Ansökan om tillstånd till schaktning inom vattenskyddsområde
Vem ska utföra schaktningsarbetet?
Namn
Adress
Kontaktperson
Telefonnummer

E-postadress

Namn för fakturering
Faktureringsadress

Organisationsnummer

Vem äger marken?
Namn
Adress

Organisationsnummer

Kontaktperson
Telefonnummer

E-postadress

Vem har beställt arbetet?
Namn
Adress

Organisationsnummer

Kontaktperson
Telefonnummer

E-postadress

Var ska schaktning genomföras? Bifoga karta där platsen markerats tydligt!
Fastighetsbeteckning
Inom vilken vattentäkts skyddsområde?
Örbyfältet
primär zon
sekundär zon
Örby berggrundvattentäkt
Ramlösa Hälsobrunns vattentäkt

tertiär zon

Vad är syftet med schaktningen?
Vägbyggnation
Annat, nämligen:

Husbyggnation

Ledningsgravar

Motivera varför schaktning måste ske inom vattenskyddsområdet.

Miljöförvaltningen
Besöksadress Carl Krooks gata 10 · Postadress 251 89 Helsingborg · Postgiro 13283-7
Telefon VX 042-10 50 00 · Telefax 042-10 50 44 · E-post miljoforvaltningen@helsingborg.se
www.helsingborg.se

Hur och när ska schaktningen genomföras?
Mellan vilka datum kommer schaktningen att utföras (år-månad-dag)

Till vilket djup under befintlig markyta kommer
schaktning att ske?

Hur stort är avståndet mellan högsta grundvattenyta
och befintlig markyta?

Hur långt är det till närmaste vattendrag?

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

Vilka åtgärder görs för att skydda grund- respektive ytvatten från förorening? (t.ex. läckage från
arbetsmaskiner, tankning, utbildning av personal m.m.)

Hur stor mängd massor beräknas behöva grävas ur?

Hur stor mängd massor beräknas behöva schaktas bort?

Vart kommer schaktmassorna att fraktas?

Vilken typ av massor kommer att användas för återfyllnad av schaktgropen?

Hur och var kommer arbetsmaskiner/fordon att ställas upp? Markera på bifogad karta!
Hur många arbetsmaskiner/fordon ska ställas upp? Ange också typ av maskiner/fordon.

Inom vilket skyddsområde ska arbetsmaskiner/fordon ställas upp?
Örbyfältet
primär zon
sekundär zon
tertiär zon
Örby berggrundvattentäkt
Ramlösa Hälsobrunns vattentäkt
Utanför vattenskyddsområdet
Mellan vilka tider på dygnet kommer uppställning ske?
Mellan vilka datum kommer uppställning att ske? (år-månad-dag)
Hur långt är det till närmaste vattendrag/öppet dike?
Finns saneringsutrustning lätt tillgänglig?
Nej
Ja, typ:

Beskriv underlaget där maskiner/fordon kommer att vara uppställda.
Asfalt
Behandlad asfalt
Betong
Grusad plan
Annat, nämligen:

Gräs

Vilka åtgärder vidtas för att skydda grund-/ytvatten från föroreningar?

Hur och var kommer arbetsmaskiner/fordon att tankas? Markera på bifogad karta!
Inom vilket skyddsområde ska arbetsmaskiner/fordon tankas?
Örbyfältet
primär zon
sekundär zon
tertiär zon
Örby berggrundvattentäkt
Ramlösa Hälsobrunns vattentäkt
Utanför vattenskyddsområdet
Mellan vilka datum kommer tankning att ske? (år-månad-dag)
Hur långt är det till närmaste vattendrag/öppet dike?
Finns saneringsutrustning lätt tillgänglig?
Nej
Ja, typ:

Beskriv underlaget där maskiner/fordon kommer att tankas.
Asfalt
Behandlad asfalt
Betong
Grusad plan
Annat, nämligen:

Gräs

Vilka åtgärder vidtas för att skydda grund-/ytvatten från föroreningar?

Hur och var kommer arbetsbodar att ställas upp? Markera på bifogad karta!
Hur många arbetsbodar ska ställas upp?
Inom vilket skyddsområde ska arbetsbodar ställas upp?
Örbyfältet
primär zon
sekundär zon
tertiär zon
Örby berggrundvattentäkt
Ramlösa Hälsobrunns vattentäkt
Utanför vattenskyddsområdet
Mellan vilka datum kommer uppställning att ske? (år-månad-dag)
Kommer bad, disk, dusch samt toalett att användas i arbetsbodarna?
Nej, inget av detta
Bad, disk och dusch
Toalett
Om avloppsvatten uppstår, beskriv hur detta kommer att tas omhand.

Hur långt är det till närmaste vattendrag/öppet dike?
Beskriv underlaget där arbetsbodarna kommer att vara uppställda.
Asfalt
Behandlad asfalt
Betong
Grusad plan
Annat, nämligen:

Gräs

Vilka åtgärder vidtas för att skydda grund-/ytvatten från föroreningar?

Vilka bilagor skickar ni med?
Karta där platsen för schaktningen markerats tillsammans med uppställning av fordon, arbetsbodar och
tankningsplats.
Säkerhetsdatablad för de oljor eller andra kemiska produkter som ska användas
Annat, nämligen:

Ansökan bör lämnas in i god tid innan schaktning ska påbörjas. Miljönämnden tar ut en timavgift för
handläggningen enligt gällande taxa.

_______________________________________
Ort och datum

______________________________________
Namnunderskrift

______________________________________
Namnförtydligande

För din information vill vi meddela att personuppgifterna som du lämnat vid ifyllnad av blanketten kommer att
behandlas i vårt datasystem för att underlätta kontroll och tillsyn enligt miljöbalken. Om du vill ha ytterligare
information om hur dina personuppgifter används eller vill att dessa ändras är vi tacksamma för skriftligt besked
om detta till miljöförvaltningen.

