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ANMÄLAN OM DIKNING

A. KONTAKTUPPGIFTER
Den projektansvariges namn Telefonnummer

Adress E-post

B. ALLMÄN BESKRIVNING OCH PLACERING AV PROJEKTET
Projektets namn Kommun

Centrala gårdar på dikningsområdet (fastighetsbeteckning: kommun-by-gård-hus)

Är det fråga om (kryssa för rätt alternativ i punkterna 1-4)

□ åkerdikning □ skogsdikning  □ annan, vad:

1. □ gårdsspecifik dikning □ gemensam dikning

□ anläggning av ett nytt dike □ iståndsättande av dike □ dikesunderhåll □  kompletterande dikning

4. □ avledning av dagvatten

□ anläggning av en skyddsvall eller en pumpstation

□ anläggning av ett dike över en privat väg

□ ändring av ett dikes riktning

□ avledning av vatten till ett dike eller en bäck som finns på någon annans mark

□ dikning som leder till att ett översvämningsområde försvinner eller att vattnets strömriktning förändras betydligt

□ utvidgning eller uträtning av ett dike, en rännil eller en bäck

□ förflyttning av ett dike, en rännil eller en bäck

□ täckdikning

□ annan dikning, vad:

Dikningssammanslutning, om sådan finns (namn och förrättningsnummer)

Närmaste nedre vattendrag (älv, sjö, å m.m.) Avstånd mellan vattendraget och dikningsområdet
(m)

Motiveringar till genomförandet av dikningen

Har samtliga markägares samtycken inhämtats för dikningen?

□ ja □ nej □ vet ej

Är genomförarna eniga?

□ ja □ nej □ vet ej
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C. ALLMÄN BESKRIVNING, UTREDNINGAR OCH MILJÖKONSEKVENSBEDÖMNING SOM
FÖRUTSÄTTS I VATTENLAGEN OCH -FÖRORDNINGEN
(Kan läggas fram i en helt separat bilaga)

Allmän beskrivning av torrläggningsområdet och projektets influensområde

Utredning av åtgärder som tidigare vidtagits för torrläggning av området

Finns något av följande på området?

□ grundvattenområden, vilka:

□ skydds- och fridlysningsområden, vilka:

□ sura sulfatmarker

□ andra särskilda objekt, vilka (t.ex. fornminnen, källor):

□ vet ej

PLANERADE ÅTGÄRDER (fyll i följande punkter och anteckna placeringsuppgifterna på den bifogade kartan)
Längden på det nya
diket som ska grävas
(m)

Underhåll eller iståndsättande av
ett existerande dike, längd (m)

Massamängd som ska
rensas bort (m3)

Tidpunkt för
genomförandet av arbetet
och arbetets längd

Vattenskyddskonstruktioner (t.ex. grunddamm, våtmark, utloppsbassäng)

Andra planerade specialkonstruktioner (pumpstationer m.m.)

Bedömning av miljökonsekvenserna av projektet, vid behov i en separat bilaga (vattenkvalitet, grundvatten, fiskbestånd,
fågelbestånd, växtlighet, naturtyper m.m.)

Är det fråga om underhåll av en fåra i ett naturliknande tillstånd?

  □ ja                  □ nej                  □ vet ej

Nödvändiga bilagor
1) En karta där placeringen av objektet visas, t.ex. i skalan 1:100 000 – 1:500 000
2) Plankarta, inklusive gårdsgränser, med anteckning om de planerade åtgärderna, eventuella

vattenskyddskonstruktioner och influensområde

Ort och datum Underskrift

_______________________________ _____________________________________


