ANSÖKAN OM TILLSTÅND
Sida
för åtgärder inom vattenskyddsområde 1(2)

Vid frågor kontakta:

Skickas till:

Telefon: 026-24 00 00
E-post: vgs@sandviken.se

Sandvikens kommun
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning
811 80 Sandviken

* Fält som måste fyllas i.

Sökande
Namn (bolag eller person: efternamn, förnamn) *

Person-/organisationsnummer *

Utdelningsadress *

Kontaktperson (om bolag)

Postnummer och postort *

Telefon *

E-post

Mobiltelefon

Fakturaadress om annan än ovanstående
Namn (bolag eller person: efternamn, förnamn)

Person-/organisationsnummer

Adress

Kontaktperson/referenskod (om bolag)

Postnummer och postort

Telefon

Uppgifter om platsen för verksamheten
Fastighetsbeteckning *

Verksamheten kommer att bedrivas inom följande zon/-er inom skyddsområdet *

Primär/inre

Sekundär/yttre

Tertiär

Ansökan
Ansökan avser *

Befintlig verksamhet

Ny verksamhet

Ändring av befintlig verksamhet

Kryssa i aktuella rutor (ansökan om inrättande av avloppsanläggning samt utvinning av energi ur mark, berg eller grundvatten görs på särskilda blanketter) *

Hantering av petroleumprodukter
Hantering av kemiska bekämpningsmedel
Hantering av växtnäringsämnen
Djurhållning av mer än 2 djurenheter
Avverkning som inte är gallring eller plockhuggning
Tillfälligt upplag av bark, flis, spån, timmer och liknande
Sprängning, schaktning, pålning, spontning och underjordsarbeten
Husbehovstäkt
Utfyllning med massor som medför risk för förorening av grund- eller ytvattnet
Ny anläggning för markuppvärmning
Nyetablering av brunn för uttag av vatten
Spridning/hantering/lagring av vägsalt
Hantering av miljöfarliga kemiska produkter för annat än normalt hushållsbehov (t ex impregneringsmedel, lösningsmedel)
Nedanstående kryssrutor gäller endast Öjarens vattenskyddsområde

Ny anläggning för lagring av värmeenergi eller kyla från ytvatten eller utvinning av kyla från ytvatten
Muddring

Blanketten fortsätter på nästa sida
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning verkar för en hållbar utveckling i Hofors, Ockelbo och Sandviken.

Postadress

Besöksadress

Telefon

E-post

Organisationsnr

Sandvikens kommun
Västra Gästriklands
samhällsbyggnadsförvaltning
811 80 Sandviken

Stadshuset, Odengatan 37

026-24 00 00

vgs@sandviken.se

212000-2346

Fax

Hemsida

026-27 07 75

www.sandviken.se

Väs tra Gästri klands s amhälls byggnadsför valtni ng

2(2)
Beskrivning av verksamheten/åtgärden
Beskriv vad ansökan avser, varför måste den bedrivas inom vattenskyddsområde? *

Verksamhetens/åtgärdens tidsmässiga omfattning
Ange under vilken tidsperiod verksamheten/åtgärden ska bedrivas

Skyddsåtgärder
Beskriv vilka skyddsåtgärder som kommer att vidtas för att förhindra förorening av grundvattnet och eventuellt ytvatten*

Bilagor som ska bifogas
Tomtkarta/situationsplan * (inklusive omgivningsbeskrivning, t ex närhet till vattendrag, dricksvattenbrunnar)
Information om avgift
För handläggning av ansökan debiteras en avgift enligt taxa beslutad av kommunfullmäktige.

Underskrift
Ort *

Datum *

Underskrift *
Namnförtydligande *

Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med PUL, personuppgiftslagen (SFS 1998:204). Du medger att information du
lämnar får lagras och bearbetas i register av förvaltning/nämnd. Du har rätt att begära utdrag och rättelser. Mer information
www.sandviken.se/pul.

