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Ansökan om tillstånd 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

Ansökan
Ansökan avser
Ändring

Utökning

Nyanläggning

Befintlig

Anmälningspliktig verksamhet med beteckning C enligt bilaga till Miljöprövningsförordningen.
Upplag och/eller tillverkning av asfalt, oljegrus, vägsalt.
Spridning och hantering av bekämpningsmedel.
Permanent uppställningsplats för motorfordon utöver vad som behövs för enstaka hushåll.
Station för mottagning av farligt avfall från hushåll.
Större schaktnings-, fyllnads- och dikningsarbeten.
Upplag för schaktmassor.
Värmepumpanläggning för utvinning av värme ur mark, yt- eller grundvatten.
Kylanläggningar där mark, yt- eller grundvatten utnyttjas för att kyla ett cirkulerande köldmedia.
Hållande av betesdjur.
Enskild avloppsanläggning.

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
Göta älv

2(2)
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.

Tillståndskravet gäller inte för:
• Användning av bekämpningsmedel klass 3 (ej krav på yrkesmässig kunskap) i begränsad omfattning på
villatomter och motsvarande ytor runt bostadshus på jordbruksfastighet.
• Kylanläggningar eller värmepumpsanläggningar som tillståndsprövats enligt miljöbalken eller enligt lokala
hälsoskyddsföreskrifter.
• Schaktnings-, fyllnads- och dikningsarbeten som prövats av miljödomstolen eller länsstyrelsen.

Ansökan inlämnad av
Namn

E-post

Telefon

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

Så behandlas dina personuppgifter
Den 25 maj 2018 börjar EU:s dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation, GDPR) tillämpas och ersätter då
personuppgiftslagen (PUL). 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.

Miljöförvaltningen
Box 7012, 402 31 Göteborg
Besöksadress: Karl Johansgatan 23
Telefon: 031-365 00 00
E-post: miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se
www.goteborg.se
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Om något är oklart, kontakta miljöförvaltningen för närmare upplysningar. Telefon: 031-365 00 00.

