Anmälan vattenverksamhet /
Ansökan strandskyddsdispens

Vid frågor kontakta:
Miljö- och hälsoskydd
Telefon växel: 090-16 10 00
E-post: mhn@umea.se

Sökande
Namn:

Organisationsnummer/Personnummer

Gatuadress:

Telefon dagtid

Postnr och Ort:

Mobiltelefon

E-post:

Fastighet där åtgärden/verksamheten ska bedrivas
Fastighetsbeteckning

Fastighetens adress (Gatuadress, Postnummer och Ort)

Fastighetsägare (om annan än sökande)

(Namn, Gatuadress, Postnummer och Ort)

Kontaktuppgifter till fastighetsägare eller kontaktperson för samfällighet, om annan än sökande
Fastighetsägare
Samfällighet, kontaktperson

Namn

Telefon dagtid

Adress ( Gatuadress, Postnummer och Ort)

Mobiltelefon

Typ av åtgärd (sätt kryss)

 Bygga bro eller anlägga/byta trumma



Omgrävning av vattendrag

Nedläggning eller byte av kabel, rör eller ledning,
ett vattenområde



Bortledande av ytvatten, från sjöar och vattendrag

Utrivning av vattenanläggning



Upplägg av muddermassor



Grävning, schaktning, muddring, sprängning eller
liknande åtgärd

 Uppförande av anläggning, fyllning eller pålning
Brygga
Pir
Utfyllnad
Strandskoning
Annat:



Muddring
Annat:






 Annan anläggning/åtgärd:

Tidpunkt (ange när du vill utföra verksamheten)
Startdatum:

Slutdatum:

2(3)
Berört vattenområde/vattendrag (ange även koordinater om möjligt)

Areal som berörs
Yta

3

Volym (m )

Bredd/djup/längd (m)

3

Vattenmängd m /år
(vid bortledning av
ytvatten)

I vattenområde/vattendrag:
På land:

Beskrivning av planerad verksamhet/åtgärd (syftet, teknik och metoder, utformning, materialval etc.)

Beskrivning av berört område (typ av botten, naturtyp, växt-och djurliv, friluftsliv etc.)

Påverkan på strandskyddets syften (Hur kommer naturmiljön och allmänhetens tillgång till strandområdet
att påverkas av den tänkta åtgärden/anläggningen/verksamheten)

Skyddsåtgärder (Kommer några skyddsåtgärder att göras för att minska eventuell skada på naturmiljön)

För att få strandskyddsdispens krävs att något av följande skäl uppfylls:
Ianspråktagen mark, inom hemfridszon eller tomtplatsavgränsning, väg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering
Väl avskilt från stranden, av t ex en större väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering
För en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området
För
 att utvidga pågående verksamhet och utvidgningen inte kan ske utanför området

För att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför strandskyddsområdet
Området behöver användas för att tillgodose ett mycket angeläget intresse

Endast inom områden utpekade för landsbygdsutveckling i översiktsplanen, LISområden
Åtgärden, anläggningen eller verksamheten bidrar till att utveckla landsbygden
Bostaden avses att uppföras i anslutning till befintliga bostadshus

Kommentar:

Till anmälan ska/har följande bifogats

* = obligatoriskt

Översiktskarta på berört område*

Detaljerad karta som visar placering samt
åtgärdens/anläggningens omfattning*

Ritning av åtgärden*

Fotografier som visar området som berörs av åtgärden

Yttrande från berörda, t ex.
fastighetsägare om annan än sökande
(se bilaga), inkl kontaktuppgifter

Annan bilaga:

Övriga anmälningar/dispenser/lov har gjorts till kommun/annan myndighet i detta ärende
Bygglov

Annat lov/dispens/anmälan. Om ja, i sådana fall:

Viktig information
En anmälningspliktig vattenverksamhet får påbörjas tidigast åtta veckor efter att anmälan har gjorts om inte
tillsynsmyndigheten bestämmer något annat (11 kap 9 b§ miljöbalken). Tiden räknas från det att anmälan är komplett.
Men för att få utföra en vattenverksamhet kan det också krävas andra tillstånd och dispenser. Exempelvis
bygglov, dispens/tillstånd i naturreservat etc. I sådana fall får inte vattenverksamheten påbörjas innan övriga lov/
dispenser är godkända.
För att få bedriva vattenverksamhet måste ni även ha rådighet över vattnet inom det område där verksamheten ska
bedrivas. Kravet på rådighet gäller för all slags vattenverksamhet. (2 kap. lag 1998:812 lagen om särskilda bestämmer
om vattenverksamhet). Rådighet har man exempelvis genom att man äger fastigheten eller genom nyttjanderättsavtal
med den som äger fastigheten.
För handläggning av anmälan av vattenverksamhet/upplägg av muddermassor tas en timavgift ut. Information om taxan
finns på www.umea.se/vattenverksamhet. I avgiften ingår bl.a. inläsning av ärendet, eventuella tillsynsbesök och
upprättande av beslut. Beslut om avgift skickas ut i samband med ärendebeslutet och därefter skickas en faktura separat.
Läs mer: www.umea.se/vattenverksamhet

Anmälan skickas per post till:

Inskannad anmälan mejlas till:

Umeå kommun
Miljö- och hälsoskydd
901 84 UMEÅ

mhn@umea.se

Underskrift
Ort, datum

Namnunderskrift

Namnförtydligande

Umeå kommun, Miljö- och hälsoskydd, mars 2017

Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga allmänhetens tillgång till strandområden, och bevara goda livsvillkor för
djur- och växtlivet på land och i vatten. Strandskyddet gäller 100 meter från strandlinjen in över land och 100 meter ut i
vattnet från strandlinjen. För att få utföra vissa åtgärder inom strandskyddsområde kan det krävas
strandskyddsdispens. För mer information om strandskyddet: www.umea.se/strandskydd

Bilaga
BILAGA TILL ANMÄLAN VATTENVERKSAMHET
– yttrande från markägare, samfällighet och/eller fastighetsägare om annan än sökande

Yttrandet:

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

Ort och datum:

Namnunderskrift:

Namnförtydligande:

