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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

Ansökan om tillstånd för 
spridning av vägsalt  
inom vattenskyddsområde 
Enligt 13 § vattenskyddsföreskrifter 
för Kristianstads kommun  

Tillstånd är som regel tidsbegränsat. 

Sökande        Obs! Obligatoriska fält markeras med stjärna 

Kontaktperson Organisations-/personnummer 

Utdelningsadress (gata, box etc) Postnummer Postort

Telefonnummer E-postadress

Fakturaadress om annan än ovan 

Ansökan om tillstånd för spridning av vägsalt 
Inom vilket vattenskyddsområde ska spridningen ske? 

 Primär skyddszon  Sekundär skyddszon 

Vad är syftet med spridningen? 

    Halkbekämpning        Dammbekämpning    Annat: 

Vilken typ av vägsalt ska användas 

Vilka alternativa metoder har valts bort? Motivera varför de har valts bort: 
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Vilken mängd vägsalt ska spridas?  Ange tex viktenhet, standardavvikelse eller intervall 

Under vilken period kommer spridningen att utföras (datum-datum)? 

 Sommarsäsong  Vintersäsong Annat:
Ange t ex datumintervall



   Skyddsåtgärder 
Beskriv vilka åtgärder som vidtas för att skydda grundvatten från förorening 

Bifogas: 
- En översiktlig karta över fastigheten där spridningen är utmärkt. På kartan ska diken/vattendrag vara markerade.

Underskrift 

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 

Namnförtydligande 

Underskrift Datum 
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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

Spridningsplats 
Beskriv var ska spridningen ska ske och bifoga karta med markerade diken  och vattendrag 

 Övrig information
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