Ansökan
om dispens från skyddsföreskrifter inom
vattenskyddsområde

Myndighetsnämnden

Sökande
Namn/Organisation

Kontaktperson

E-post
Adress

Postnummer

Telefon dagtid

Mobiltelefon

Ort

Person-/organisationsnummer

Entrepenör
Namn/Organisation

Kontaktperson

E-post
Adress

Postnummer

Telefon dagtid

Mobiltelefon

Ort

Person-/organisationsnummer

Fastighetsuppgifter
Berörd/a fastighet/er

Ort

Kommun

Vattenskyddsområde
Vattenskyddsområdet namn/beteckning
Dispensansökan avser
Primärt/Inre skyddsområde

Sekundärt/Yttre skyddsområde

Tertiärt skyddsområde

Brunnsområde

Vad ska göras
Grävning/schaktning/andra markarbeten
Pålning/spontning
Antal pålar/spont:

Typ av pålar /spont
Stål

st

Betong

Trä

Annat material (ange vad):
Pålarna kommer att förses med tät bergsko eller
motsvarande bottentätning
Pålarna kommer att fyllas med betong
Pålarna kommer att fyllas med annat material
(ange vad):
Hantering av kemikalier (ange vilka kemikalier under punkten ”Beskrivning av vad som ska göras”)
Energianläggning
Bergvärme

Jordvärme

Annan energianläggning (ange vad):

Annan dispenspliktig åtgärd (ange vad):
Arbetena beräknas starta (datum):

Beskrivning av vad som ska göras
Beskriv vad som ska göras i löpande text

Uppgifter lämnas i separat bilaga

Arbetena beräknas vara klara (datum):

Motivering till varför arbetena ska göras
Motivering till varför arbetena ska utföras

Uppgifter lämnas i separat bilaga

Geologi och geohydrologi
Markytans nivå (m):
Jordlagerföljd från
markytan

Höjdsystem
Jordlager 1

Jordlager 2

Jordlager 3

Jordlager 4

Jordlagrets tjocklek
(m):
Grundvattnets trycknivå (m):
Avstånd till grundvattenyta från markytan (m):
Uppgifter lämnas i separat bilaga

Hydrologi (endast vid arbete i ytvatten)
Beskrivning av ytvattenförhållandena på platsen (ex vattendjup, strömningsriktning mm)

Uppgifter lämnas i separat bilaga

Jordlager 5

Skyddsåtgärder och miljöpåverkan
Beskrivning av de skyddsåtgärder som ska vidtas för att undvika negativ påverkan på yt- eller grundvatten

Uppgifter lämnas i separat bilaga

Markföroreningar och markhistorik
Beskrivning av markhistorik samt risk för markföroreningar, beskrivning av kända markföroreningar

Tillsynsmyndigheten har kontaktats:

Ja

Nej

Miljöteknisk markundersökning har utförts och lämnas som bilaga:

Ja

Nej

Bilagor
Kartmaterial (översiktskarta över området, detaljkarta)

Övrigt (ange vad):

Underskrift
Ort och datum

Namnförtydligande (sökande eller ombud)

Namnunderskrift (sökande eller ombud)

För handläggning av ärendet kommer en avgift att tas ut enligt en taxa fastställd av kommunfullmäktige.

De personuppgifter du lämnar kommer att registreras
och lagras i vårt ärendehanteringssystem i enlighet med vår dokumenthanteringsplan, med myndighetsutövning som laglig grund för behandlingen. Myndighetsnämnden, som är
personuppgiftsansvarig, kommer att hantera dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Vissa uppgifter kan även komma att hämtas ur andra register. Du har rätt att begära ut
vilka uppgifter som finns registrerade på dig, i vissa fall få uppgifter raderade samt i vissa fall få rättelse om något är felaktigt. Dina personuppgifter överförs inte till tredje land och vi använder oss
inte av ett automatiserat beslutsfattande. Läs mer på www.savsjo.se/personuppgifter

