Underjordsarbeten inom
vattenskyddsområde
Blanketten skickas till: Miljöenheten
523 86 ULRICEHAMN, miljo@ulricehamn.se

Ansökan om tillstånd inom vattenskyddsområde för:
schaktning, eller liknande grävarbete

pålning, spontning, borrning m.m.

Administrativa uppgifter
Fastighet

Person-/organisationsnummer

Företagets/anläggningens namn

Kontaktperson

Postadress

Postnummer

Ort

Besöksadress

Postnummer

Ort

Telefonnummer

Mobilnummer

E-postadress

Schaktning / Pålning m.m.
Ange fastighetsbeteckning och markera på bifogad karta
Inom vilken skyddszon?
Primär

Sekundär

Tertiär

Husbyggnation

Ledningsgravar

Vad är syftet med grävarbetet?
Vägbyggnation
Annat:
Mellan vilka datum kommer arbetet att utföras?

Hur långt är det till närmaste vattendrag, dike etc?

Till vilket djup under befintlig markyta kommer schaktning att utföras? Hur långt är avståndet mellan högsta grundvattenyta och befintlig
markyta?

Hur har högsta grundvattenyta uppmätts?

Beskriv hur arbetet kommer att gå till (bredd, djup, metod).

Vilka åtgärder vidtas för att skydda grund-/ytvattnet från förorening?

Motivera varför schaktning måste ske inom vattenskyddsområdet.
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Uppställning arbetsmaskiner
Antal arbetsmaskiner/fordon

Typ av arbetsmaskiner/fordon

Inom vilken skyddszon?
Primär

Sekundär

Mellan vilka tider på dygnet kommer uppställning att ske?

Tertiär
Mellan vilka datum kommer uppställning att ske?

Hur långt är det till närmaste vattendrag, dike etc?
Finns saneringsutrustning? Om ja, vilken typ?
Beskriv underlaget där arbetsmaskiner/fordon kommer att stå uppställda
Hårdgjord yta (asfalt)

Grusad plan

Skogsmark

Annat, nämligen

Gräsyta

Hur omhändertas dagvatten från uppställningsplatsen?

Vilka åtgärder vidtas för att skydda grund-/ytvattnet från förorening?

Detta ska bifogas ansökan:
•
•

Översiktlig karta med aktuell fastighet markerad samt vart på fastigheten arbetet ska ske
Säkerhetsdatablad för de kemikalier som används. Om inte säkerhetsdatablad finns, ange
produktnamn och CAS-nr samt övrig information som finns på t.ex. kemikaliens etikett.

Avgift
Miljö- och byggnämnden tar ut en avgift för handläggning av tillståndsansökan enligt den av
kommunfullmäktige fastställd taxa.

Ort och datum
Namnteckning (behörig firmatecknare)

Namnförtydligande

Insamling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR)
När din ansökan om underjordsarbete inom vattenskyddsområde har kommit till kommunen blir det en allmän handling
som alla har rätt att ta del av. Personuppgifterna som sparas och behandlas är de du angett på denna blankett. Syftet
med en sådan behandling är för att kunna handlägga din ansökan om underjordsarbete inom vattenskyddsområde.
Anledningen är att Ulricehamns kommun ska kunna handlägga ditt ärende på ett korrekt vis. Den rättsliga grunden är
uppgifter för myndighetsutövning.
På kommunens hemsida kan du läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter. Om du vill radera, rätta eller begära
registerutdrag hittar du även kontaktuppgifter till kommunen och våra dataskyddsombud på webbsidan.
https://www.ulricehamn.se/om-webbplatsen/personuppgifter/
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