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Ansökan om tillstånd för större
schaktningsarbeten, sprängning av berg,
pålning, spontning eller borrning och liknande
underhållsarbeten inom vattenskyddsområde
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Enligt 10 § vattenskyddsföreskrifter för Kristianstads kommun

Tillstånd kommer att vara tidsbegränsat. Om en förorening upptäcks i mark som medföra skada eller olägenhet
för människors hälsa eller miljön ska miljö- och hälsoskyddsnämnden genast underrättas.
Obs! Obligatoriska fält markeras med stjärna

Sökande
Verksamhet/företag/förening
Kontaktperson

Organisations-/personnummer

Utdelningsadress (gata, box etc)

Postnummer

Telefonnummer

E-postadress

Postort

Fakturaadress om annan än ovan

Fastighetsägare (om annan än sökande)
Namn

E-postadress

Telefonnummer (även riktnr)

Arbetet utförs av (om annan än sökande)
Namn/företag

Kontaktperson

Telefonnummer

E-postadress

Fastigheten där arbetet ska utföras
Vattenskyddsområde

Fastighetsbeteckning

Ansökan om tillstånd
Ansökan om tillstånd avser

Större schaktningsarbete

Sprängning av berg

Pålning

Spontning

Borrning

Annat:

Vägbyggnation

Annat:

Vad är syftet med arbetet?

Husbyggnation
Inom vilken skyddszon sker arbetet?

Primär skyddzon

Sekundär skyddszon

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

Beskrivning av arbetet
Till vilket djup under befintlig markyta kommer arbetet att ske?

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

Vart kommer uppkomna massor att fraktas?

Hur långt är avståndet mellan högsta grundvattenyta och befintligt markyta?

Sida 2 (2)
Beskrivning av uppställning av arbetsfordon
Kommer arbetsfordon att ställas upp?

Ja, plats markeras på bifogad karta

Nej

Inom vilken skyddszon ställs arbetsfordon upp?

Primär skyddszon

Sekundär skyddszon

Antal arbetsmaskiner/fordon

Utanför skyddszon

Typ av arbetsmaskiner/fordon

Beskriv underlaget där arbetsfordon kommer att vara uppställda:

Asfalt

Grusad plan

Skogsmark

Annat:

Gräsyta

Beskrivning av uppställning av arbetsbodar
Kommer arbetsbodar att ställas upp?

Antal arbetsbodar

Ja, plats markeras på bifogad karta

Nej

Inom vilken skyddszon ställs arbetsbodar upp?

Primär skyddszon

Sekundär skyddszon

Ingår t ex toalett och dusch?

Utanför skyddszon

Om ja, hur omhändertas spillvattnet?

Ja

Nej

Risker
Kan upptagna massor vara förorenade?

Ja

Nej

Kontrolleras att tillförda massor är rena?

Ja

Nej

Finns det risk för spill/läckage från arbetsfordon?

Ja

Nej

Ska bränslecistern ställas upp och tankning ske?

Ja *

Nej

Finns det möjlighet att låsa/låsa in utrustning, maskiner mm?

Ja

Nej

* Restriktioner för hantering av petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor inom primär och sekundär zon:
Primär zon: > 50 liter är förbjuden
Sekundär zon: > 250 liter kräver tillstånd

Skyddsåtgärder
Beskriv vilka åtgärder som vidtas för att skydda grund/ytvatten från förorening:

Bifogas:

- Situationsplan över området där arbete kommer att ske. På kartan ska eventuella diken/vattendrag vara markerad samt uppställningsplats för
arbetsfordon, arbetsbodar, cisterner mm.

- En lista på kemikalier som används.
Underskrift
Datum

Underskrift

Namnförtydligande

Behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen
Miljö- och hälsoskyddsnämnden är personuppgiftsansvarig. Personuppgifter som lämnas behandlas för att handlägga ditt ärende. Uppgifterna kan
på begäran lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Du har rätt att efter skriftlig begäran få information om vilka personuppgifter som behandlas om
dig. Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska omgående rätta felaktiga och missvisande uppgifter. Du har under vissa förutsättningar rätt att få dina
personuppgifter raderade, begränsade eller överförda.
Läs mer om hur kommunen behandlar personuppgifter på www.kristianstad.se/personuppgifter Kontakt till
kommunens dataskyddsombud dataskyddsombud@kristianstad.se
Du kan kontakta Integritetsskyddsmyndigheten om du har klagomål på hur dina personuppgifter behandlas.

Avgift
För handläggning av detta ärende tar miljö- och
hälsoskyddsnämnden ut en handläggningsavgift, enligt en
taxa som är fastställd av kommunfullmäktige. Avgiften är
790 kr per timme nedlagd handläggningstid.

Ansökan skickas till
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
291 80 Kristianstads kommun
eller via e-post kommun@kristianstad.se

