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Blankett för ansökan om dispens från skyddsföreskrifter 
inom vattenskyddsområde 

Information 

Länsstyrelsen eller kommunen får meddela dispens från förbud i föreskrifter som 
den har meddelat för ett vattenskyddsområde, om det finns särskilda skäl (7 kap. 22 
§ miljöbalken). Dispens får endast ges om det är förenligt med förbudets eller 
föreskriftens syfte (7 kap. 26 § miljöbalken).

Regeringen har i förordning (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken beslutat om avgifter som statliga myndigheter ska ta ut för prövning av 
vissa ärenden. Syftet med avgiften är att täcka en myndighets kostnad för prövning 
av ärendet. Ansökningsavgiften ska betalas in för att ansökan ska kunna behandlas. 
Beloppet som betalas in är en prövningsavgift och återbetalas inte även om sökande 
får avslag. För prövning av dispens från vattenskyddsföreskrifterna är avgiften 4600 
kronor enligt avgiftsförordningen 10 § (1992:191). Vänligen avvakta med 
inbetalning tills ni har fått en bekräftelse av mottagandet samt ett diarienummer.

Avgiften ska betalas till Länsstyrelsen Skåne län, bankgiro 102-2847. I 
meddelandefältet anges ärendets diarienummer samt vem som ansöker. 

Den ifyllda blanketten skickas till: skane@lansstyrelsen.se, alternativt 
med post till Länsstyrelsens postadress. 

Frågor om ansökan skickas i första hand till vattenskydd.skane@lansstyrelsen.se i 
andra hand går det bra att ringa till Länsstyrelsens växel (010-224 10 00). 
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Uppgifter om sökande 

Namn/Företag Kontaktperson 

E-post Telefon 

Adress 

Postnummer Ort 

Ombud för sökande (om det är aktuellt) 

Namn/Företag Kontaktperson 

E-post Telefon 

Adress 

Postnummer Ort 

Vattenskyddsområde 

Vattenskyddsområdets namn 
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Fastighet(er) på vilken verksamheten/åtgärden kommer att genomföras 

Fastighetsbeteckning Kommun 

Lokalisering 

Ange koordinaterna (SWEREF 99) för åtgärden 
N:   
E:    

Dispensansökan avser följande paragraf i skyddsföreskrifterna 

Ange syftet med åtgärden och särskilt/särskilda skäl till dispens 

Tidpunkt och arbetstid 

Åtgärden påbörjas (ååååmmdd) Åtgärden avslutas (ååååmmdd) 

Total uppskattad arbetstid (veckor) Sammanhängande arbete 

Övrig information om tidpunkt eller arbetstid: 
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Åtgärdstyp 

☐ Borrning/Rörtryckning ☐ Förvaring av avfall/upplag av material
☐ Pål- och spontslagning ☐ Schaktning
☐ Hantering av kemiska bekämpningsmedel
☐ Hantering av petroleumprodukter
☐ Etablering av enskilt avlopp
☐ Etablering av enskild brunn för uttag av vatten
☐ Etablering av energianläggning
☐ Etablering av miljöfarlig verksamhet

Annan åtgärd: 

Nyanläggning eller byte av ledning 

☐ Luftledning ☐ Markkabel
☐ Sjökabel
Ledningens användningsområde 

☐ Vatten/avlopp ☐ El
☐ Tele/data ☐ Fjärrvärme

Annat användningsområde: 

Schaktning 

Total sträcka (m):   
Djup (m):      
Bredd (m): 
Bortgrävda jordmassor (m3): 
Tillförda massor (m3): 
Annan metod 

Total sträcka (m): 

Djup (m): 

Bredd (m): 

Bortgrävda jordmassor (m3): 

Tillförda massor (m3): 
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Beskrivning av åtgärden 

Platsbeskrivning 

Jordlagrens tjocklek (m) Avstånd till grundvattenytan från markytan 
(m) 

Miljöpåverkan 
Beskriv den risk som planerad åtgärd utgör för vattentäktens kvalitet och kvantitet. 
Beskriv även risker för markföroreningar samt redan kända markföroreningar.  

Annan metod: 
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Skyddsåtgärder 
Beskriv de skyddsåtgärder som kommer att vidtas för att undvika negativ påverkan 
på yt- eller grundvattentäkten 

Bilagor 

• Åtgärden ska preciseras i en översikts- och detaljkarta med angiven
skala och norrpil

• Eventuellt fotografier över aktuellt område

I de fall det är aktuellt ska även bifogas: 
• Varuinformationsblad för kemikalier

Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter 

Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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