ANSÖKAN ENLIGT LOKALA
HÄLSOSKYDDSFÖRESKRIFTER (5123)
Bergborrad dricksvattentäkt

Enligt 9 kap. 10§ miljöbalken samt 6§ lokala hälsoskyddsföreskrifter för Vaxholms kommun för att
skydda människors hälsa och miljön.

Allmänna uppgifter om sökanden
Namn

Organisations/personnummer

Adress

Postadress

Faktureringsadress (om annan än ovan)
Telefon dagtid

E-post

Fastighetsägare (om annan än
sökande)

Telefon
dagtid

Fastighetsbeteckning

Beslutsunderlag för ansökan (se bilaga):
Utredning för bergborrad brunn
Situationsplan
Information till grannar

Provresultat från kloridanalys
Geologisk utredning (gäller Tynningö och Ramsö)

Vattentäkten ska försörja:
Permanent bostad

Fritidsbostad

Antal anslutna fastigheter_________

Antal personer_________

Planerad upptag av vatten______l/dag

Befintliga anläggningar på fastigheten:
Borrad brunn

Grävd brunn

Bergvärme

Avloppsanläggning

Annat________________________________________________________________________

Underskrift av sökande eller fastighetsägaren
Ort och datum

Underskrift

Ansökan skickas in till: SÖDRA ROSLAGENS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONTOR, 183 80 TÄBY

Södra Roslagens

Besök: Kemistvägen 8

E-post: miljokontoret@srmh.se

miljö- och hälsoskyddskontor

Växel: 08-578 663 00

Hemsida: www.srmh.se

Postadress: 183 80 Täby

Fax: 08-758 15 76

Ett samarbete mellan Täby kommun
och Vaxholms stad

Innehåll Utredning för bergborrad brunn

BILAGOR TILL ANSÖKAN
En utredning för bergborrad brunn ska innehålla:


Uppgifter om planerat borrdjup.



Uppgifter om planerat uttag av vatten.



Uppgifter om antalet fastigheter, permanent eller fritidsfastigheter och personer
som vattentäkten ska försörja.



Provresultat från kloridanalys (saltvatten) från egen och omgivande brunnar inom
100 meter från planerad anläggning.



Uppgifter om vem/vilka som ska utföra arbetet.



Uppgift om att andra som berörs av brunnen (främst grannar) är informerade om
att borrning ska ske.



Vid borrning i områden med risk för saltvatteninträngning ska alltid en geologisk
utredning bifogas ansökan.

Situationsplan med uppgift om:


Fastighetsgränser.



Befintliga och/eller planerade byggnader.



Befintliga och/eller planerade dricksvattenbrunnar inom ca 100 meter från det
planerade borrhålet. Även de dricksvattenbrunnar som inte används för tillfället
ska redovisas.



Befintliga och/eller planerade energibrunnar inom ca 100 meter från det planerade
borrhålet.



Befintliga och/eller planerade avloppsanläggningar inom ca 100 meter från det
planerade borrhålet.



Förslag till placering av borrhål.



Diken, täckdiken, vattendrag och strand i närområdet (ca 100 meter).

Information till grannar:
Den som berörs av bergborrade vattentäkten (främst grannar) ska informeras om ansökan
innan beslut fattas. För att minska handläggningstiden kan sökanden själv informera
berörda grannar. Använd avsedd blankett från miljö- och hälsoskyddskontoret.

Miljö- och hälsoskyddskontoret påbörjar prövningen av ansökan först när en
komplett ansökan inkommit med begärda uppgifter enligt ovan.
Handläggningstiden förlängs om uteblivna uppgifter måste begäras in. Avgiften
för handläggning av tillståndsansökan för att anlägga bergborrad
dricksvattentäkt tas ut enligt taxa fastställt av kommunfullmäktige.
.

Södra Roslagens

Besök: Kemistvägen 8

miljö- och hälsoskyddskontor

Växel: 08-578 663 00

Hemsida: www.srmh.se

Postadress: 183 80 Täby

Fax: 08-758 15 76

Ett samarbete mellan Täby kommun

E-post: miljokontoret@srmh.se

och Vaxholms stad

Blankett information till grannar

PLANERAD BERGBORRAD DRICKSVATTENTÄKT
På fastigheten ____________________________________ planeras borrning av en ny
dricksvattentäkt.
Enligt Miljöbalken ska berörda grannar (fastighetsägare) informeras om ansökan innan
Södra Roslagens miljö och hälsoskyddsnämnd beslutar om tillstånd.
Din underskrift är ett bevis på att Du har fått information om den planerade bergborrade
dricksvattenbrunnen.
Skriv eventuella synpunkter/kommentarer/frågor eller skicka dem direkt till Södra
Roslagens miljö- och hälsoskyddskontoret. Det går även bra att ringa.
Skriv under med namnförtydligande.
Fastighetsbeteckning
Underskrift och namnförtydligande
Synpunkter

Fastighetsbeteckning
Underskrift och namnförtydligande
Synpunkter

Fastighetsbeteckning
Underskrift och namnförtydligande
Synpunkter

Fastighetsbeteckning
Underskrift och namnförtydligande
Synpunkter

Bifogas som bilaga till ansökan

Södra Roslagens

Besök: Kemistvägen 8

E-post: miljokontoret@srmh.se

miljö- och hälsoskyddskontor

Växel: 08-578 663 00

Hemsida: www.srmh.se

Postadress: 183 80 Täby

Fax: 08-758 15 76

Ett samarbete mellan Täby kommun
och Vaxholms stad

