Ankomststämpel

Upplysning om schaktningsarbete
inom vattenskyddsområde
1. Administrativa uppgifter
Inom vilket vattenskyddsområde kommer schaktning att utföras

Person-/organisationsnummer

Företagets/anläggningens namn som utför schaktningsarbetet

Kontaktperson

Postadress

Ort

Mobilnummer

E-postadress

2. Schaktning
Var kommer schaktning att ske (ange fastighetsbeteckning och markera på bifogad karta)

Inom vilket skyddsområde?
Primär skyddszon

Sekundär skyddszon

Vad är syftet med grävarbetet?
Vägbyggnation

Husbyggnation

Ledningsgravar

Annat, nämligen:
Mellan vilka datum kommer schaktning att utföras (år-månad-dag)?

Hur långt är det till närmsta vattendrag?

Beskriv hur arbetet kommer att gå till? (djup, bredd, längd samt metod)

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

kommer schaktmassor att fraktas? Om ja, var och hur;

Motivera varför schaktning måste ske inom vattenskyddsområdet.

3. Uppställning av arbetsmaskiner
Antalet arbetsmaskiner?

Typ av arbetsmaskiner/fordon?

Kommer uppställning av arbetsfordonen att ske inom vattenskyddsområdet?
Ja
Nej
Mellan vilka tider på dygnet kommer uppställning att ske? (markera uppställningsplats på bifogad
karta)
Ska tankning ske inom skyddsområdet?

Ja
Nej
Finns det saneringsutrustning? Om ja vilken typ?

Beskriv underlaget där arbetsmaskiner/fordon kommer att vara uppställda

f

Hårdgjord

Grusad plan

Gräsyta

Skogsmark

Annat nämligen:
Vilka åtgärder vidtas för att skydda grund/ytvatten från föroreningar, beskriv.

Övriga upplysningar

Detta ska bifogas ansökan

 Översiktlig och tydlig karta med aktuell fastighet/fastigheter markerad samt där schaktning/grävning
kommer att ske.

 Säkerhetsdatablad för de kemikalier som används t.ex. drivmedel till arbetsmaskiner. Om inte
säkerhetsdatablad finns, ange produktnamn och CAS-nr samt övrig information som finns på t.ex.
kemikaliens etikett. Alternativt en sammanställning i en lista på de kemikalier som hanteras.
Avgift
För handläggning av detta ärende utgår en timavgift enligt taxa fastställd av
kommunfullmäktige. För närvarande (2021) är timavgiften 1 066 kr.
När du skickar in denna blankett till Ystad-Österlenregionens miljöförbund kommer vissa
personuppgifter om dig behandlas. Kontakta oss för information om hur förbundet hanterar dina
personuppgifter eller besök vår webbplats:
www.ystad.se/ystadosterlenmiljo/organisation/behandling-av-personuppgifter/
Datum

Namnunderskrift
Namnförtydligande

Skicka blanketten till:
Ystad-Österlenregionens miljöförbund
Gladanleden 2, 27336 Tomelilla
Alternativt maila till: exp@ystadosterlenmiljo.se

