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Ansökan om tillstånd till schaktning inom
vattenskyddsområde

Rev. jan 2019

Sökanden/verksamhetsutövare
Namn

Organisationsnummer/personnummer

Adress

Postnummer och ort

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Postnummer och ort

Kontaktperson

Telefon

E-post

Fastighetsägare (om annan än sökanden)
Fastighetsägarens telefonnummer

E-post

Var ska schaktningen genomföras? Bifoga karta där platsen markerats tydligt!
Fastighetsbeteckning
Inom vilket vattenskyddsområde kommer schaktningen att ske?
Inom vilken eller vilka skyddszon(er) kommer arbetet ske?
Primär/inre

Sekundär/yttre

Särskild zon

Vad är syftet med schaktningen?
Vad är syftet med grävarbetet?
Vägbyggnation
Husbyggnation
Annat, ange vad;
Motivera varför schaktning måste ske inom vattenskyddsområdet

Ledningsgravar

Hur och när ska schaktningen genomföras?
Mellan vilka datum kommer schaktningen att utföras?
Till vilket djup under befintlig markyta kommer schaktningen att ske?
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Hur långt är avståndet mellan högsta grundvattenyta och befintlig markyta?

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

Vilka åtgärder vidtas för att skydda grund-/ytvatten från förorening? (T ex läckage från arbetsmaskiner,
tankning mm)

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?
Uppställningsplatsen är:
Inom vattenskyddsområde

Utanför vattenskyddsområde

Mellan vilka tider på dygnet kommer uppställning att ske?
Mellan vilka datum kommer uppställning att ske?
Hur långt är det till närmsta dike/vattendrag?
Finns saneringsutrustning lätt tillgänglig?
Nej
Ja, ange typ:
Beskriv underlaget där maskiner/fordon kommer att vara uppställda
Asfalt
Betong
Grusad plan
Gräs
Annat, ange vad:
Vilka åtgärder vidtas för att skydda grund-/ytvatten mot föroreningar?

Hur och var kommer arbetsmaskiner/fordon tankas? Markera på bifogad
karta!
Var kommer tankning av arbetsmaskiner/fordon ske:
Inom vattenskyddsområde
Utanför vattenskyddsområde
Hur långt är det till närmsta dike/vattendrag?
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Finns saneringsutrustning lätt tillgänglig?
Nej
Ja, ange typ:
Beskriv underlaget där maskiner/fordon kommer att vara uppställda
Asfalt
Betong
Grusad plan
Annat, ange vad:
Vilka åtgärder vidtas för att skydda grund-/ytvatten mot föroreningar?

Gräs

Hur och var kom mer arbetsbodar att ställas upp? Markera på bifogad karta!
Kommer arbetsbodar att ställas upp?
Ja, antal______
Inom vattenskyddsområde

Utanför vattenskyddsområde

Nej
Kommer disk, dusch samt toalett att användas i arbetsbodarna?
Nej
Disk/dusch
Nej
Om avloppsvatten uppstår, beskriv hur detta tas omhand

Beskriv underlaget där arbetsbodarna kommer att vara uppställda
Asfalt
Betong
Grusad plan
Annat, ange vad:

Toalett

Gräs

Vilka åtgärder vidtas för att skydda grund-/ytvatten mot 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:

Underskrift
Ort och datum
Sökandes namnteckning

Namnförtydligande

Ansökan bör lämnas in i god tid innan schaktningen påbörjas. Miljö- och tillståndssnämnden tar
ut en timavgift för handläggningen enligt gällande taxa.
Ansökan skickas till: Verksamheten för miljö & bygg, Ängelholms kommun, 262 80 Ängelholm
Behandling av personuppgifter. Miljö- och tillståndsnämnden ansvarar för behandling av dina
personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Läs mer om hur Ängelholms
kommun hanterar personuppgifter på www.engelholm.se, sök efter ”personuppgifter”.
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