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Ansökan om tillstånd enligt skyddsföreskrifter för inre zonen inom 

Vänersborgsviken och Göta älvs vattenskyddsområde 
 
Allmänna uppgifter 

Namn/företag  Organisationsnummer/personnummer 

Anläggningsadress  Fastighetsbeteckning 

Utdelningsadress Postnummer Ort 

Fakturaadress (om annan än ovan), mottagningskod Postnummer Ort 

Kontaktperson Telefon  Mobiltelefon 

E-post   

Ansökan 

Ansökan avser 

   Ändring   Utökning   Åtgärd    Nyanläggning    Befintlig 

  Lagring av sammanlagt mer än 250 liter petroleumprodukter och andra miljö- och hälsofarliga produkter. 

  Bedrivande av verksamhet eller åtgärd som är anmälningspliktig enligt gällande miljöprövningsförordning 
(2013:251 och kommande ändringar). 

  Sanering som avses i 28 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

  Lagring av farligt avfall. 

  Utsläpp av avloppsvatten.  
Undantag gäller för oplanerad bräddning från befintligt avloppsnät. 

  Yrkesmässig spridning av avloppsslam eller humanurin. 

  Inrättande av anläggning för avledning av dagvatten.  
Undantag gäller för avledning från bostäder och byggnader utanför detaljplanelagt område, samt för avledning från 
ytor som utgörs av tomtmark, lokalgator eller gång- eller cykelväg. 
 

  Markarbeten omfattande en total jord-/bergvolym på mer än 400 m3. 
 

  Användning av avfall, förorenade massor eller massor med okänt ursprung eller okänt föroreningsinnehåll för 
igenfyllnad, utfyllnad eller andra anläggningsarbeten. 
 



 

 

Tekniska beskrivningar 

Följande måste ingå i ansökan 

• Situationsplan 
• Omgivningsbeskrivning (närhet till t ex vattendrag och enskilda brunnar) 
• Va-plan 
• Förteckning över kemikalier/varor som kommer att hanteras 
• Beskrivning av hanteringen/lagringen (ange t ex volymer, invallningar, larm) 
• Riskanalys, dvs en bedömning och värdering av den risk som verksamheten kan utgöra för vattenkvaliteten i 

Vänersborgsviken och Göta älv.  
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Riskanalysen ska innehålla: 
1. Konsekvensutredning – konsekvenserna av ev olycka/utsläpp, vilka spridningsvägar finns etc. 
2. Förebyggande åtgärder – säkerhetsanordningar, tillsyn, kunskap/utbildning, utbyte av farliga ämnen etc. 

3. Skadebegränsande åtgärder – invallningar, katastrofmagasin, byggnadstekniska åtgärder etc. 

Tillståndskravet gäller inte för: 
Tillstånd enligt dessa föreskrifter krävs inte om verksamheten är tillståndsprövad eller omfattas av pågående 
prövning av tillståndsansökan enligt miljöbalkens 9, 11, och 12 kap eller enligt förordning utfärdad med stöd 
av balken. Vidare krävs inte tillstånd om den reglerade verksamheten (åtgärden) är prövad, eller kommer att 
prövas med stöd av väglagen (1971:948), lag om byggande av järnväg (1995:1649), ellagen (1997:857) eller 
andra lagar där miljöbedömning enligt 6 kap MB krävs 

.  
Ansökan inlämnad av  

Namn  

E-post Telefon 

Ansökan skickas till miljo@lillaedet.se eller per post.  

Om något är oklart, kontakta miljöenheten för närmare upplysningar. Telefon: 0520-65 95 00. 



Så behandlas dina personuppgifter 
Den 25 maj 2018 börjar EU:s dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation, GDPR) tillämpas och ersätter då 
personuppgiftslagen (PUL). Miljöenheten behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i GDPR och annan 
tillämplig lagstiftning. Miljöenheten har lagligt stöd för att behandla dina personuppgifter eftersom behandlingen är nödvändig för att 
utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i samhällsnämndens myndighetsutövning. 
Mer information om hur Lilla Edets kommun behandlar dina personuppgifter hittar du här https://www.lillaedet.se/kommun-och-
politik/personuppgifter/hantering-av-personuppgifter Om du har skyddade personuppgifter ska du inte använda denna blankett 
utan istället ta kontakt med miljöenheten. 

Miljöenheten 
Adress: Järnvägsgatan 12, 463 80 Lilla Edet 
Telefon: 0520-65 95 00 
E-post: miljo@lillaedet.se, www.lillaedet.se 
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