Ansökan om tillstånd för arbete i vattenskyddsområde
enligt vattenskyddsföreskrifterna

Sökande
Förnamn

Efternamn

Adress

Postnummer

Telefon

E-post

Företagets namn

Organisationsnummer

Ort

Fastighetsbeteckning

Uppgifter om fastighetsägaren, om annan än sökande
Förnamn

Efternamn

Personnummer

Adress

Postnummer

Kontaktperson

Telefon

Ort

Arbetet kommer att genomföras i:
Inre vattenskyddsområde

Yttre vattenskyddsområde

Jordbruk (avser yttre skyddszon)
Lagring på mark av ensilage, växtnäringsämnen, avloppsslam eller bekämpningsmedel
Spridning av avloppsslam
Inrättande av gödselstad, urinbrunn eller ensilageanläggning

Skogsbruk (avser inre och yttre skyddszon)
Tillfälligt upplag av bark eller timmer

Hantering av bekämpningsmedel

Väghållning (1. avser inre skyddszon, 2. avser yttre skyddszon)
Spridning av annat dammbindande medel än vägsalt

Upplag eller tillverknning av asfalt, oljegrus eller vägsalt
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Täktverksamhet och andra schaktningsarbeten (avser inre och yttre skyddszon)
Schaktningsarbeten, t ex i samband med vägbyggen
Pålning, t ex vid husbyggen
Arbeten i samband med sanering av förorenat område

Verksamhetsbeskrivning (omfattning och tidpunkt för verksamheten)

Vilka försiktighetsmått kommer att vidtas för att skydda vattenskyddsområdet

Bifoga situationsplan eller karta över området som visar anläggningens placering eller var verksamheten ska vara.

En timavgift tas ut för handläggning av ärendet. När ärendet är handlagt räknas tiden ihop och en faktura skickas till dig.
Du hittar information om avgifter inom miljöbalkens område på www.hallstahammar.se.

Underskrift
Ort och datum

Underskrift

Namnförtydligande

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Hallstahammars kommun, sparas i datasystem och
behandlas i enlighet med Dataskyddsförordning 2016/679. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantörer) ska kunna fullgöra sin skyldighet
gentemot dig, eller den tjänsten berör. Inom exempelvis hälso- och sjukvården kan registreringen också säkra information som är av livsavgörande betydelse.
Uppgifterna kommer inte att sparas längre än vad som är nödvändigt. Om du vill veta mer om hur dina personuppgifter behandlas eller är missnöjd med hur
Hallstahammars kommun behandlar personuppgifter om dig kan du kontakta kommunens Dataskyddsombud, eller lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.
För mer information om dataskydd, se http://www.hallstahammar.se/dataskydd.
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