
 
 

  Datum: 2018-02-26 
Reviderat: 2020-04-07 

 

 

Information om att göra anmälan och söka tillstånd enligt 
skyddsföreskrifterna för Hova vattenskyddsområde 
Allmänt 
För att det ska vara så enkelt som möjligt att göra anmälan och söka tillstånd för verksamheter, 
anläggningar och åtgärder inom Hova vattenskyddsområde har digitala blanketter tagits fram. Dessa 
finns på kommunens hemsida, www.gullspang.se. Klicka på Kommun & politik och sen Självservice, 
e-tjänster och blanketter. Blanketterna kan skrivas ut, fyllas i och skickas in med posten, eller så fyller 
du i och skickar in dem digitalt.  

Anmälningar och ansökningar om tillstånd och dispens prövas av tillsynsmyndigheten, dvs. den 
gemensamma miljö- och byggnadsnämnden för Mariestad, Töreboda och Gullspång. 

Att göra anmälan 
Den som tänker bedriva verksamhet eller vidta åtgärd som omfattas av anmälningsplikt enligt 
skyddsföreskrifterna måste inkomma med en komplett anmälan till tillsynsmyndigheten senast sex 
veckor före det att verksamheten/åtgärden påbörjas. Vid anmälan kan sökande bli förelagd att följa 
vissa försiktighetsmått.  

Att söka tillstånd 
Den som tänker bedriva verksamhet eller vidta åtgärd som omfattas av tillståndsplikt enligt 
skyddsföreskrifterna måste söka och erhålla tillstånd innan verksamheten/åtgärden får påbörjas. Ett 
tillstånd kan förknippas med särskilda villkor som verksamhetsutövaren eller den som vidtar åtgärden 
måste följa för att tillståndet ska vara giltigt.  

Att söka dispens från förbud 
Det är möjligt att ansöka om dispens från de förbud som anges i skyddsföreskrifterna. Dispens beviljas 
i undantagsfall och bara om det finns särskilda skäl. En dispens kan förknippas med särskilda villkor 
som måste följas för att dispensen ska vara giltig.  

Avgifter 
Prövning av tillstånds- och anmälningsärenden enligt skyddsföreskrifterna omfattas av 
handläggningsavgifter enligt miljö- och byggnadsnämndens taxa för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken. Gullspångs kommun har dock beslutat om en ersättningspolicy för Hova 
vattenskyddsområde. Policyn innebär att de som bor och verkar inom vattenskyddsområdet i dag och 
som gör anmälan eller söker tillstånd enligt skyddsföreskrifterna inte behöver betala någon 
handläggningsavgift. Detta gäller under en 10 års-period som löper ut den 26 februari 2028. 

Kontakt 
Anmälningar och ansökningar om tillstånd och dispens skickas till miljö- och byggnadsnämnden: 

E-post: mbn@mariestad.se 
Postadress: Mariestads kommun, Miljö- och byggnadsnämnden, 542 86 Mariestad 
 

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta Verksamhet miljö och bygg: 

E-post: mbn@mariestad.se 
Telefon:  0501-75 60 05 
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