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Ansökan eller anmälan om verksamhet/åtgärd 
inom vattenskyddsområde 
Enligt 24 § Länsstyrelsens i Västmanlands län beslut om 
vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Västerås stad 
(19FS 2015:6) 

Verksamhetsutövare/sökande 
Företagets/verksamhetens namn Organisationsnummer/Personnummer 

Postadress Postnummer och ort 

Kontaktperson Telefon 

E-postadress

Fakturaadress med eventuell referens 

Besöksadress 

Fastighetsbeteckning 

☐ Primär skyddszon ☐ Sekundär skyddszon

Fastighetsägare (om annan än verksamheten) 

Beskrivning av den planerade verksamheten/åtgärden 

Namn 

Kontaktperson 

Telefon E-postadress

Anmälan gäller: 

☐ Ny verksamhet/åtgärd ☐ Fortsatt/befintlig verksamhet/åtgärd
☐ Ändring av befintlig verksamhet/åtgärd

Verksamheten/åtgärden ska omfatta: 

☐ Hantering av petroleumprodukter
☐ Tillfälligt upplag av bark, flis, spån eller timmer
☐ Yrkesmässig hantering av växtnäringsämnen
☐ Markberedning eller annan användning av skogsfordon i samband med skogsarbete
☐ Spridning av kemiska halk – och dammbekämpningsmedel
☐ Schaktning och markarbeten
☐ Annat – förklara närmare:

Verksamheten/åtgärden planeras starta den: 
Klicka här för att ange datum.  

Verksamheten/åtgärden planeras avslutas den: 
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Beskriv med egna ord vad ansökan/anmälan avser, varför arbetet måste ske inom vattenskyddsområde, hur arbetet kommer gå till, vilka rutiner för 
oavsiktligt utsläpp/olycka som finns: 

Skyddsåtgärder 
Beskriv vilka åtgärder som kommer att vidtas för att förhindra förorening av mark och vatten: 

Hantering av massor 
Beskriv hur eventuella överskottsmassor kommer hanteras: 

Kemikalier och cisterner 
Kommer verksamheten/åtgärden använda kemikalier (utöver bränsle)? 

☐ Ja ☐ Nej

Vilka kemikalier används? En kemikalieförteckning kan bifogas som bilaga. 

Hur förvaras kemikalierna? 

Om brandfarlig vara används, finns någon cistern för förvaring av varan? 

☐ Ja Ange typ av brandfarlig vara och volym: 
☐ Nej

Avfall 
Vilken typ av avfall och farligt avfall uppkommer? Hur förvaras avfallet? 

Underskrift av ansvarig 
Datum (åååå-mm-dd) 
Klicka här för att ange datum. 

Ort Namnförtydligande (var god texta) 

Underskrift 
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Bilagor (*= obligatorisk) 
☐ Situationsplan* som visar var verksamheten/åtgärden ska bedrivas
☐ Utförligare beskrivning av verksamheten/åtgärden
☐ Kontrollrapport för cistern vid förvaring av brandfarliga vätskor eller spillolja

Avgift 
För handläggning av anmälan tas en timavgift ut på 1 180 kronor per timme för den tid som ärendet 
tar i arbetstid. Avgiften är fastställd av kommunfullmäktige. 

Information om hur dina personuppgifter behandlas 
Dina personuppgifter kommer att behandlas för att administrera din anmälan. Miljö- och 
konsumentnämnden i Västerås stad (org.nr 212000-2080, Stadshuset, 721 87 Västerås) är ansvarig 
för behandlingen av dina personuppgifter och att de behandlas i enlighet med 
dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 samt annan tillämplig lagstiftning. För att veta mer om 
varför och hur länge dina personuppgifter behandlas och dina rättigheter som registrerad, se 
vasteras.se/personuppgifter. Du kan också alltid begära att få ta del av informationen om hur dina 
personuppgifter behandlas genom att kontakta kommunen på 021-39 00 00 eller maila till 
kontaktcenter@vasteras.se 

Ifylld blankett och eventuella bilagor skickas till: mhf@vasteras.se 
Skriv i ämnesraden: Anmälan verksamhet/åtgärd inom 
vattenskyddsområde 

Alternativt skriv ut, underteckna och skicka anmälan till: 

Västerås stad 
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen  
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