
Ansökan om upplag av timmer med mera 
i primär zon inom vattenskyddsområde 
-enligt 6 § vattenskyddsföreskrifter
för Kristianstads kommun

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

Ansökan kan göras för upplag upp till 6 månader. Upplag under längre tid är förbjudet. 
Mindre upplag (<500 mᶟ fub) som ligger under kortare tid än 3 månader är undantagna krav på tillstånd, förutsatt att 
upplaget inte sker på grusytor och att skyddsavståndet till vattentäktzonen är minst 30 meter.  

    Sökanden  Obs! Obligatoriska fält markeras med stjärna 
Brukare/företagets namn Organisationsnummer 

Adress (gata, box etc) Postnummer    Postort 

Telefonnummer dagtid (även riktnummer) E-postadress

Fastighetsbeteckning 

   Område 
Ansökan gäller primär zon inom följande vattenskyddsområde: 

Var ska upplaget ligga? Ange fastighetsbeteckning och markera på bifogad karta    

    Beskrivning av upplaget 
Vad och hur mycket ska lagras? 

 Flis          Spån      Timmer      Annat: 
         Mängd m²:        Mängd m²:   Mängd fub:   Mängd: 

Lagring sker från datum (åå-mm-dd) Lagring sker till datum (åå-mm-dd) 

Hur långt är det till närmaste vattendrag eller dike? 

Beskriv underlaget för lagret 

      Hårdgjord yta (asfalt)           Grusad plan    Gräsyta        

      Skogsmark          Annat: 
Kommer upplaget att behandlas med kemikalier eller bekämpningsmedel? 

 Nej         Ja – dispens från förbud krävs, bifogas till ansökan. 

Obligatoriska bilagor 

- Översiktlig karta med aktuell fastighet markerad
- Om materialet ska behandlas med kemikalier/bekämpningsmedel bifoga ansökan om dispens från förbud.

Underskrift sökanden 
Datum Underskrift 

Namnförtydligande 

Avgift 
För detta ärende tar miljö- och hälsoskyddsnämnden ut en avgift per 
timme nedlagd handläggningstid enligt gällande taxa.

Ansökan skickas till: 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
291 80 Kristianstads kommun 
eller via e-post kommun@kristianstad.se
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Hur vi hanterar dina personuppgifter
De personuppgifter du lämnar i denna blankett för vi in i våra system för att hantera din anmälan. 
Om du undrar vilka personuppgifter vi har sparade om dig, hur vi hanterar dem eller har andra frågor är du välkommen att höra 
av dig till oss. Du kan också vända dig till kommunens dataskyddsombud.
Läs mer om dina rättigheter och hur vi arbetar med personuppgifter: www.kristianstad.se/personuppgifter
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