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Åtgärder inom vattenskyddsområde
Sökande
Namn

Organisations/Personnummer

Utdelningsadress (gata, box etc)

Postnummer

Postort

E-postadress

Telefon dagtid (även riktnr)

Telefon kvällstid (även riktnr)

Telefon mobil

Kontaktperson

Fastighet
Fastighetsbeteckning
Verksamheten kommer att bedrivas inom följande zoner (fler alternativ möjliga)

Primär zon

Sekundär zon

Tertiär zon

Anmälan
Anmälan avser (flera alternativ möjliga)

Ändring av befintlig verksamhet

Ny verksamhet

Övrig hantering av petroleumprodukter än för uppvärmning av fastigheter (gäller tertiär skyddszon, förutom
för mindre än 250 liter och drivmedel i fordon och arbetsmaskiner)
Avverkning, annan än med handhållna redskap (gäller primär och sekundär skyddszon)
Schaktning, pålning, spontning och underjordsarbete förutom schaktningsarbete i samband med
ledningsarbete och mindre vägunderhåll (gäller sekundär och tertiär skyddszon)
Uppställning och återkommande parkering av arbetsfordon, arbetsmaskiner, tunga fordon och stationära
förbränningsmotorer (gäller tertiär skyddszon)
Tekniska beskrivningar
Följande bilagor ska bifogas ansökan

Situationsplan/Skiss/Karta
Beskrivning av verksamheten (se nästa sida för mer detaljer)
Omgivningsbeskrivning (exempelvis närhet till vattendrag, enskilda brunnar, vattentäkt osv.)
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Riskanalys. En bedömning och värdering av den risk som verksamheten kan utgöra för vattenkvalitén inom
vattenskyddsområdet. Riskanalysen ska innehålla en redogörelse för vilka konsekvenser en olycka kan
medföra samt redogöra för förebyggande (säkerhetsanordningar, tillsyn, kunskap/utbildning, utbyte av
kemikalier etc.) och skadebegränsande (invallning, åtgärder i byggnader) åtgärder som vidtagits.

Postadress

Besöksadress

Telefon

Internet

Bankgiro

Org.nr

Box 19
732 21 Arboga

Gunnarsrovägen 2

0227-67 02 00
0589-67 02 00

www.arboga.se
www.kungsor.se
miljo.bygg@vmmf.se

703-3707

222000-2881
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Beskrivning av verksamheten
Hantering av petroleumprodukter









Typ och klass av olja
Användningsområde
Förvaringsmängd i liter
Material och typ av cistern (S, K eller annat)
Typ av överfyllnadsskydd
Typ av nivåavläsning
Övriga upplysningar

Avverkning




Beskrivning av maskiner och deras bränsle och oljor
Beskrivning av de skyddsåtgärder som vidtagits för att förhindra förorening av vatten

Schaktning, pålning, spontning, underjordarbete och materialtäkt






Beskrivning av planerade arbeten (omfattning, syfte, planerad tid)
Beskrivning av material (vilket material, mängd material i ton eller m3)
Beskrivning av hänsyn till yt- och grundvatten (avstånd till yt- och grundvatten, skyddsåtgärder)
Beskrivning av de skyddsåtgärder som vidtagits för att förhindra förorening av vatten.

Uppställning av fordon och arbetsmaskiner



Syfte med uppställning och återkommande parkering



Beskrivning av fordon, maskiner och förbränningsmotorer och deras bränsle, oljor och last (t.ex.
kemikalier).
Beskrivning av de skyddsåtgärder som vidtagits för att förhindra förorening av vatten



Information
Information om vattenskyddsföreskrifterna finns på Kungsörs kommuns hemsida, www.kungsor.se
Timavgift tas ut för prövning av anmälan enligt vattenskyddsföreskrifterna, enligt fastställd taxa.
Observera att handläggning inte kan påbörjas förrän anmälan är komplett.

Underskrift
Datum

Namnförtydligande

Underskrift

Blanketten skickas till: Västra Mälardalens Myndighetsförbund, Box 19, 732 21 Arboga

För din information vill vi meddela att dina personuppgifter hanteras enligt PUL och används för att behandla ansökningshandlingar, för adressökning och eventuell fakturering. Om du vill ha
ytterligare information om hur dina personuppgifter används eller om du vill att dessa ändras är vi tacksamma för skriftligt besked om detta till: Västra Mälardalens Myndighetsförbund, Box
19, 732 21 Arboga

