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Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post Webb 
SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 30 00 kommun@ale.se www.ale.se
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Ansökan om tillstånd enligt vattenskydds
föreskrifter för Göta älv 14 FS 2004:212
Behandlad ansökan debiteras enligt gällande taxa fastställd Ale kommun. 
Ansökan skickas till Ale kommun, Miljöenheten, 449 80 Alafors

För att handlägga ärendet behandlar vi personuppgifterna i denna ansökan i enlighet med dataskyddsförordningen.  
På www.ale.se/pub kan du läsa mer om hur Ale kommun hanterar personuppgifter. Om du inte har tillgång till dator kan 
du få information genom att ringa oss på telefon: 0303-70 30 00. Samhällsbyggnadsnämnden är personuppgiftsansvarig. 
Vid frågor, kontakta oss via e-post: kommun@ale.se eller telefon: 0303-70 30 00.

Signatur
Ort och datum Namnteckning Namnförtydligande

Sökande
Namn Organisationsnummer/personnummer

Utdelningsadress Postnummer Postort

Faktureringsadress Postnummer Postort

Kontaktperson E-post

Telefonnummer Mobilnummer

Ansökan avser
 Ändring  Utökning  Nyanläggning  Befintlig

 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- och dikningsarbeten
 Upplag för schaktmassor
 Kylanläggningar där mark, yt- eller grundvatten utnyttjas för att kyla ett cirkulerande köldmedia
 Hållande av betesdjur

Bilagor
Följande bilagor måste bifogas ansökan
• Situationsplan
• Omgivningsbeskrivning (avstånd till vattendrag och enskilda brunnar)
• VA-plan
• Förteckning över kemikalier/varor som kommer att hanteras
• Beskrivning av hanteringen/lagringen (ange volym, invallning, larm mm)
• Riskanalys (bedömning och värdering av den risk verksamheten kan utgöra för vattenkvaliteten i Göta älv) För verk-

samheter som hanterar hälso-/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 mm
2. Förebyggande åtgärder – säkerhetsanordningar, tillsyn, kunskap/utbildning, utbyte av farliga ämnen mm
3. Skadebegränsande åtgärder – invallningar, katastrofmagasin, byggnadstekniska åtgärder mm
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