ANMÄLAN/ANSÖKAN
om tillstånd/dispens inom vattenskyddsområde
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

enligt föreskrift för aktuellt vattenskyddsområde

Administrativa uppgifter om sökande
Vattenskyddsområde

Fastighetsbeteckning

Besöksadress

Postnummer och ort

Kontaktperson

Telefon

E-postadress

Mobil

Företagsuppgifter
Företagets eller företagarens namn

Organisations-/personnummer

Adress

Postnummer och ort

Ansvarig person

Telefon

E-postadress

Mobil

Faktureringsadress
Fakturor ska skickas till den adress som angivits under
Företagsuppgifter

Administrativa uppgifter om sökande

Annan adress, se nedan

Fakturamottagare

Kostnadsställe, referens, etc.

Adress

Postnummer och ort

Planerad start av verksamheten
Om verksamheten ska bedrivas under en begränsad tid –
ange slutdatum:

Verksamheten planeras starta följande datum:

Postadress
Falkenbergs kommun
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
311 80 Falkenberg

Besöksadress
Storgatan 27

Telefon
växel 0346-88 60 00

E-postadress
miljo.halsa@falkenberg.se
Internet
kommun.falkenberg.se
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Beskrivning av vattenskyddsområdet
Beskriv berört område. Väg, naturområde, närhet till bostäder.

Beskrivning av den planerade verksamheten eller åtgärden
Ange syfte med åtgärden. Gör en närmare beskrivning av åtgärden. Vilka arbeten kommer att vidtas? Ange om det kommer att uppstå
massor eller om nya massor kommer tillföras.

Beskrivning av miljöpåverkan
Beskriv vilken påverkan den planerade åtgärden bedöms ha på vattentäkten. Finns andra skyddade värden på platsen? Beskriv ev. andra
störningar, t.ex. buller, damm och avgaser.

Postadress
Falkenbergs kommun
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
311 80 Falkenberg

Besöksadress
Storgatan 27

Telefon växel
0346-88 60 00

E-postadress
miljo.halsa@falkenberg.se
Internet
kommun.falkenberg.se
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Beskriv skyddsåtgärder
Beskriv vilka skyddsåtgärder som kommer vidtas för att minimera påverkan på vattentäkten. Beskriv vilka andra åtgärder som kommer
vidtas för att minimera påverkan på andra skyddade värden.

Bilagor som ska bifogas anmälan

1. Karta
2. Ritning av åtgärden

Postadress
Falkenbergs kommun
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
311 80 Falkenberg

Besöksadress
Storgatan 27

Telefon växel
0346-88 60 00

E-postadress
miljo.halsa@falkenberg.se
Internet
kommun.falkenberg.se

Reviderad 2019-09-10

4(4)
Information
Egenkontroll

Egenkontroll ska utföras enligt miljöbalken 26:19 § och förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares
egenkontroll.
Avgifter

Företaget får betala en timavgift för handläggning av ansökan/anmälan.
Att tänka på:

Det kan vara aktuellt att söka dispens, om det inom området finns andra skyddade värden (strandskyddet, biotopområden t.ex.). Länsstyrelsen kan ge svar på om marken omfattas av något områdesskydd, telefon 010-224
30 00.
Generella regler för arbete inom vattenskyddsområde (MB 2 kap):

Tankning, påfyllning av oljor och glykol får inte ske inom vattenskyddsområde utom i särskilda fall.
Endast bränsle av miljöklass 1 får användas.
- Arbetsmaskiner som utför arbete inom vattenskyddsområde ska använda hydraulvätskor som finns upptagna
på Statens provningsanstalts förteckning över hydraulvätskor som uppfyller miljökraven i Svensk Standard 15
54 34. Aktuell utgåva av förteckningen kan beställas från Statens Provningsanstalt eller laddas ner från
www.sp.se/km/hydraul
- Mindre maskiner, till exempel byggmaskiner, och även motordrivna handredskap, exempelvis motorsåg, ska
drivas med akrylatbensin eller bränslen med likadana eller bättre miljövärden.
- Utanför arbetstid får ingen uppställning av fordon eller arbetsmaskiner ske inom vattenskyddsområde utom på
anvisade platser.
- Arbetsmaskiner och fordon ska vara utrustade med absorberingsmedel.
- Upplag av flis och timmer bör bortforslas inom två månader.
- Verksamhetsutövare som utför arbeten inom vattenskyddsområden ska redovisa rutiner för vilka åtgärder som
ska vidtas vid olycka, haveri, spill eller läckage som riskerar att förorena mark och/eller vatten.
- Verksamhetsutövare som utför arbeten inom vattenskyddsområden ansvarar för att personal som arbetar inom
vattenskyddsområde är informerad om och följer gällande bestämmelser.
- Inträffade olyckor ska omedelbart rapporteras till Larmcentralen, telefonnummer 112.
-

Frågor

Tveka inte att kontakta oss på telefon eller e-post om du har frågor. Det finns även information på kommunens
hemsida. Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.
Information om behandling av personuppgifter enligt GDPR

Personuppgifter i anmälan behandlas i enlighet med bestämmelserna i GDPR. Du medger att informationen
som du lämnar får lagras och bearbetas i register av förvaltning/nämnd. Du har rätt att begära utdrag och rättelser.

Att lämnade uppgifter är riktiga intygas
Datum

Ort

Namnteckning sökande/behörig firmatecknare

Namnförtydligande

Postadress
Falkenbergs kommun
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
311 80 Falkenberg

Besöksadress
Storgatan 27

Telefon växel
0346-88 60 00

E-postadress
miljo.halsa@falkenberg.se
Internet
kommun.falkenberg.se
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