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Blankett
Ansökan om dispens inom
vattenskyddsområden

Kommunalt vattenskyddsområde
Skickas till

Bygg- och miljöförvaltningen
195 85 Märsta

Sökande
Företagsnamn eller personnamn

Telefon

Organisations- eller personnummer

E-postadress

Adress

Postnummer

Postort

Fakturamottagare (om annan än sökande)
Namn

Telefon

Organisationsnummer

E-postadress

Adress

Postnummer

Postort

Fastighet
Fastighetsbeteckning

Fastighetsägare (om annan än sökande)

Adress

Telefon

Postnummer

Postort

Vattenskyddsområde
SIG7000, v3.0, 203-03-22

Namn

Dispensansökan gäller:

Primärt/inre skyddsområde
Brunnsområde

Sekundär/yttre skyddsområde

* Personuppgifter som lämnas i samband med ansökan databehandlas för administration av ärendet. Ändamålet är därför att handlägga, administrera, utöva
tillsyn och i förekommande fall avgiftsdebitera ansökningar/ärenden inom nämndens ansvarsområde. Information om registrerade personuppgifter lämnas efter
skriftlig begäran ställd till Personuppgiftsansvarig, Sigtuna kommun, Bygg- och miljöförvaltningen, 195 85 Märsta. Vill Du begära rättelse av felaktig eller
missvisande uppgift kan Du vända dig till samma adress eller ringa 08-591 260 00.
Postadress

Besöksadress

Telefon (växel)

Telefon (MHK)

195 85 Märsta

Södergatan 20, Märsta

08-591 260 00 vx

08-591 266 60

E-post

byggochmiljonamnden@sigtuna.se

Org.nr

212000-0225
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Vad som ska göras

Grävning/schaktning/andra markarbeten
byggnad/anläggning

Vattenverksamhet

Uppförande av

Hantering av kemikalier
Energianläggning:

Bergvärme

Jordvärme

Annan energianläggning, ange vad:

Fordon och väg:

Transporter av farligt gods

Vägarbete

Fordonstvätt

Anna verksamhet, ange vad:
Arbeten beräknas starta, datum:

Arbeten beräknas vara klara, datum:

Beskrivning av vad som ska göras, samt varför

Uppgifter lämnas i separat bilaga
Beskrivning av geologi
Jordarter

Grundvattennivån (meter)

Avstånd till större vattendrag och vattenförande dike

Uppgifter lämnas i separat bilaga

Avstånd till enskild drickvattenbrunn
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Hydrologi (endast vid arbeten i ytvatten). Beskriv ytvattenförhållandena på platsen (t.ex. vattendjup,
strömningsriktning mm)

Uppgifter lämnas i separat bilaga

Verksamhetens miljöpåverkan

Uppgifter lämnas i separat bilaga.

Beskriv de skyddsåtgärder som ska vidtas för att undvika negativ påverkan på ytvatten eller grundvatten.

Uppgifter lämnas i separat bilaga.
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Markföroreningar och markhistorik. Beskriv markhistorik och risk för markföroreningar samt redan kända
markföroreningar.

Avgift

Bygg- och miljöförvaltningen tar ut en timavgift för handläggning av ansökan enligt den taxa som
kommunfullmäktige har fastställt.

Lagstöd

Vattenskyddsföreskrifter, Sigtuna kommun
Miljöbalken
Underskrift
Sökandens underskrift

Namnförtydligande

Datum

Bilagor

Kartmaterial ( översiktskarta över området, detaljkarta med skala)
Skriftligt tillstånd från markägaren
Fotografier från platsen (underlättar handläggningen av ärendet)
Miljöteknisk undersökning har utförts och lämnas som bilaga:
Ja

Nej

