ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR
ÅTGÄRD INOM
VATTENSKYDDSOMRÅDE
Fastighet
Fastighetsbeteckning:

Sökanden
Sökandens namn: *)

Personnr./ Org.nr:

Fastighetens adress:

Sökandens adress:

Tel:

Postadress:

Postadress:

Tel mobil:

Fakturamottagare (om annan än sökanden):

Personnr./ Org.nr:

Fakturaadress:
E-post:
*) Då ombud anlitas ska fullmakt bifogas ansökan.
Hur vill du ta emot beslut och tillhörande handlingar?
Ansökan avser
Befintlig verksamhet

Ny verksamhet

via post

via e-post
Ändring befintlig verksamhet

Verksamheten kommer att bedrivas inom
Primär zon
Sekundär zon
Kryssa i de rutor som är aktuella:
Hantering av petroleumprodukter
Yrkesmässig hantering av naturgödsel, växtnäringsämnen och ensilage
Hantering av kemiska bekämpningsmedel
Uppföra ny byggnad, tillbyggnad eller ändrad användning av byggnad utanför detaljplanelagt område
Inrättande av avloppsanläggning eller utsläpp av avloppsvatten
Tillfälligt upplag av snö, salt, avfall och förorenade massor
Tillfälligt upplag av bark, timmer, flis, spån, pellets och ved
Etablering av industriell verksamhet
Schaktningsarbete, sprängning, pålning, borrning, spontning samt åter-/utfyllnad av schaktmassor
Hantering av kemiska produkter
Anläggning för lagring/utvinning av värmeenergi ur berg, mark och vatten och för uttag av vatten frö
energi ändamål
Uttag av grundvatten
Halkbekämpning, dammbindning m.m. med salt eller annan kemikalie
Rengöring av båtar på båtklubbar och marinor
Annat:___________________________________________________________________________
Tidsplan för när arbetet planerar att påbörjas och avslutas
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Beskrivning av verksamheten/åtgärden
Beskriv med egna ord vad ansökan avser, varför verksamheten/åtgärden måste ske inom
vattenskyddsområdet, hur arbete kommer att gå till. Hänvisa gärna till bifogad situationsplan.

Beskrivning av omgivningen (t.ex. närhet till vattendrag, uttagsbrunnar, jordmån)

Riskanalys
En bedömning och värdering av den risk som verksamheten/åtgärden kan utgöra för vattenkvaliteten i
vattentäkten. Riskanalysen ska innehålla en redogörelse för vilka konsekvenser en olycka kan medföra
samt redogöra för de förebyggande och skadebegränsande åtgärder som kommer vidtas

Övriga upplysningar
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Bifoga följande till ansökan
Karta/situationsplan över fastigheten
En geologisk bedömning, som krävs vid:
o djupare schakter än 1 meter inom primär zon och 2 meter inom sekundär zon
o större mängder vatten som ska omsättas (pumpas eller likande)
o vid all form av byggnation
o för borrning (bergvärme, grundvatten) inom primär skyddszon
o i övrigt bedömd hög risk för påverkan på grundvattnets kvalitet eller kvantitet

Härmed intygas att ovanstående uppgifter är korrekta.
Vid undertecknande av blanketten är du betalningsansvarig, om inte giltig fullmakt finns.
Sökandens underskrift (för företag medsänds bevis om firmatecknare)
Ort och datum:
Ort och datum:
Namnteckning:

Namnteckning:

Namnförtydligande:

Namnförtydligande:

Personnr./ Org.nr:

Personnr./ Org.nr:

För prövning och handläggning av ansökan/anmälan kommer en avgift enligt gällande taxa att tas ut.
Taxan finns tillgänglig på kommunens webbplats varmdo.se.
Komplett ansökan skickas till:
•
•

varmdo.kommun@varmdo.se eller,
Värmdö kommun
Bygg- och miljöavdelningen
134 81 Gustavsberg

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter du lämnar när du skickar in uppgifter registreras och behandlas enligt reglerna i
dataskyddsförordningen (GDPR). Dina uppgifter kommer att bevaras och arkiveras. Det görs eftersom uppgifterna
behövs för vår myndighetsutövning (artikel 6, 1.e i GDPR).
Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse,
överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av
dina uppgifter. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Läs gärna mer på varmdo.se/personuppgifter
om hur kommunen behandlar personuppgifter. Personuppgiftsansvarig är bygg-, miljö-, och
hälsoskyddsnämnden. Har du frågor eller synpunkter på hur personuppgifter hanteras kontakta vårt
dataskyddsombud: dataskyddsombud@varmdo.se. Vid klagomål kan du även vända dig till Datainspektionen,
datainspektionen.se.
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