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Ansökan om tillstånd vid arbete inom 

skyddsområde för vattentäkt  
 

Ifylld blankett skickas till: 

Plan- och miljöenheten 

Lessebo kommun, 365 31 Lessebo 

plan-miljo@lessebo.se 

 

Sökande 

Namn  Organisations- eller 

personnummer  

 

 

Kundid för kommunal 

verksamhet  

Adress  Postadress  

Telefon E-post 

 

Åtgärderna sker inom följande skyddsområde 

☐ Rottnen-Hacksjön 

☐ Läen 

☐ Djupgöl 

☐ Skruv 

 

Uppgifter om åtgärden 

☐ Åtgärden sker inom primär skyddszon 

☐ Åtgärden sker inom sekundär skyddszon 

☐ Åtgärden sker inom tertiär skyddszon 

Åtgärden beräknas pågå från - till 

Följande åtgärder ska göras 

 

 

Följande areal/er berörs 

 

 

Ange fastighetsbeteckningar till de fastigheter som berörs av åtgärderna 

 

 

 

Följande finns där åtgärderna ska göras 

☐ Vattentäkt ☐ Öppna diken 
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☐ Öppet vatten, sjö, å, märgelgrav eller 

liknande 

☐ Dagvattens- eller dräneringsbrunnar 

☐ Täckdiken ☐ Annat som behöver tas hänsyn till 

 

 

 

Påfyllning och tankning av maskinell utrustning 

Ange påfyllningsplatser för maskiner, lokalisering och utformning. Märk ut platsen på en karta som 

ska bifogas. 

 

 

Ange avstånd från påfyllningsplats till närmaste vattentäkt, dagvattenbrunn, dräneringsbrunn, dike 

eller annat vattendrag 

 

 

 

Ange plats och mängd petroleumprodukter respektive bekämpningsmedel som maximalt kommer 

att förvaras inom området, samt hur de förvaras. Märk ut platsen på en karta som ska bifogas.  

 

 

Ange uppställningsplats för maskiner. Märk ut platsen på en karta som ska bifogas.  

 

 

 

Markförhållanden  

Ange dominerande jordart, marklutning med mera 

 

 

 

 

Övrigt 

Ange planerade virkesupplag, uppläggningstid, plats. Märk ut platsen på en karta som ska bifogas.  

 

 

Ange om markberedning planeras samt vilken metod som ska användas.  

 

 

Ange om bekämpningsmedel kommer att användas och i så fall när, vilket medel och med vilken 

metod.  

 

 

Ange om kalkning eller gödsling planeras och i så fall när, vilka medel och med vilken metod. 
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Ange vilken utrustning för sanering i samband med olyckor och haverier som kommer att finnas 

tillgängliga i samband med arbetet. 

 

 

Ange om dikning kommer att göras. Märk ut platserna på en karta som ska bifogas. 

 

 

Ange om nya vägar planeras i samband med arbetet. Märk ut dem på en karta som ska bifogas. 

 

 

 

Bilagor som ska bifogas  

Bilaga 1: Kartor över aktuellt område med uppställningsplats, påfyllningsplats, upplag, etc. 

markerad.  

Bilaga 2: Översiktskarta (ex. topografisk karta).  

 

Underskrift  

Jag godkänner att mina personuppgifter behandlas för det ändamål som anmälan/ansökan 

avser.  

Ort och datum  

 

Namnteckning  

 

Namnförtydligande  

 

Ansökan ska inkomma till plan- och miljöenheten senast 6 veckor innan åtgärderna ska påbörjas.  

 

Avgift  

Timavgift enligt kommunens taxa debiteras för handläggningen av ansökan. Ofullständig 

ansökan gör att handläggningstiden blir längre.  

 

Information enligt 23 och 24 §§ personuppgiftslagen (1998:204, PuL)  

De personuppgifter som du lämnar på denna blankett kommer att användas för Lessebo 

kommuns administration av miljö- och hälsoskyddsärenden. Uppgifterna registreras i Plan-och 

miljöförvaltningens ärendesystem.  

 

Personuppgiftsansvarig nämnd är Plan-och miljönämnden. Enligt 26 § PuL har du rätt att efter 

skriftlig och egenhändigt undertecknad ansökan, få ett registerutdrag gratis en gång per 

kalenderår. Om någon uppgift är fel har du rätt att få uppgiften rättad.  

 

Personuppgifter i allmänna handlingar hos kommunen kan komma att lämnas ut enligt 

offentlighetsprincipen till den som begär det.  

 

Information om anmälan eller tillstånd  

Vissa åtgärder inom skyddsområde är anmälningspliktiga och andra kräver tillstånd. Information 

finns i skyddsföreskrifterna för det aktuella skyddsområdet. Karta över skyddsområden och 

föreskrifter finns på Lessebo kommuns webbsida www.lessebo.se. 

http://www.lessebo.se/
http://www.lessebo.se/
http://www.lessebo.se/

