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Anmälan enligt vattenskyddsföreskrifter för Göta älv

Allmänna uppgifter
Namn/företag Organisationsnummer/personnummer

Anläggningsadress Fastighetsbeteckning

Utdelningsadress Postnummer Ort

Fakturaadress (om annan än ovan), mottagningskod Postnummer Ort

Kontaktperson Telefon Mobiltelefon

E-post

Anmälan
Anmälan avser

Ändring Utökning Nyanläggning Befintlig

Hantering av ensilage, handelsgödsel, stallgödsel, avloppsslam och/eller kalk.

Djurhållning av mer än två djurenheter (en djurenhet är något av följande: 1 fullvuxet nötkreatur, 1 häst, 
2 ungnöt, 3 suggor, 10 slaktsvin, 10 vuxna får eller getter, 10 pälsdjur (avelshonor) eller 100 fjäderfän).

Hantering av hälso-/miljöfarliga produkter, t ex färg, lösningsmedel, transformatorolja, tjärpodukt, fenol, 
träimpregnerings- och dammbindningsmedel.

Åtgärder, utöver normal drift eller normalt underhåll, av väg, banvall, spårområde.

Tekniska beskrivningar

Följande måste ingå i anmälan
• Situationsplan
• Omgivningsbeskrivning (närhet till t ex vattendrag och enskilda brunnar)
• Riskanalys, dvs en bedömning och värdering av den risk som verksamheten kan utgöra för vattenkvaliteten i

Göta älv

Följande ska ingå när det är relevant
• Va-plan
• Förteckning över kemikalier/varor som kommer att hanteras
• Beskrivning av hanteringen/lagringen (ange t.ex. volymer, invallningar, larm)

Anmälan inlämnad av
Namn

E-post Telefon
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Riskanalys

För verksamheter som hanterar hälso- och miljöfarliga produkter i mer än obetydlig omfattning krävs att en 
riskanalys bifogas anmälan. (Med obetydlig omfattning menas här hantering av enstaka förpackningar av de 
största storlekarna som man som enskild konsument kan köpa i detaljhandeln.)

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.

Anmälan om lagring av petroleumprodukter 

Ska du lagra mer än 250 liter petroleumprodukter inom vattenskyddsområde måste du anmäla det till miljöför-
valtningen. Det gör du genom att fylla i och skicka in blanketten "Information om installation av cistern samt 
Anmälan om hantering av petroleumprodukter, brandfarliga vätskor och spillolja".  Blanketten hittar du på 
goteborg.se.

Anmälan krävs inte för:
• Påfyllning av befintlig, anmäld oljetank.
• Lagring av petroleumprodukter som är tillståndsprövad eller anmäld enligt miljöbalken.
• Användning av stallgödsel, handelsgödsel, avloppsslam, ensilage och kalk på villatomter eller motsvarande

ytor runt bostadshus på jordbruksfastighet eller om hanteringen tillståndsprövats eller anmälts enligt miljöbalken.
• Hushållshantering av hälso- och miljöfarliga produkter, t ex färg, lösningsmedel, tjärprodukter, trä- 

impregneringsmedel eller om hanteringen är tillståndsprövad eller anmäld enligt miljöbalken.
• Djurhållning som redan prövats eller anmälts enligt miljöbalken.

Anmälan skickas till miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se eller per post. Skickar du anmälan via e-post 
får du en bekräftelse på att den är mottagen.  

Om något är oklart, kontakta miljöförvaltningen för närmare upplysningar. Telefon: 031-365 00 00. 

Miljöförvaltningen
Box 7012, 402 31 Göteborg 
Telefon: 031-365 00 00 
E-post: miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se
www.goteborg.se/miljoforvaltningen

Så behandlas dina personuppgifter
Miljöförvaltningen behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i GDPR och annan tillämplig lagstiftning. 
Miljöförvaltningen 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 förvaltningens myndighetsutövning.
Mer information om hur Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter hittar du här goteborg.se/dinapersonuppgifter 

Om du har skyddade personuppgifter ska du inte använda denna blankett utan istället ta kontakt med miljöförvaltningen. 

https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3a201632615337951
http://goteborg.se/dinapersonuppgifter
www.goteborg.se/miljoforvaltningen
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