltvatten, spegeldamm) 

  Telefon 
063-143000

E-post
miljoochhalsa@ostersund.se

 Hemsida 
 www.ostersund.se 

 Postadress          
Östersunds kommun             
Miljö- och hälsonämnden   
832 82 Östersund 

7 Beskrivning av planerad verksamhet eller åtgärd 
Syfte med åtgärden, vilka massor som kommer att användas, hur och var eventuella uppgrävda massor kommer att omhändertas, hur 
botten- och strömningsförhållandena ser ut på platsen i dag. 

Hur kommer/ska åtgärden utföras? (Schaktning, grävning, sprängning etc.) 
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8 Konsekvenser av åtgärder 

 Naturreservat  Natura 2000  Strandskyddsområde 

 Fågel- eller djurskyddsområde  Vattenskyddsområde 

Vilken påverkan bedöms åtgärden eller verksamheten ha på det skyddade området? Finns det risk för att det skyddade intresset 
skadas, vilken påverkan har åtgärden på växt- och djurlivet etc? 

Vilka skyddsåtgärder kommer att vidtas? Åtgärden planeras utanför häckningssäsongen, muddringsarbeten utförs vid 
lågvattenföring i vattendraget etc. 

Vilken påverkan bedöms planerad åtgärd eller verksamhet ha på vattenområdet (Miljökonsekvensbeskrivning på både kort och 
lång sikt)? Skapas vandringshinder för faunan, erosionsrisk, och/eller grumlingsrisk vid anläggandet? Skadas lekbottnar? 

Vilka skyddsåtgärder kommer att vidtas? Tidpunkten för åtgärden, hur undviks grumling och erosion, åtgärderna utförs vid 
lågvattenflöde, maskiner som används kommer att använda biologiskt nedbrytbar hydraulolja etc. 

9 Skyddade områden som berörs

  Telefon 

063-143000

E-post
miljoochhalsa@ostersund.se

 Hemsida 
 www.ostersund.se 

 Postadress          
Östersunds kommun             
Miljö- och hälsonämnden   
832 82 Östersund 

10 Berörda innehavare av nyttjanderätt 

11 Enskilda intressen som berörs av åtgärden

Fiskerättsägare/FVOF1 Servitutshavare Arrendatorer Övriga

Namn Adress Telefon

Nyttjanderättshavare har informerats om åtgärden Yttranden från berörda bifogas anmälan 

Grannar Dikningsföretag Organisationer Övriga

Namn Adress Telefon

Berörda har informerats om åtgärden Yttranden från berörda bifogas anmälan 

1. Fiskevårdsområdesförening
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Underskrift

12 Andra aktuella tillstånd eller beslut 

13 Eventuella anspråk på ersättning 

Ort och datum Namnförtydligande 

Namnunderskrift 

Om ni har, eller har sökt, andra tillstånd för den planerade åtgärden ska de anges här. 

Ange eventuella anspråk på ersättning från någon berörd sakägare. 

Övriga uppgifter som ska bifogas anmälan
» Översiktskarta och detaljkarta med angiven skala med norrpil som tydligt visar vilket område som berörs
» Ritning över den planerade åtgärden (ange skala på ritningen)
» Kopia på den information som har skickats till enskilt berörda och berörda nyttjanderättsinnehavare
» Yttranden från enskilda berörda och berörda nyttjanderättsinnehavare
» Fullmakt (om verksamhetsutövaren/markägaren företräds av ett ombud)
» Foton (med fotografier som underlag kan handläggningstiden förkortas)

Anmälningsavgift 
Östersunds kommun tar ut en avgift för att handlägga ditt ärende. Avgiften regleras i en taxa beslutad av 
Östersunds kommunfullmäktige.  
Mer information om taxor och avgifter för tillsyn och handläggning inom miljö- och hälsoskyddsområdet hittar du på 

Hantering av personuppgifter
När du sänder in dina personuppgifter godkänner du att dina uppgifter lagras och behandlas för handläggning av detta 
ärende. Du har rätt att få information om de uppgifter som finns registrerade om dig samt begära rättelse om 
uppgifterna skulle visa sig vara felaktiga. 

Personuppgiftsansvarig myndighet: 
Miljö- och samhälsnämnden Östersunds kommun 
831 82 ÖSTERSUND

  Telefon 

063-1       43000

E-post
miljoochhalsa@ostersund.se

 Hemsida 
 www.ostersund.se 

 Postadress          
Östersunds kommun       
Miljö- och hälsonämnden   
832 82 Östersund 



1. Sökande
Här ska den som söker ange fullständiga uppgifter. Det gäller också markägare och ombud.

2. Vattenområde som berörs
Det vatten där åtgärden är tänkt att genomföras.

3. Fastighet/-er där vattenverksamheten planeras
Ange fastighetsbetäckningar noggrant där arbetet ska utföras! Vid flera fastigheter ska samtliga anges.

4. Eventuellt andra berörda fastighet/-er
Andra fastigheter som påverkas av den tänkta åtgärden direkt eller indirekt.

5. Rådighet
Här ska anges vilken rätt du har till vattenområdet där åtgärderna ska utföras. Äger du vattnet eller har du annan
rättighet genom till exempel avtal, servitut, domslut etcetera?

6. Typ av verksamhet eller åtgärd
Ange vilken punkt som anmälan avser. Vad gäller bro, trumma och omgrävning av vattendrag ska en bedömning av
medelvärdet på vattenflödet över ett år anges, så kallad bedömd medelvattenföring.

7. Beskrivning av planerad verksamhet eller åtgärd
Beskriv noggrant vad ni tänker göra.

8. Konsekvenser av åtgärder
Var noggrann när ni beskriver eventuella konsekvenser av åtgärder och hur ni tänker skydda mot det.

9. Skyddade områden som berörs
Finns det något skyddsområde i närheten ska det anges. Det ska i så fall också tydligt beskrivas hur ni tänker
minimera påverkan på området.

10. Berörda innehavare av nyttjanderätt
Ange andra som har rättigheter till vattenområdet utan att vara fastighetsägare.

11. Enskilda intressen som berörs av åtgärden
Ange övriga som eventuellt kan beröras av åtgärden.

12. Andra aktuella tillstånd eller beslut
Andra aktuella tillstånd eller beslut för den planerade åtgärden (till exempel bygglov, strandskyddsdispens,
uppläggning av muddermassor, samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken vid väsentlig påverkan på naturmiljön) enligt
annan lagstiftning.

13. Eventuella anspråk på ersättning
Ange eventuella anspråk på ersättning från någon berörd sakägare och även om man godtagit att ersätta
anspråken och är överens. Om ingen överenskommelse har nåtts är den planerade verksamheten tillståndspliktig.

Så här fyller du i blanketten

  Telefon 

063-1       43000

E-post
miljoochhalsa@ostersund.se

 Hemsida 
 www.ostersund.se 

 Postadress          
Östersunds kommun       
Miljö- och hälsonämnden   
832 82 Östersund 
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