Ansökan om dispens från skyddsföreskrifter inom
vattenskyddsområde
1

Sökandens namn/organisation

Kontaktperson

E-postadress

2

Adress

Postnummer

Ort

Telefon dagtid

Mobiltelefon

Ombudets namn/organisation

Kontaktperson

E-postadress

3

Adress

Postnummer

Telefon dagtid

Mobiltelefon

Berörd(a) fastighet(er)

Ort

4

Ort

Kommun

Vattenskyddsområdets namn/beteckning

Dispensansökan avser
Primär/Inre skyddsområde

Sekundär/Yttre skyddsområde

Tertiär/Yttre skyddsområde

Brunnsområde

5

Vilken föreskrift som dispens söks för
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 punkter ”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): ________________

6

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

Uppgifter lämnas i separat bilaga

7

Skäl och motivering till varför arbetena ska göras

Uppgifter lämnas i separat bilaga

8

Geologi och geohydrologi
Markytans nivå (m): ______________________________
Avstånd till grundvattenyta från markytan (m):
Uppgifter lämnas i separat bilaga

Höjdsystem: ______________________________________

9

Hydrologi (endast vid arbete i ytvatten). Beskriv ytvattenförhållandena på platsen (exempelvis vattendjup,
strömningsriktning med mera)

Uppgifter lämnas i separat bilaga

10

Skyddsåtgärder och miljöpåverkan. Beskriv de skyddsåtgärden som ska vidtas för att undvika negativ
påverkan på yt- eller grundvatten

Uppgifter lämnas i separat bilaga

11

Beskriv markhistorik samt risk för markföroreningar. Beskriv även kända markföroreningar.

Tillsynsmyndigheten har kontaktats:

Ja

Nej

Miljöteknisk markundersökning har utförts och lämnas som bilaga:

12

Bilagor
Kartmaterial (översiktskarta över området, detaljkarta)
Pål/spontplan, resultat från provborrningar
Varuinformationsblad för kemikalier
Övrigt (ange vad):

13

Ort

Underskrift (sökande eller ombud)

Namnförtydligande (sökande eller ombud)

Datum

Ja

Nej

Prövningsavgift
Prövning om dispens från föreskrifter för vattenskyddsområde är belagd med en avgift på 4 600
kronor. Avgiften tas ut oavsett om ansökan avslås eller godkänns. Om du önskar kan avgiften
betalas in redan nu på Länsstyrelsens bankgiro 5206-5885. Ange vid inbetalning: ”Dispens
vattenskydd”, samt fastighetsbeteckning och kommun. Prövning om dispens påbörjas inte förrän
avgiften kommit in till Länsstyrelsen.

Övriga upplysningar
Fyll i uppgifterna så noggrant som möjligt. Texta gärna. Om du vill lämna mer information än vad
som får plats på blanketten går det bra att lämna den på separat papper.
Var noga med att fylla i uppgifterna ovan. Avsaknad av uppgifter kan leda till att
kompletteringar måste begäras in vilket förlänger handläggningstiden. Observera att
komplettering kan komma att krävas även om ovanstående uppgifter lämnats.
Ansökan skickas till

Eller skicka ansökan som e-post till

Länsstyrelsen i Jönköpings län

jonkoping@lansstyrelsen.se

551 86 Jönköping

Har du filer som är tyngre än 10 mb?
Skicka e-post till jonkoping@lansstyrelsen.se och be om inbjudan till tjänsten Filskick. Då kan du
skicka e-post på 10 mb och mer till Länsstyrelsen.
Kontakt i dispens från föreskrifter inom vattenskyddsområden
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Telefon 010-233 60 00 (växel)
E-post jonkoping@lansstyrelsen.se

