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Ansökan om dispens från skyddsföreskrifter 
inom vattenskyddsområde 

En ansökningsavgift på 4600 kr 1) ska betalas in för att ansökan ska kunna behandlas. 
Avgiften ska betalas till Länsstyrelsen i Uppsala län, bankgironummer 5052-1855. Ange 
”Dispens vattenskydd” och fastighetsbeteckning för aktuell fastighet på inbetalningskortet. 

1) Avgiftens storlek framgår av 7 kap 1 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och 
tillsyn enligt miljöbalken, samt Avgiftsförordningen 10 § (1992:191), avgiftsklass 5.

Länsstyrelsen Uppsala län 
751 86 Uppsala 

Skicka en digital kopia (skannad/fotograferad med namnunderskrift) av ansökan inklusive 
bilagor till: uppsala@lansstyrelsen.se 

Sökande 
Namn/Organisation Kontaktperson 

E-post

Adress Postnummer Ort 

Telefon dagtid Mobiltelefon 

Ombud 
Namn/Organisation Kontaktperson 

E-post

Adress Postnummer Ort 

Telefon dagtid Mobiltelefon 

Fastighetsuppgifter 
Berörd/a fastighet/er 

Ort Kommun 
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Vattenskyddsområde 
Vattenskyddsområdet namn/beteckning 

Dispensansökan avser 

 Primärt/Inre skyddsområde 

 Brunnsområde 
 Sekundärt/Yttre skyddsområde Tertiärt skyddsområde 

Vad ska göras 
 Grävning/schaktning/andra markarbeten 

 Pålning/spontning 

Antal pålar/spont: ________   st 

Typ av pålar /spont 

 Stål    Betong   Trä 

 Annat material (ange vad):___________________ 

 Pålarna kommer att förses med tät bergsko eller 
motsvarande bottentätning 

 Pålarna kommer att fyllas med betong 

 Pålarna kommer att fyllas med annat material 

(ange vad): 

 Hantering av kemikalier (ange vilka kemikalier under punkten ”Beskrivning av vad som ska göras”) 

Energianläggning 

 Bergvärme      Jordvärme   Annan energianläggning (ange vad): 

 Annan dispenspliktig åtgärd (ange vad): 

Arbetena beräknas starta (datum): ________________  Arbetena beräknas vara klara (datum):_______________ 

Beskrivning av vad som ska göras 
Beskriv vad som ska göras i löpande text 

Uppgifter lämnas i separat bilaga 
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Motivering till varför arbetena ska göras 
Ange särskilda skäl för dispens, krav enligt 7 kap 22§ miljöbalken 

Uppgifter lämnas på bilaga 

Geologi och geohydrologi 
Markytans nivå (m): Höjdsystem 

Jordlagerföljd från 
markytan 

Jordlager 1 Jordlager 2 Jordlager 3 Jordlager 4 Jordlager 5 

Jordlagrets tjocklek 
(m): 
Grundvattnets trycknivå (m): 

Avstånd till grundvattenyta från markytan (m): 

Uppgifter lämnas i separat bilaga 

Hydrologi (endast vid arbete i ytvatten) 
Beskrivning av ytvattenförhållandena på platsen (ex vattendjup, strömningsriktning mm) 

Uppgifter lämnas i separat bilaga 

Särskilda skäl är något som sökande måste ange i sin ansökan, och är i normalfallet något som går
utöver det vanliga dvs inte enbart en beskrivning av vilket arbete som ska utföras. Det man vill veta
är varför sökandes enskilda intressen väger tyngre än det allmännas intresse av att skydda vattentäkten.
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Skyddsåtgärder och miljöpåverkan 
Beskrivning av de skyddsåtgärder som ska vidtas för att undvika negativ påverkan på yt- eller grundvatten 

Uppgifter lämnas i separat bilaga 

Markföroreningar och markhistorik 
Beskrivning av markhistorik samt risk för markföroreningar, beskrivning av kända markföroreningar 

Tillsynsmyndigheten har kontaktats:     Ja   Nej 

Miljöteknisk markundersökning har utförts och lämnas som bilaga:     Ja    Nej 

Bilagor 
 Kartmaterial (översiktskarta över området, detaljkarta) 

 Pål/spontplan, resultat från provborrningar 

 Varuinformationsblad för kemikalier 

 Övrigt (ange vad): 

Underskrift 
Ort och datum Namnförtydligande (sökande eller ombud) 

Namnunderskrift (sökande eller ombud) 



Upplysning 1 (2) 

Uppsala den 21 mars 2016 

Hur du söker dispens från skyddsföreskrifterna för ett 
vattenskyddsområde (gäller fr.o.m. 21 mars 2016)  

