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Ansökan om tillstånd för avledning av vägdagvatten
inom vattenskyddsområde
Sökande
Namn

Organisationsnummer/personnummer

Adress

Postadress

Telefon dagtid

E-postadress

Fakturaadress (om annan än ovan) och referens

Beskrivning av planerat arbete
Ange tidsperiod för planerat arbete

Fr.o.m.

T.o.m.

Beskriv det planerade arbetet kortfattat och motivera varför detta måste ske inom vattenskyddsområde

Markförhållanden och grundvattennivåer vid planerad anläggningsplats
Beskriv markförhållandena (jordart och genomsläpplighet) där den planerade vägen ska anläggas

Hur långt är avståndet mellan högsta grundvattenyta och befintlig markyta inom det planerade
anläggningsområdet? Hur har denna grundvattenyta uppmätts?

Kommer grävarbeten att ske? Om ja, hur djupt under befintlig markyta kommer i sådana fall grävning att ske?
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Omhändertagande av dagvatten i samband med anläggningsskede
Beskriv hur dagvattnet kommer att omhändertas i samband med anläggningsskedet samt vilka skyddsåtgärder
som kommer att vidtas i för att motverka förorening av yt-/grundvatten

Uppställning av arbetsfordon i samband med anläggningsskede
Antal arbetsmaskiner/fordon

Typ av arbetsmaskiner/fordon

Om fordon kommer att ställas upp inom vattenskyddsområde, ange fastighetsbeteckning samt markera på
bifogad karta.

Mellan vilka tider på dygnet kommer uppställning att
ske?

Mellan vilka datum kommer uppställning att ske?

Hur långt är det till närmaste sjö, vattendrag, dike eller liknande?

Finns saneringsutrustning? Om ja, vilken typ?

Beskriv underlaget där arbetsmaskiner/fordon kommer att stå uppställda

Hårdgjord yta

Grusad plan

Gräsyta

Skogsmark

Annat:_______________________

Var kommer fordonen att tankas? Markera på bifogad karta om tankning kommer att ske inom
vattenskyddsområde.
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Vilka åtgärder vidtas för att skydda grund-/ytvattnet från förorening?

Hur omhändertas dagvatten från uppställningsytan

Uppskattad trafiksituation på planerad väg
Ange uppskattad trafikmängd på vägen
(antal fordon per dygn)

Kommer farligt gods att transporteras på vägen

Ja

Nej

Omhändertagande av dagvatten från planerad väg
Beskriv hur dagvattnet kommer att omhändertas från den planerade vägen och vilka skyddsåtgärder som
kommer att vidtas för att motverka förorening av yt-/grundvatten
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Bilagor
Översiktlig karta/situationsplan där det tydligt framgår var den planerade vägen kommer att anläggas
inom vattenskyddsområde. Om uppställning av arbetsfordon och tankning av dessa kommer att
ske inom vattenskyddsområde ska plats för detta markeras.

_________________________________________________________________________________________
Avgift för handläggning tas ut enligt Taxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken, 2017 fastställd av
kommunfullmäktige.

_________________________________________________________________________________________

Underskrift

…………………………………………

………………………………………………………………

Ort och datum

Underskrift av sökande samt fastighetsägare (om annan än
sökande)

_________________________________________________

Skicka ifylld blankett med bilagor
till:
Miljö- och hälsoskyddskontoret
551 89 Jönköping
___________________________

…………………………………………………………………….
Namnförtydligande

Uppgifterna på denna blankett kommer att databehandlas
Genom att underteckna blanketten godkänner jag det.

Besöksadress Juneporten Västra Storgatan 16 Jönköping. Telefon 036-10 50 00 E-post: miljo@jonkoping.se

