
 

 

 

  

 
Ansökan om tillstånd inom 

vattenskyddsområde   
Gäller Köperödssjöarna 
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Sökande 
Namn 

 
Organisationsnummer 

 
Adress 

 
Postadress 

 
Telefon bostad (även riktnummer) 

 
Mobiltelefon 

 
E-post (som läses regelbundet) 

 
Kommunikation och beslut via e-post 

☐ Ja    ☐ Nej 
 

Fastighet 
Fastighetsbeteckning 

 
Verksamheten kommer bedrivas inom följande zoner (fler alternativ möjliga) 

☐ Primär zon             ☐ Sekundär zon                  ☐ Tertiär zon 
 

 

 

Ansökan 
Ansökan avser (fler alternativ möjliga) 

☐ Ändring 

 

☐ Befintlig 

 

☐ Nyanläggning  

☐ Hantering av större mängder än för normalt hushållsbehov av för grund- eller ytvattnet skadliga     

      ämnen såsom impregneringsmedel, lösningsmedel eller andra miljöfarliga kemiska produkter   

     (tillstånd krävs i primär och sekundär zon) 

☐ Yrkesmässig hantering av kemiska bekämpningsmedel (tillstånd krävs i primär, sekundär och tertiär  

      zon). OBS! Gäller samtidigt som ansökan om tillstånd till yrkesmässig användning av  

      växtskyddsmedel enligt 1 § 6 kap. NFS 2015:2. 

☐ Lagring av stallgödsel från fler än tre djurenheter (tillstånd krävs i primär och sekundär zon) 

☐ Upplag av avfall eller förorenade massor (tillstånd krävs i primär och sekundär zon) 

☐ Upplag av vägsalt, asfalt eller oljegrus (förbjudet i primär zon, tillstånd krävs i sekundär zon) 

☐ Permanenta upplag av bark, flis, spån, timmer och liknande utan tak, inom 50 m från vattendrag   

     som normalt är vattenförande (förbjudet i primär zon, tillstånd krävs i sekundär zon) 

☐ Upplag av snö med ursprung från trafikerade ytor utanför den primära och sekundär skyddszonen  

     (förbjudet i primär zon, tillstånd krävs i sekundär zon) 

☐ Större schaktningsarbeten (tillstånd krävs i primär och sekundär zon) 

 

Bilagor som ska bifogas 

 

☐ Bilaga 1, Situationsplan (skala 1:400 – 1:2000) 

 

☐ Bilaga 2, Beskrivning av verksamheter (se nästa sida för mer detaljer) 

 

☐ Bilaga 3, Omgivningsbeskrivning (exempelvis närhet till vattendrag, enskilda brunnar osv.) 

 

☐ Bilaga 4, Riskanalys, en bedömning och värdering av den risk som verksamheten kan utgöra för  

      vattenkvalitén i Köperödssjöarna. Riskanalysen ska innehålla en redogörelse för vilka konsekvenser  

      en olycka kan medföra samt redogöra för förebyggande- (säkerhetsanordningar, tillsyn,  

      kunskap/utbildning, utbyte av kemikalier etc.) och skadebegränsande- (invallning, åtgärder i  

      byggnader) åtgärder som vidtagits. 
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Beskrivning av verksamhet (Vad som minst skall finnas med i beskrivning av verksamheten) 
 

Hantering av större mängder än för normalt 

hushållsbehov av för grund- eller ytvattnet skadliga 

ämnen såsom impregneringsmedel, lösningsmedel 

eller andra miljöfarliga kemiska produkter   

- Skadligt ämne som skall hanteras (ex. diesel, 

motorolja, lösningsmedel etc.)  

- Hantering per år (ungefärlig) 

- Maximal samtidig hantering 

- Beskrivning av behållare (volym i m3 eller i liter, 

material, besiktningsresultat) 

- Förvaringsplats/Hanteringsplats (inomhus, utomhus 

eller i mark) 

- Underlag vid förvaringen (tätt golv utan avlopp, 

inom invallning, på mark eller annat)  

- Invallningsvolym (m3 eller i liter)  

- Kopia på det senaste besiktningsprotokollet på 

cisterner som skall användas 

- Säkerhetsdatablad för de kemikalier som avses 

hanteras eller förvaras 

Upplag av avfall, förorenade massor, vägsalt, asfalt, 

oljegrus, bark, flis, spån, timmer eller snö från 

trafikerade ytor  

- Beskrivning av upplaget (vad lagras, mängd)  

- Beskrivning av de skyddsåtgärder som vidtagits för 

att förhindra förorening av vatten (täckning, tätt 

underlag, invallning osv.)  

- Beskrivning av omhändertagande av dagvatten 

från upplaget   

- Analysresultat från provtagning (gäller avfall och 

förorenade massor)  

- Angivelse för när upplaget påbörjas och beräknas 

att avvecklas  

 

 

Lagring av stallgödsel från fler än tre djurenheter   

- Beskrivning av djurhållningen (antal djur, djurslag) 

- Beskrivning av gödsellagringen (gödseltyp, 

lagringskapacitet i m3)  

Yrkesmässig hantering av kemiska bekämpningsmedel   
- Växtföljdsredogörelse  

- Markering på karta av de skifte som skall 

besprutas  

- Beräknad tidpunkt för spridning 

- Sprutningens omfattning (ha/år i snitt, beräknad 

dos)  

- Typ av bekämpningsmedel (medel, klass, 

säkerhetsdatablad)  

- Redogörelse för rengöring och påfyllning av 

sprutan (plats, underlag osv.)  

- Redogörelse för lagring av bekämpningsmedel 

(utrymme, avlopp)  

- Uppgifter om vem som utför spridningen (namn, 

sprutcertifikat, kontaktuppgifter)  

- Syfte med spridningen 

Större schaktningsarbeten  

- Beskrivning av planerade arbeten (omfattning, 

syfte med schaktningen, planerad tid för 

schaktning) 

- Beskrivning av material (vilket material, mängd 

material i ton eller m3)  

- Beskrivning av hänsyn till yt- och grundvatten 

(avstånd till yt- och grundvatten, skyddsåtgärder)  

  

 

 

Information  

Information om vattenskyddsföreskrifterna, blanketter finns på vår hemsida 

www.uddevalla.se. Vid frågor kontakta oss på telefon: 0522 – 69 60 00. 

Avgift  

Särskild avgift tas ut för prövning av ansökan om tillstånd enligt vattenskyddsföreskrifterna, 

enligt en av kommunfullmäktige fastställd taxa. Ofullständig ansökan kan ta längre tid att 

handlägga. Avgift tas ut även vid avslag. Avgift tas ut även vid avslag. I händelse av 

återtagen anmälan tas avgift ut för nedlagd tid. 

Personuppgifter 

Läs om hur Uddevalla kommun behandlar dina personuppgifter på 

uddevalla.se/personuppgifter. 
 

 

 

Godkännande 
 

☐ Jag intygar att all information som fyllts i blanketten är riktig. Jag godkänner att uppgifter 

som lämnats i blanketten förs in i kommunens register och att en avgift kommer att tas ut för 

handläggning (fylls i av den som är sökande). 

 

Blanketten skickas till 

e-post: samhallsbyggnad@uddevalla.se  

Adress: Samhällsbyggnad, Uddevalla kommun, 451 81 Uddevalla 

Blanketten uppdaterad 2019-07-09 
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