
Ansökan om dispens/tillstånd  
enligt skyddsföreskrifter inom 
vattenskyddsområde

Fyll i blanketten via din dator eller skriv ut 
och texta tydligt. Skicka blanketten med 
bilagor till stockholm@lansstyrelsen.se eller 
med post till Länsstyrelsens postadress.

Postadress 
Länsstyrelsen i Stockholm 
Box 22067 
104 22 Stockholm

Besöksadress 
Regeringsgatan 66 

Telefon 
010-223 10 00

Fax 
010-223 11 10

E-post och webbplats 
stockholm@lansstyrelsen.se 
www.lansstyrelsen.se/stockholm

Sökande
Namn/Organisation Kontaktperson

Adress (gata eller box) Postnummer Ortnamn

Telefon (även riktnummer/prefix) E-postadress

Ombud
Namn/Organisation Kontaktperson

Adress (gata eller box) Postnummer Ortnamn

Telefon (även riktnummer/prefix) E-postadress

Fastighetsuppgifter
Berörd/-a fastighet/-er

Ort Kommun

Vattenskyddsområde
Vattenskyddsområdets namn

Dispensansökan avser Primär/Inre skyddszon Sekundär/Yttre skyddszon Tertiär skyddszon

Dispenspliktig åtgärd
Grävning/schaktning/andra markarbeten

Pålning/spontning

Utsläpp av avloppsvatten

Energianläggning Bergvärme Jordvärme Annan energianläggning, ange vad:  

Annan dispenspliktig åtgärd, ange vad:  

Arbeten beräknas starta, datum Arbeten beräknas vara klara, datum

Du hittar information om hur Länsstyrelsen behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/dataskydd

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd


Utförlig beskrivning av planerade åtgärder, t.ex. syfte med åtgärden, läge, schaktdjup, antal pålar

Uppgifter lämnas i separat bilaga

Hydrologi och geohydrologi
Markytans nivå (meter) Höjdsystem

Avstånd till grundvattenyta från markytan (meter)

Uppgifter lämnas i separat bilaga

Datum för nivåmätning

Beskrivning av yt- och grundvattenförhållanden på platsen t.ex. strömningsriktning, vattendjup m.m.

Beskrivning av geologi och jordartsförhållanden, t.ex. jordart, jorddjup, jordlagrets tjocklek, bergart

Uppgifter lämnas i separat bilaga



Uppgifter lämnas i separat bilaga

Skydds- och försiktighetsåtgärder, beskriv de skyddsåtgärder som ska vidtas för att undvika negativ påverkan  
på ytvatten eller grundvatten

Översiktskarta (obligatorisk)

Markföroreningar och markhistorik, beskriv markhistorik och risk för markföroreningar samt redan kända markföroreningar 

Ja NejMiljöteknisk markundersökning har utförts och lämnas som bilaga:

Kartmaterial bifogas

Detaljkarta/planskiss (obligatorisk)

Jordartskarta

Övrigt (ange vad)

Dagens datum
Ange ÅÅÅÅ-MM-DD

Observera att om ansökan avser dispens ska en ansökningsavgift på 4 600 kr betalas in för att ansökan ska 
kunna behandlas (enl. 7 kap 1 § förordning 1998:840). Länsstyrelsen kommer att skicka en faktura till den e-
postadress som angivits i ansökan. 
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