Anmälan/Ansökan om installation av
vattentäkt inom särskilt känsligt område

Sökande/person
Namn

Person/organisationsnummer

Adress

Postadress

Telefon bostad (även riktnummer)

Telefon arbete (även riktnummer)

Mobiltelefon

E-post (som läses regelbundet)

Fastighet

Fastighetsbeteckning
Typ av bostad

☐ Permanenthus

☐ Fritidshus

Antal hushåll som ska anslutas (bifoga förteckning)

Annan verksamhet som ska anslutas (bifoga beskrivning)

Redogör för vattenbesparande åtgärder

Beskrivning av verksamhet
Brunnsutförande

☐ Bergborrad brunn

☐ Grävd brunn

Antal brunnar (bifoga förteckning)

Brunnsdiameter

Närmaste grannars brunnar
Fastighet

Borrdjup (m)

Brunnsdjup

Smak av salt

☐ Ja
Fastighet

Borrdjup (m)

Fastighet

Borrdjup (m)

Smak av salt

☐ Ja
Borrdjup (m)

Fastighet

Borrdjup (m)

☐ Nej
Installerad reningsutrustning

☐ Nej

Smak av salt

☐ Ja

Installerad reningsutrustning

☐ Nej

Smak av salt

☐ Ja
Ansvarig entreprenör

Installerad reningsutrustning

Smak av salt

☐ Ja
Fastighet

Installerad reningsutrustning

☐ Nej

Installerad reningsutrustning

☐ Nej

Kontaktperson

Mobilnummer

Firmanamn

E-post

Adress

Postadress

1 (2)

2 (2)
Bilagor som ska bifogas

☐ Bilaga 1, Situationsplan (skala 1:400 – 1:2000)
I situationsplanen ska följande tydligt framgå:
-

Placering av planerad vattentäkt
Bedömt tillrinningsområde för planerade vattentäkten
Andra befintliga vattentäkter inom tillrinningsområdet, ange om de är borrade/grävda
Avloppsanläggningar inom området, ange typ och utsläppspunkt för varje anläggning
Jordarter och berg i dagen (Jordartskarta kan fås av Miljö och Stadsbyggnad)
Diken och annat ytvatten

☐ Bilaga 2, Hydrogeologisk utredning

Vid risk för saltvattenpåverkan ska följande tydligt framgå:
-

Inventering av brunnar samt detaljerad hydrogeologisk undersökning där
sommarförhållandena dokumenteras (Munkeby tillgångsklass 1, se bilaga),
Grundvattenmagasinets kort- och långsiktiga uthållighet fastställs med direkta
mätningar/tester (Munkeby tillgångsklass 2, se bilaga),
Befintliga brunnar inventeras och vattnets kloridhalt fastställs (Kristevik samt Munkeby
tillgångsklass 3, se bilaga),
Annan likvärdig undersökningsmetod
Beräkning och redovisning av nödvändiga skyddsavstånd.

☐ Bilaga 3, …
Information
Anmälan/Ansökan skall göras innan man påbörjar arbetet med att installera vattentäkten. En
brunnsborrning bör utföras av person med formell behörighet, personligt certifikat utfärdat av SP
SITAC, för att säkerställa att gällande normer och regler följs. Entreprenörens kompetens ger dig
som konsument trygghet. (se sitac.se).
Mer information finns på vår hemsida: uddevalla.se.
Vid frågor kontakta oss på telefon: 0522 – 69 60 00.
Avgift

Avgift tas ut för handläggning. Mer om avgifter kan du läsa på vår hemsida: uddevalla.se.
Ofullständig ansökan/anmälan kan ta längre tid att handlägga. Avgift tas ut även vid avslag.

Personuppgifter

Läs om hur Uddevalla kommun behandlar dina personuppgifter på uddevalla.se/personuppgifter.

Ansökan/anmälan enligt

9 kap 10 § miljöbalken samt lokala föreskrifter för människors hälsa och miljön

Godkännande
☐ Jag intygar att all information som fyllts i blanketten är riktig. Jag godkänner att uppgifter som
lämnats i blanketten förs in i kommunens register och att en avgift kommer att tas ut för
handläggning. (Fylls i av den som är sökande)

Blanketten skickas till
e-post: samhallsbyggnad@uddevalla.se
Adress: Samhällsbyggnad, Uddevalla kommun, 451 81 Uddevalla
Blanketten uppdaterad 2018-05-15

