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Bilaga 7 till ansökan
Tillstånd enligt vattenskyddsföreskrifter
Datum __________________
Har du frågor?
Gävle kommun
Livsmiljö Gävle
Miljö- och hälsoskydd
Telefon 026-17 80 00
samhallsbyggnad@gavle.se

Skickas till:
Gävle kommun
Livsmiljö Gävle
Miljö- och hälsoskydd
801 84 Gävle

Ansvarig myndighet är Samhällsbyggnadsnämnden.
Schaktningsarbeten, sprängning, pålning, borrning, muddring.

Ansökan avser
Schaktningsarbete
Sprängning
Pålning
Muddring – bifoga kopia på beslut
Ange hur massorna omhändertas:................................................................................................
Utfyllnadsmassor ska användas
Ange varifrån massorna kommer:..................................................................................................
Borrning
Tjältining
Undersökningsarbeten
Tidsperioden ansökan avser, datum:
Fr.o.m. _________________________

T.o.m. _________________________

Djup under befintlig markyta som arbetet avses att
utföras, meter

Arbetsområdets area, m2

Beskriv varför schaktning, pålning, muddring m.m. ska utföras

Gävle kommun 801 84 Gävle Besöksadress Drottninggatan 22
Kundtjänst 026-17 80 00 gavle.kommun@gavle.se www.gavle.se
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Alternativ lokalisering har utretts

Ja
Nej
Beskriv hur arbetet kommer att gå till

Beskriv vilka försiktighetsåtgärder som planeras för att förhindra förorening av mark, grundvatten eller vattendrag

Bilagor
Översiktlig karta med aktuell fastighet markerad (eller flera fastigheter)
Ritning som visar var på fastigheten arbetet kommer att ske.
Resultat från tidigare markundersökningar.
Motivering varför den verksamhet ni ansöker om tillstånd för måste ske inom skyddsområdet
för vattentäkt. Alternativ lokalisering ska utredas och redovisas.

Övrig information
• Ansökan ska lämnas/skickas in till Gävle kommun, Livsmiljö Gävle, Avd. Miljö- och
hälsoskydd, 801 84 Gävle, senast 4 veckor innan arbetet påbörjas.
• Samhällsbyggnadsnämnden tar ut timavgift för handläggning av ansökning enligt vattenskyddsföreskrifterna. Avgiften baseras på den tid som lagts ned i ärendet.
• Vid eventuella frågor ring Gävle Kommuns kundtjänst 026-17 80 00 och be att få bli kopplad till någon miljöinspektör som arbetar med vattenskyddsområden, ange också vad din fråga handlar om.
OBS!
Glöm inte att fylla i och skicka med ansökan om tillstånd enligt vattenskyddsföreskrifter.
Utan den kan ärendet inte handläggas.
Gävle kommun behandlar de personuppgifter du lämnar enligt EU:s dataskyddsförordning.
Du kan ta del av den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter på
www.gavle.se/dataskydd. Om du undrar över något kan du mejla till dataskyddsombud@gavle.se
eller ringa 026-178000 och be om att få tala med ett dataskyddsombud.

Skriv ut

