Ansökan eller anmälan åtgärd inom
vattenskyddsområde
Enligt Åre kommuns
vattenskyddsföreskrifter
Insändes till:
Miljöavdelningen
Åre Kommun
Box 201
837 22 Järpen
*= obligatoriska uppgifter

Personuppgifter
För- och efternamn eller företagsnamn*

Person-/Organisationsnummer*

Adress*

Telefon arbetet

Postnummer och ort*

E-postadress

Telefon bostaden*

Plats för åtgärd
Fastighetsbeteckning*

Fastighetsägare (om annan än sökande)

Faktureringsadress (om annan än ovan)
Namn

Organisationsnummer

Adress

Referensnummer

Postnummer

Ort

Ansökan/anmälan avser*

□ Befintlig verksamhet

□ Ny verksamhet

□ Ändring befintlig verksamhet

Kryssa i de rutor som är aktuella*
□ Hantering av petroleumprodukter
□ Hantering av naturgödsel, växtnäringsämnen och ensilage
□ Uppföra ny byggnad, tillbyggnad eller ändrad användning utanför detaljplanelagt område
□ Inrättande av avloppsanläggning
□ Tillfälligt upplag av bark, timmer, flis, spån, pellets och ved
□ Hantering av kemiska produkter
□ Schaktningsarbeten, sprängning, pålning, borrning, spontning samt åter-/utfyllnad av schaktmassor
□ Anläggning för lagring/utvinning av värmeenergi ur berg, mark och vatten, för uttag av vatten för energiändamål eller uttag av grundvatten
□ Halkbekämpning, dammbindning m.m. med salt eller annan kemikalie

Beskrivningen av hanteringen*
Beskriv med egna ord vad ansökan avser, varför arbetet måste ske inom vattenskyddsområde, hur arbetet
kommer att gå till. Hänvisa gärna till bifogad situationsritning.

Postadress
Miljöavdelningen
Åre Kommun
Box 201
837 22 Järpen

Besöksadress
Kommunhuset, Järpen
Norra vägen 21

Telefon
0647-161 00 (vx)

E-postadress
miljoavdelningen@are.se
Internetadress
www.are.se
422-01

Skyddsåtgärder*
Beskriv vilka skyddsåtgärder som kommer att vidtas för att förhindra förorening av grundvattnet.

Information om användning av kemiska produkter
Vilka kemiska produkter kommer att användas, i vilken mängd och till vad:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hur kommer dessa produkter att förvaras:

Följande ska bifogas ansökan*
□ Situationsplan för området med åtgärd utmarkerad. Skala ska vara 1:500.
□ Kontrollrapport för cistern, vid förvaring av brandfarliga vätskor eller spillolja
□ En geologisk bedömning, som krävs vid:
- Djupare schaktning än 1 meter inom primär zon och 2 meter inom sekundär zon.
- Större mängder vatten ska omsättas (pumpas eller liknande).
- Vid all form av byggnation
- För borrning (bergvärme, grundvatten) inom primär zon
- I övrigt bedömd hög risk för påverkan på grundvattnets kvalitet eller kvantitet.

Sökandes underskrift
Ort och datum*

Namn*

Namnförtydligande*

Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). På
datainspektionens hemsida får du veta mer: https://www.datainspektionen.se/
En avgift kommer att tas ut för handläggningen, enligt taxa beslutad av kommunfullmäktige, för taxa se: www.are.se

