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Om tillstånd för hantering av petroleumprodukter inom vattenskyddsområde

Sökanden

Fastighetsägare (om annan än sökanden)

Namn:

Namn:

Adress:

Adress:

Postadress:

Postadress:

Personnr/Org.nr:

Personnr/Org.nr:

Telefon dagtid:

Telefon dagtid:

E-post:

E-post:

Fastighetsuppgifter

Fastighetsbeteckning:

Fastighetens adress:

Fastigheten ligger inom följande vattenskyddsområde:

Ansökan avser

Hantering av petroleumprodukter inom
Primär (inre) skyddszon
Sekundär (yttre) skyddszon
Tillstånd söks för tiden (normalt max 5 år):

Lagring

Produktnamn,
användningsområde

Ungefärlig
förbrukning
/år (m3)

Volym på
behållare

Placering
(inomhus,
utomhus, i mark)

Invallning, tak
eller annat
sekundärt skydd

Diesel
Eldningsolja
Spillolja

Om fordon eller maskiner kommer att hållas uppställda inom vattenskyddsområdet ska deras tankvolym
också inräknas. Fyll i så fall i mer uppgifter om typ av fordon, tankvolym och uppställningsplats under
Övriga uppgifter på nästa sida. Under Skyddsåtgärder och motivering på nästa sida bör du också ha
uppställningen i åtanke, t.ex. om maskiner står på hårdgjord yta inom invallning eller med spilltråg under,
om saneringsmaterial finns tillgängligt och om daglig visuell kontroll sker.
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Tankning
Kommer tankning att ske inom vattenskyddsområdet?

Ja

Nej

Om ja: Vilka försiktighetsåtgärder kommer att vidtas vid tankningsplatsen för att undvika spill? (t.ex.
hårdgjord yta, spilltråg, tankutrustning inom invallning)

Skyddsåtgärder och motivering

Vilka åtgärder vidtas/kommer att vidtas för att minska risken för läckage till vattendrag eller
grundvatten?

Motivera varför petroleumprodukter måste hanteras inom vattenskyddsområdet:

Övriga uppgifter

Övrigt att tillägga. Ex.
vattenskyddsområdet.

om

fordon

och

maskiner

kommer

att

hållas

uppställda

inom

Avgift

För handläggning av ansökan tas en avgift ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige som justeras
årligen.

Bilagor

Till ansökan ska du bifoga:
•
•

Situationsplan som visar vart lagringsutrymmen finns. På kartan ska du även markera ut
vattendrag, golv- eller dräneringsbrunnar, vattentäkter (t.ex. borrade och grävda
dricksvattenbrunnar).
Senaste kontrollrapporten från besiktning av cistern/oljetank.

Underskrift

Ort och datum:

Namnunderskrift:

Namnförtydligande:

Ovan lämnade personuppgifter hanteras enligt personuppgiftslagen. Uppgifterna behövs för att administrera
ärendet hos miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Registrerad har rätt att, efter skriftlig ansökan, en gång per år få
veta hur uppgifterna behandlats och få rättelse av dem. Ansökan ställs till adressen nedan. Information lämnas av
personuppgiftsombud på miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.
Varbergs kommun, Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, 432 80 Varberg. Tel 0340-880 00

Ifylld blankett skickas till:

Varbergs kommun
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen
432 80 Varberg

