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Ansökan om tillstånd enligt skyddsföreskrifter för inre zonen inom 
Vänersborgsviken och Göta älvs vattenskyddsområde 
 

Behandlad tillståndsansökan debiteras enligt gällande taxa fastställd av Ale kommun 

Blanketten skickas till: miljo@ale.se  

eller per post: Ale kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Miljöenheten, 449 80 Alafors 

 

 

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  Åtgärd 

  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. 
 

  Uppläggning av asfalt eller oljegrus 
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För att handlägga ärendet behandlar vi personuppgifterna i denna ansökan i enlighet med dataskyddsförordningen.  

På ale.se/personuppgifter kan du läsa mer om hur Ale kommun hanterar personuppgifter. Om du önskar mer information  

eller har frågor är du välkommen att kontakta oss via e-post: kommun@ale.se eller telefon: 0303-70 30 00. 

  

 

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 

 

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.  

Signatur 
Ort och datum 

 
Namnteckning 

 
Namnförtydligande 
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