
Tillstånd för eller anmälan om åtgärder / 
verksamhet inom vattenskyddsområde 

Sökande 
Namn Organisations/Personnummer

Utdelningsadress Postnummer Postort

E-postadress

Telefonnummer Ev. annan kontaktperson

Fastighetsbeteckning som ärendet gäller

Verksamheten kommer att bedrivas inom följande zoner (fler alternativ möjliga) 

Primär zon  Sekundär zon  Tertiär zon 

Ansökan 
Ansökan avser (flera alternativ möjliga) 

Befintlig verksamhet  Ny verksamhet 

Hantering av petroleumprodukter och för grund- eller ytvatten skadliga ämnen 

Hantering och lagring av kemiska växtskyddsmedel och/eller biocidprodukter annan än privatpersoners hantering 
inomhus 

Yrkesmässig hantering och lagring av växtnäringsämnen (naturgödsel och handelsgödsel) 

Djurhållning och bete av fler än två djurenheter inom en fastighet

Upplag av timmer, massaved, grot, flis och bark, flis, spån med varaktighet mellan 3 till 12 månader 

Schaktning, sprängning, pålning, spontning, borrning och andra underjordsarbete 

Inrättande av anläggningar för uttag av grundvatten (som inte avser kommunal vattenförsörjning) 

Ansökan / anmälan
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Yrkesmässig lagring av ensilage. Undantag för ensilage inplastat i balar 

Hantering av vägsalt och dammbindningsmedel 

Anmälan
Anmälan avser 

Ändring av befintlig verksamhet        Ny verksamhet 

Djurhållning och bete av fler än två djurenheter inom en fastighet

Fakturaadress (om annan än ovan) Fakturareferens (obligatoriskt för e-faktura) 



Ort Sökandes underskrift 

Datum Namnförtydligande 

Godkännande/ underskrift
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Tekniska beskrivningar - bilagor till ansökan

Situationsplan/skiss/karta 

Beskrivning av verksamheten 

Omgivningsbeskrivning (exempelvis närhet till vattendrag, enskilda brunnar, vattentäkt osv.) 

Riskanalys. En bedömning och värdering av den risk som verksamheten kan utgöra för vattenkvalitén inom 
vattenskyddsområdet. 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.  

Tekniska beskrivningar - bilagor till anmälan

Situationsplan/skiss/karta 

Beskrivning av verksamheten.

Omgivningsbeskrivning (exempelvis närhet till vattendrag, enskilda brunnar, vattentäkt osv.) 

Upplysningar
Handläggning av ärendet påbörjas när ansökan är komplett. 

Beslutet skickas i första hand till digital post för privatpersoner, i andra hand till epost. Ange ev. andra önskemål nedan: 

Ärendet faktureras enligt gällande taxa. Faktura skickas separat. 

Blanketten sänds till: 
Miljö- och byggförvaltningen 785 80 Gagnef eller via epost till miljo.byggnads@gagnef. se  

Upplysningar enligt Dataskyddsförordningen:
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som personnummer, uppgifter om fastighetsägande och 
kontaktuppgifter. Syftet med en sådan behandling är för att kunna hantera ärenden och utföra tillsyn. Uppgifter som finns i 
allmänna handlingar sparas enligt arkivlagen. Behandling av personuppgifterna sker i våra verksamhetssystem. 
Verksamhetssystemen uppdateras kontinuerligt med information från Lantmäteriet samt folkbokföringsregistret. För att kunna 
fullgöra vårt uppdrag behöver vi ibland inhämta personuppgifter även från andra myndigheter. Det kan exempelvis vara landets 
olika länsstyrelser, Jordbruksverket, Naturvårdsverket med flera.
De personuppgifter vi behandlar om dig delas med systemleverantören, med vilken vi har ett personbiträdesavtal. Vi kan även 
komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Personuppgiftsansvarig 
är miljö- och byggnadsnämnden. Du har rätt att få en sammanställning över vilka av dina personuppgifter vi behandlar. En sådan 
begäran ska vara skriftlig och skickas till registrator@gagnef.se . Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Om du har 
klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att klaga hos Datainspektionen.
Läs mer om dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen på vår webb www.gagnef.se/personuppgifter
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