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Ansökan om tillstånd för sprängning, schaktning,
grävning, pålning, spontning och underjordsarbeten
inom vattenskyddsområde
Sökande
Namn

Fastighetsbeteckning

Adress

Fastighetens adress

Postadress

Organisationsnummer/personnummer

Telefon dagtid

Fakturaadress ( om annan än ovan) och referens

Fastighetsägare, om annan än sökande, och telefonnummer

Ansökan

Ange tidsperiod ansökan avser fr o m - t o m

/vilken period ska arbetet utföras?
Inom vilken skyddszon avses arbete att utföras

D .Primär zon

D Sekundär zon

D Tertiär zon

D Schaktning
D Spontning

0 Grävning

Ansökan avser

□·sprängning
0 Pålning

_

-

Besk.
rivmna av anso
""kt arbee
t
Omfattning: Markera längd, bredd, djup på karta
Vilken är anledningen till arbetet?

0 Underjordsarbete

I

Avstånd till grundvattennivå från angivet djup (meter)

Ska arbetsfordon ställas upp inom vattenskyddsområdet?

····························································

Var kommer tankning a v fordonen/utrustning att ske?

··········································· ..................
..................

Har fordonen/utrustningen slangbrottsventil och biologiskt lättnedbrytbar hydraulolja?
När/hur kommer fordonens funktion att kontrolleras?

.......................................................................
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Beskriv hur arbetet kommer att gå till

Skyddsåtgärder
Redogör för vilka risker som finns att skadliga ärrinen som bensin, diesel , oljor eller övriga
föroreningar läcker till mark- och vattenområde.
Il ....................................................................................................................................................
Il ................................................................. , ................................................................................ ..
Il ............................................................... :....................................................................................
Il ....................................................................................................................................................

Redogör för vilka förebyggande åtgärder som tas för att minimera och förhindra eventuella olyckor där
bensin diesel, oljor eller övriga föroreningar kan läcka ut till mark- och vattenområde.

Il ..................................................................................................................................................

Ex. Kommer fordonens kondition kontrolleras regelbundet?
Redogör för vilka åtgärder som görs om en olycka sker där skadliga ämnen som bensin, diesel, oljor
eller ävriga föroreningar läcker ut till mark- eller vattenområde.

Ex. Finns tillgång till absorptionsmaterial, länsar eller andra uppsamlingsmöjligheter som täta
dukar eller liknande?
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Bilagor ska lämnas tillsammans med ansökan (förkryssade bilagor är obligatoriska)

!ZI Översiktlig karta där aktuell plats för ansökt arbete är tydligt markerat.

Avgift för handläggning tas ut enllgt Taxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken, fastställd av
kommunfullmäktige.

Underskrift

Ort och datum

Skicka Ifylld blankett med bilagor
till:
Borgholms kommun, Kommunledningsförvaltningen
Box 52

Underskrift

Namnförtydligande
Uppgifterna på denna blankett kommer att databehandlas
Genom att underteckna blanketten godkännerjag det.

387 21 Borgholm

Postadress
Borgholms kommun, Kommunledningsförvaltningen
Box52
387 21 Borgholm

Be$Öksadress
Stadshuset
Östra kyrkogatan 10
Org nr: 212000-0795

Telefon: 0485-BBo oo
Telefax: 0485-129 35
E-post:
mobn@borgholm.se

