Ansökan/anmälan om större schaktningsarbeten, sprängning av berg,
pålning, spontning eller borrning
och liknande underhållsarbeten

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Enligt vattenskyddsföreskrifter
Skickas till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland
621 81 Visby

Sökanden:
Namn / Företag:

Organisationsnr. / personnr:

Kontaktperson:
Telefon:

Ev. e-postadress:

Adress:

Postadress:

Fastighetsbeteckning:
Fakturamottagare:
Faktureringsadress:

Postadress:

Uppgifter som lämnas kommer att registreras i våra dataregister och behandlas enligt Personuppgiftslagen (1998:204).

Fastighetsägare (om annan än sökande):
Namn / Företag:

Organisationsnr. / personnr:

Kontaktperson:
Telefon:

Ev. e-postadress:

Adress:

Postadress:

Ansökan/anmälan avser:
större schaktningsarbete

Sprängning av berg

Borrning

Annat, nämligen:

Vad är syftet med arbetet?

Husbyggnation

Inom vilken skyddszon?

Pålning

Spontning

Vägbyggnation

Annat, nämligen:

Primär skyddszon

Sekundär skyddszon

Under vilken period kommer arbete att utföras (datum-datum)?

Besöksadress Visborgsallén 19

Bankgiro 339–8328

Postadress SE–621 81 Visby

Postgiro 18 97 50–3

Telefon +46 (0) 498–26 90 00 vxl

Org. nr. 212000-0803

E-post registrator-mhn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Beskrivning av arbete:
Till vilket djup under befintlig markyta kommer arbete att ske?:
Hur långt är avståndet mellan högsta grundvattenyta och befintlig markyta?:
Beskriv hur arbetet kommer att gå till (bredd, djup, metod):

Vart kommer uppkomna massor att fraktas?:

Beskrivning av uppställning av arbetsfordon:
Kommer uppställning att ske av arbetsfordon?
Inom vilken skyddszon ställs arbetsfordon upp?
Antal arbetsmaskiner/fordon:

Ja, plats markeras på bifogad karta
Primär skyddszon

Nej

Sekundär skyddszon

Utanför skyddszon

Typ av arbetsmaskiner/fordon:

Beskriv underlaget där arbetsfordon kommer att vara uppställda:
Asfalt

Grusad plan

Gräsyta

Skogsmark

Annat, nämligen:
Mellan vilka tider på dygnet kommer uppställning att ske?

Mellan vilka datum kommer uppställning att ske?

Beskrivning av uppställning av arbetsbodar:
Kommer uppställning att ske av arbetsbodar?
Inom vilken skyddszon ställs arbetsbodar upp?
Antal arbetsbodar:

Ja, plats markeras på bifogad karta
Primär skyddszon

Nej

Sekundär skyddszon

Ingår t ex toalett och dusch?

Ja

Utanför skyddszon
Nej

Om ja, hur omhändertas spillvattnet?:
Mellan vilka datum kommer uppställning att ske?

Risker:
Finns vattendrag, vattentäkt eller dagvattenbrunn i närheten?

ja inom

Kan upptagna massor vara förorenade?

ja

nej

Kontrolleras att tillförda massor är rena?

ja

nej

Finns det risk för spill/läckage från arbetsfordon?

ja

nej

Ska bränslecistern ställas upp och tankning ske?

ja

nej

Finns det möjlighet att låsa/låsa in utrustning, maskiner mm?

ja

nej

m

nej
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Skyddsåtgärder:
Beskriv vilka åtgärder som vidtas för att skydda grund/ytvatten från förorening:

Motivera varför upplag/spridning måste ske inom vattenskyddsområde:

Övriga upplysningar

Underskrift:
Ort och datum:

Namnunderskrift:

Avgift tas ut för handläggning av ärendet enligt gällande taxa.

Detta ska bifogas ansökan/anmälan
•

Situationsplan över området där arbete kommer att ske. På kartan ska eventuella diken/vattendrag
vara markerade samt uppställningsplats för arbetsfordon, arbetsbodar, cisterner mm.

•

En lista på de kemikalier som används.

•

Riskanalys ska lämnas in av verksamhetsutövare (företagare). Riskanalys ska innehålla en redogörelse
för vilka konsekvenser en olycka kan medföra samt vilka förebyggande och skadebegränsande
åtgärder som vidtagits. Förebyggande åtgärder kan vara säkerhetsanordningar/skyddsåtgärder enligt
ovan, tillsyn, kunskap/utbildning, utbyte av kemikalier mm. Skadebegränsande åtgärder kan vara tätt
underlag, rutiner vid tillbud mm.

Information
•

För att undvika krav på kompletteringar är det viktigt att fylla i blanketten noggrant och att bifoga de
bilagor som anges ovan. Det går också bra att skriva en egen ansökan/anmälan som innehåller det
som efterfrågas ovan.

•

Tillstånd kommer att vara tidsbegränsat.

•
•

Information om Gotlands vattenskyddsområden finns samlad på:

http:/ / w w w .gotland.se/ vattenskydd

Om en förorening upptäcks i mark och föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för människors
hälsa eller miljön ska miljö- och hälsoskyddsnämnden genast underrättas om detta (10 kap 11 § MB).