Enligt 7 kap. 21 § miljöbalken (MB) får länsstyrelse eller kommun förklara 
ett mark- eller vattenområde som vattenskyddsområde till skydd för grund- 
och ytvattentillgång som utnyttjas eller kan antas komma att utnyttjas för 
vattentäkt. Enligt 22 § ska länsstyrelse eller kommun meddela sådana 
föreskrifter om inskränkningar i rätten att förfoga över fastigheter inom 
området som behövs för att tillgodose syftet med området. Dispens från 
föreskrifterna kan meddelas av tillsynsmyndigheten om det finns särskilda 
skäl. Vanligen är det Länsstyrelsen som har tillsynen, men i t.ex. Enköpings 
kommun har Miljö- och byggnadsnämnden tillsyn över 
vattenskyddsområdena i kommunen. I de fall ansökan om dispens ska prövas 
av Länsstyrelsen ska ansökan skickas till:  

Länsstyrelsen i Uppsala län 
Miljöskyddsenheten 
751 86 Uppsala 

Föreskrifterna som gäller vattenskyddsområden för de kommunala 
vattentäkterna i Uppsala län medför att en rad åtgärder inte är tillåtna. I de 
flesta vattenskyddsområden är det t.ex. inte tillåtet att utföra markarbeten 
djupare än till tre meter från högsta grundvattenyta i de inre skyddszonerna.

Avgifter 
Regeringen har i avgiftsförordningen (SFS 1992:191) beslutat om avgifter 
som statliga myndigheter ska ta ut för prövning av vissa ärenden. Syftet är att 
ansökningsavgiften ska täcka en myndighets kostnad för prövning av ärendet. 

Ansökningsavgiften ska betalas in när ansökan lämnas in. Ärendet kan inte 
behandlas förrän avgiften kommit in till Länsstyrelsen. Det belopp som 
betalas in är en prövningsavgift och inte en avgift för ett visst tillstånd. 
Beloppet kan därför inte betalas åter om den som vill ha en dispens eller ett 
tillstånd skulle få avslag på ansökan. 

För prövning av dispens från vattenskyddsföreskrifter uppgår avgiften för 
närvarande till 4 600 kronor (enligt SFS 10 § 1992:191 och 7 kap. 1 § i SFS 
1998:940). Inbetalning kan ske till bankgironummer 5052-1855 eller hos 
Länsstyrelsens kassa (receptionen) under expeditionstid kl. 09.00-15.00. 

POSTADRESS 751 86 Uppsala GATUADRESS Bäverns gränd 17 
TELEFON 010-22 33 000  FAX 010-22 33 010 

E-POST uppsala@lansstyrelsen.se WEBBPLATS www.lansstyrelsen.se/uppsala

mailto:uppsala@lansstyrelsen.se
http://www.lansstyrelsen.se/uppsala/Sv/miljo-och-klimat/vatten-och-vattenanvandning/vattenskydd/vattenskyddlista/Pages/default.aspx


Upplysning 2 (2) 

På inbetalningskortet ska anges ”Dispens vattenskydd” samt 
fastighetsbeteckning för aktuell fastighet. 

Ansökans innehåll 
För att en ansökan om dispens ska kunna behandlas är det viktigt att 
innehållet är så komplett som möjligt. Vad som måste/bör vara med varierar 
från fall till fall. Det finns dock några riktlinjer för vad som bör vara med i 
ansökan. 

Vad som måste vara med: 
• Vem som söker, uppgifter om namn, adress och telefonnummer
• Vem som ska utföra arbetet (om annan än sökanden).
• Fastighetsbeteckning inom vilken arbetet ska utföras.
• Karta med lokalisering utmärkt – gärna både översikt och detaljkarta
• Vad som ska göras.
• Markhistorik för det aktuella området samt en bedömning om det kan

finnas markföroreningar.
• Motivering till varför arbetet ska få utföras.
• Teknisk beskrivning av arbetet, t.ex. hur djupt det ska grävas,

användning av köldbärarvätska i värmepumpsanläggning, vilken typ
av pålar som ska användas.

• Varuinformationsblad eller beskrivning av kemiskt innehåll i t.ex.
köldbärarvätska, obrunnen betong eller liknande som ska användas.

• Planerade skyddsåtgärder, förslag till villkor
• Avstånd till grundvattenyta (om det gäller ett markområde)– kan

oftast inhämtas från SGU:s brunnsarkiv eller från kommunens VA-
kontor.

• Markens beskaffenhet, t.ex. täta eller genomsläppliga jordar, hur djupt
ner de olika jordlagren går osv, i det fall ansökan avser ett
markområde.

• Gäller ansökan ett ytvattenområde ska istället motsvarande uppgifter
gällande vattendjup, eventuell strömningsriktning, områdets
känslighet etc. anges.

• Eventuell förutsedd påverkan på ytvatten/grundvatten som skyddas.
Ifall sökanden anser att någon påverkan på vattenmiljön inte kommer
att ske ska även detta anges och motiveras.

• Underskrift.

Önskvärd information: 
• Referenser från liknande arbeten på andra ställen.
• Geologisk bakgrundsinformation, t.ex. inhämtad från grannfastigheter.

Övrigt 
Frågor med anledning av ansökan eller i övrigt med anknytning till 
vattenskyddsområden kan ställas till Länsstyrelsen i Uppsala län, 
miljöskyddsenheten, 010-22 33 000. 
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